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»غضب« إيراني و»قلق« عراقي بعد اغتيال 
العالم النووي بـ »أذرع« صهيونية

»مؤشرات« على »تورط كردي« في الجريمة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
قائم�ة طويل�ة م�ن االنته�اكات 
املس�ّجلة ض�د إقليم كردس�تان، 
تب�دأ بعملي�ات »تهري�ب« النفط 
إىل الكي�ان اإلرسائي�ي، ولعلّها ال 
تنته�ي. وإىل جانب ذل�ك تتقاطر 
بني الحني واآلخ�ر، معلومات عن 
ارتفاع وت�رة التواجد الصهيوني 
الت�ي  الع�راق،  ش�مال  أرايض  يف 
تدار بمعزل عن س�لطة الحكومة 

االتحادية.
ب�ني  املش�بوهة  العالق�ة  وتث�ر 
األح�زاب الحاكمة يف كردس�تان، 
واملسؤولني اإلرسائيليني، مخاوف 
بع�د  الس�يما  الع�راق،  يف  جّم�ة 
الن�ووي  العال�م  عملي�ة اغتي�ال 
اإليران�ي الكب�ر محس�ن فخري 
زادة، بتخطيط وتنفيذ صهيوني، 
مس�ؤولون  أعل�ن  م�ا  حس�ب 

إيرانيون كبار.
املحل�ل  يق�ول  ذل�ك،  ويف خض�م 
الس�يايس عب�اس الع�رداوي، إن 
األولي�ة  التحقيق�ات  »م�ؤرشات 
العال�م  استش�هاد  جريم�ة  يف 
النووي زاده، ت�ؤرش إىل مجموعة 
فواع�ل يف ه�ذه الجريم�ة، منه�ا 
 - إرسائيي-عربي-برشي  ت�ورط 

إلكرتوني - أهواز - اإلقليم«.
تغري�دة  يف  الع�رداوي  وتس�اءل 
نرشها مؤخ�راً بالق�ول: »يا ترى 
ه�ل هناك ت�ورط لإلقلي�م يف ذلك 
بعل�م أو غر عل�م؟ ه�ل التواجد 
اإلرسائيي يف كردس�تان له عالقة 

بتنفيذ هذه الجريمة؟«.
الكي�ان  الع�راق  يعت�ر  وبينم�ا 
الصهيون�ي دولة محتل�ة ويحرم 
الح�زب  يوج�ه  التعام�ل معه�ا، 

-الذي  الكردس�تاني  الديمقراطي 
اتهامات  يدير حكوم�ة اإلقلي�م- 
لجهات سياسية، بإثارة موضوع 

العالقة مع »إرسائيل«.
نف�ط  أن  مختص�ون  ويؤك�د 
احتياج�ات  يغط�ي  كردس�تان 
»إرسائيل« بنس�بة 70% وبأسعار 
مخفضة ج�دا، مقاب�ل الحصول 
عىل دع�م من اللوب�ي اليهودي يف 

أمركا للقضية الكردية.
النف�ط االتحادية  ورفع�ت وزارة 
دع�وى قضائي�ة يف الع�ام 2014 
ض�د وزارة الث�روات الطبيعي�ة يف 

لتصديره�ا  كردس�تان  حكوم�ة 
النف�ط املنتج يف اإلقلي�م وكركوك 
ومخالف�ة  بغ�داد  موافق�ة  دون 

للدستور.
ووفقاً ملص�ادر مطلعة، فإن وزير 
املالية الس�ابق فؤاد حس�ني كان 
ييبح�ث ع�ن ح�ل س�يايس، فيما 
وزير النف�ط االتحادي كان يرغب 
بص�دور ق�رار لصالح�ه. وتؤك�د 
املص�ادر أن املحكم�ة االتحادي�ة 
قررت االعتماد عىل الجواب الحي 
عر إرسال كل شخص أجوبته إىل 
املحكمة ب�دال من اعتم�اد املوكل 

القانوني.
وبحس�ب املصادر ذاتها، ال يوجد 
حتى اآلن طرف سيايس يؤيد فتح 
ه�ذا امللف بس�بب حاج�ة جميع 
الش�يعة  السياس�ية م�ن  الكت�ل 
والس�نة إىل الك�رد، خصوص�ا أن 
حل�ول  ع�ن  يبحث�ون  أغلبيته�م 

سياسية.
بإقلي�م  اإلرسائي�ي  واالهتم�ام 
كردس�تان وتحول�ه لدولة تخرتق 
ال�دول األرب�ع -األع�داء إلرسائيل 
بتف�اوت بني حجم ه�ذه العداوة- 
الع�راق وإي�ران وتركيا وس�وريا 

لي�س جديدا، بل يعود لس�تينيات 
القرن امل�ايض عندما تبنى رئيس 
الوزراء األس�بق ديف�د بن غورين 
نظرية ما س�ماه »الطوق الثالث« 
أو »تحالف األقلي�ات« يف املنطقة 
الذي كان يستهدف بشكل رئييس 

اليهود واألكراد.
ويف ه�ذا الس�ياق يق�ول املحل�ل 
العكي�ي  صب�اح  الس�يايس 
ل�«املراقب العراقي«، إنه »بحسب 
املعلوم�ات م�ن الق�ادة األمني�ني 
بخصوص عملي�ات اغتيال العالم 
النووي محس�ن فخري زاده، فإن 

إقليم كردستان كان له دور بهذه 
القضية«، مبين�ا أن »التحقيقات 
أش�ارت إىل أن الكي�ان الصهيوني 
يتحمل مسؤولية تنفيذ العملية«.

»إقلي�م  أن  العكي�ي،  ويضي�ف 
كردس�تان يوط�د عالقات�ه م�ع 
وهن�اك  الصهيون�ي  الكي�ان 
اس�تثمارات مش�رتكة بينهم�ا«، 
الفت�ًا إىل وج�ود »معلوم�ات تفيد 
الصهيوني�ة  القنصلي�ة  ب�أن 
موج�ودة يف أربيل وهذه العالقة ال 

يمكن إنكارها«.
وتتع�دد األس�باب الت�ي يرسدها 
عوض�ا  ومحلل�ون،  سياس�يون 
عما تكش�فه حقائق التأريخ بني 
إرسائيل واألك�راد ، وهو ما يفرس 
أن ت�ل أبي�ب ت�كاد تك�ون الجهة 
تعل�ن  الت�ي  العال�م  يف  الوحي�دة 

تأييدها قيام الدولة الكردية.
ولعل الس�بب األهم حسب املنطق 
يف  كردي�ة  دول�ة  أن  الصهيون�ي 
ش�مال العراق ستكون نواة لدولة 
كردي�ة أك�ر يمكن أن تض�م لها 
الحق�ا مناطق الوج�ود الكردي يف 
شمال رشق سوريا، ورشق تركيا 

وغرب وشمال غرب إيران.
وس�تمكن ه�ذه الدول�ة الكردية، 
الكي�ان الصهيوني م�ن اصطياد 
واح�د،  بحج�ر  عصاف�ر  ع�دة 
حي�ث تفرتض ت�ل أبي�ب أن مثل 
ه�ذه الدولة س�تواصل نهج إقليم 
كردس�تان التأريخ�ي يف التحالف 
الدول�ة  ه�ذه  إن  بحي�ث  معه�ا، 
املزعومة يمكن أن ترتبط برشاكة 
اس�رتاتيجية مع تل أبيب، تقلص 
م�ن عزلته�ا، وتزيد م�ن هامش 
املن�اورة أمامه�ا يف التأث�ر ع�ىل 

المراقب العراقي/بغداد...
كشف النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني، 
حس�ن آيل، ام�س االربع�اء، عن وع�ود قدمها 
رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي اىل اقليم 

كردستان بارسال 320 مليار دينار.
وقال آيل، يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي«  أن »الكاظمي وع�د خالل اتصاالت 

اجراه�ا مع قي�ادات اإلقلي�م بإرس�ال املبالغ 
اىل كردس�تان، وع�ىل ه�ذا األس�اس  املالي�ة 
س�تبارش الحكوم�ة برصف روات�ب املوظفني 

بداية من يوم غد«.
وأض�اف آيل، أن »حكوم�ة اإلقلي�م وبعد جمع 
العائ�دات املالي�ة املتوفرة لديه�ا ومع قروض 
داخلي�ة حصلت عليها من ال�رشكات والبنوك 

يف اإلقليم، س�تؤمن الرواتب بنسبة استقطاع 
تصل إىل %21«.

اإلقلي�م  تلق�ي حكوم�ة  »بع�د  أن�ه  وتاب�ع، 
تطمينات وتعهدات بإرسال املبالغ املخصصة 
والبالغة 320 مليار دينار إىل اإلقليم، ستبارش 
الحكومة بتوزيع الرواتب، وحال وصول املبلغ 

سيتم سداد الدين الذي اقرتضته«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب ع�ي الحميداوي، امس 
ع�ىل  امل�ايل  االنف�اق  ان  االربع�اء، 
العاصمة بغداد تجاوز ال�20 مليار 

دوالر منذ 2003 حتى اليوم.
ت�رصي  يف  الحمي�داوي،  وق�ال 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »إدارة محافظ�ة بغداد واالمانة 

رصف�ت أكثر م�ن 20 ملي�ار دوالر 
يف العاصم�ة بغداد منذ عام 2003، 
والت�ي كان م�ن املمك�ن أن تحول 

بغداد إىل جنة«.
واضاف أن »مشاريع البنى التحتية 
يف العاصمة بغداد بلغت 8 مشاريع 
عمالقة، فضال عن بعض املشاريع 

غر املكتملة«.

كان  بغ�داد  »مرك�ز  أن  اىل  ولف�ت 
يحتوي عىل أقل من 200 محلة قبل 
2003، وتج�اوز ع�دد املحالت اكثر 
م�ن 500 محلة حتى الي�وم، فيما 
كان ع�دد البيوت غ�ر النظامية ال 
يتجاوز 10 االف دار، لكنها تخطت 
بع�د 2003 حت�ى الي�وم أكث�ر من 

مليون بيت غر نظامي«.

واش�ار اىل أن »ملف عمال البلديات 
هي اكر ملف�ات الفس�اد اليومية 
يف امان�ة بغداد وبقي�ة املحافظات 
برعاية مافي�ات«، مبينا أن »امانة 
بغ�داد ت�رصف ع�ىل مل�ف عم�ال 
البلديات سنويا اكثر من 180 مليار 
دينار عراقي، تذهب كأجور صيانة 

آليات وجهد أيل وغرها«.

الكاظمي يتعهد بارسال 320 مليار دينار لكردستان

المراقب العراقي/بغداد...
دعت كتلة ب�در النيابية ،امس األربعاء، الحكومة اىل اح�رتام قرار الرملان بخصوص 

سحب القوات االمريكية.
وقال رئيس الكتة حسن شاكر الكعبي، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن جمي�ع االتفاقي�ات التي أبرمت م�ع الجانب األمريكي ال تتح�دث عن قدوم قوات 
بري�ة إىل األرايض العراقي�ة«، مضيفا أن »االتفاقات التي أبرمت هي من اجل التدريب 

واملشورة والتسليح وتقديم املعلومات االستخباراتية فقط ».
وش�دد على�ى رضورة »احرتام ق�رار الرملان الس�ابق والعمل عىل جدولة انس�حاب 
جميع القوات األجنبية وعىل رأسها األمريكية من األرايض العراقية »، محذرا من »أي 

تسويف أو مماطلة بشأن تفعيل قرار مجلس النواب«.

نائب: 20 مليار دوالر صرفت على بغداد منذ 2003
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قائد البحرية األميركية السابق: ال مفر من 
االنتقام اإليراني الغتيال العالم النووي

ثقافة المصارعة األمريكية والهزيمة 
االستراتيجية امام ايران
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
النيابي�ة،  والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  اك�دت 
ام�س االربعاء ، ان مس�ودة قان�ون جرائم 
املعلومانية الجديدة راعت الحريات العامة.

يف  االس�دي  عدن�ان  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
ان » املس�ودة الجديدة املقرتحة حاليا اعدت 
من قبل الهيئة االستش�ارية لخمس�ة لجان 
نيابية ومكتب النائ�ب االول لرئيس الرملان 
، وه�ي تختل�ف بنس�بة 99% عن مس�ودة 
القانون الس�ابقة املثرة للجدل واملتداولة يف 

االعالم ».
واضاف ان » املس�ودة الس�ابقة فيها تقييد 
لبع�ض الحري�ات ، لكن املس�ودة املقرتحة 
حالي�ا راعت بنس�بة كبرة معاي�ر الحرية 

وام�ن  الش�خصية  والحق�وق  الفردي�ة 
االف�راد واملجتم�ع واملؤسس�ات الحكومية 
، وردع عملي�ات االبت�زاز االلكرتون�ي واملايل 
والجرائم االرهابية التي تس�تخدم الشبكات 
العنكبوتي�ة ، مع حفظ حق�وق االفراد من 

عمليات االبتزاز واالخرتاق ».
لجرائ�م  الجدي�د  القان�ون   « ان  اىل  ولف�ت 
املعلوماتية ال يناقض الدستور وال يتعارض 
مع الحري�ات الش�خصية وال يخالف حرية 
التعبر، ب�ل يتماىش مع املبادئ االساس�ية 
التي اقرها الدس�تور العراق�ي »، مبينا ان » 
املسودة املعروضة حاليا هي ليست املسودة 
النهائي�ة للقانون ، والتي ل�ن تطرح اال بعد 
املصادق�ة عليه�ا من قب�ل اللج�ان املعنية 

وهيئة الرئاسة ».

لجنة برلمانية: مسودة قانون جرائم 
المعلوماتية الجديدة راعت الحريات العامة

كتلة سياسية: على الحكومة احترام قرار 
البرلمان بسحب القوات االجنبية

لمراقب العراقي/احمد محمد ...
عاد الحراك الش�عبي م�ن جديد 
محافظ�ات  يف  املش�هد  يتص�در 
إقليم كردستان تعبرا عن سخط 
يغي داخل املواطنني االكراد الذين 
باتوا يتذمرون من فساد االحزاب 
الكردية، التي رسقت قوتهم تارة 
أو فرضت استقطاعا ماليا عليه 
ت�ارة أخرى، لكن هذه املرة وصل 
ملرحلة اإلرضاب العام عن العمل 

يف دوائر االقليم.
خ�الل  املواطن�ون  وطال�ب 

التظاه�رة التي غصت بها أرجاء 
كردستان ومحافظة السليمانية 
ع�ىل وج�ه الخص�وص، بإقال�ة 
الحكومة الحالي�ة وإنهاء حقبة 

حكم العائلة البارزانية. 
الس�ليمانية،  محافظة  وشهدت 
طال�ب  غاضب�ة  تظاه�رات 
املش�اركون فيها بإقالة حكومة 
إقليم كردستان، محملني الحزب 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
واالتحاد الوطني وحركة التغير، 

مسؤولية »الفشل«.

وبالتزامن م�ع تلك االحتجاجات 
انطلقت تظاهرة عارمة أخرى يف 
م�دن االقليم رافقها إرضاب عام 
من قبل موظفي االقليم بس�بب 
ف�رض اس�تقطاعات مالية عىل 

رواتب املوظفني.
ومنذ أكثر من شهرين ولم يستلم 
رواتبه�م  كردس�تان  موظف�و 
حكوم�ة  قي�ام  ع�دم  بس�بب 
اإلقليم برصفها، ع�ىل الرغم من 
املالية  التخصيص�ات  اس�تالمها 
من الحكوم�ة االتحادية التي لم 

ت�رتدد يف دفعه�ا يف الوق�ت الذي 
تستمر حكومة بارزاني بخرقها 
لالتفاق النفطي وع�دم التزامها 
بدفع عوائ�د النف�ط إىل حكومة 

بغداد.
ناش�طون وموظف�ون  ويع�رب 
يف كردس�تان ع�ن بال�غ قلقه�م 
تغييبه�م  أو  اعتقاله�م  خش�ية 
من قبل الحكوم�ة التي اعتادات 
مرارا وتكراراً عىل اتباع االساليب 

القمعية مع شعبها...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
حج�م  تتصاع�د   ، اقتصادي�ة  أزم�ة  كل  م�ع 
الترصيح�ات الحكومية ح�ول رضورة تصحيح 
الوض�ع االقتص�ادي الع�ام، م�ن خ�الل جل�ب 
االس�تثمارات األجنبي�ة واملحلية إلع�ادة اإلعمار 
وتوفر فرص عمل للش�باب, إال أن هذه الدعوات 
التج�د تطبيق�ا لها ع�ىل أرض الواق�ع ,فقانون 
االس�تثمار ال�ذي اُق�ر ع�ام 2006 م�ا زال يضم 
الكث�ر م�ن الثغ�رات الت�ي تمن�ع وص�ول تل�ك 
االس�تثمارات وخاصة التوت�رات االمنية املفتعلة 
من أجل منع دخول املستثمرين االجانب , فهناك 
عرشات الرشكات التي جاءت لالستثمار يف البالد 

وهرب�ت م�ن الروتني وف�رض اإلت�اوات عليها , 
لذلك ش�هدت بغداد تغيراً عمراني�اً واضحاً لكن 
لألسوأ، فقد استغلت هيئة استثمار بغداد وبدعم 
سيايس تلك املشاريع التي تدر عموالت ورشاوى 
عىل املس�ؤولني يف الهيئة، حيث ش�يدت عرشات 
امل�والت التجاري�ة الضخمة و بش�كل عش�وائي 
ويف الش�وارع املهمة ما س�ببت اختناقات مروية 
يتحمله�ا املواطن البس�يط، ناهيك ع�ن دور تلك 
املوالت بهجرة العملة الصعبة إىل الخارج وغسيل 

االموال وغرها.
لجنة االقتص�اد النيابية ,تقدمت بطلب رس�مي 
يقيض بتش�كيل لجن�ة تحقيقية بش�أن امللفات 

والوثائ�ق التي تدين رئيس هيئة اس�تثمار بغداد 
ش�اكر الزامي وتورطه بعمليات فس�اد واضحة 
وهو املسؤول عن تشويه منظر شوارع العاصمة 
بمش�اريع تجارية , مهمال أية مش�اريع خدمية 
وصناعي�ة , ويف ظ�ل ما ي�رزح تحت�ه االقتصاد 
العراق�ي م�ن فس�اد إداري ومايل نخ�ر مفاصل 
الدولة وقىض عىل طموحات أبناء الوطن يف عيش 
رغيد عقدنا العزم ع�ىل تدقيق وفحص اإلجازات 
االس�تثمارية التي منحتها هيئة اس�تثمار بغداد 
وق�د وجدنا مخالفات كبرة وتالعبا إداريا خارج 

الضوابط والسياقات القانونية .
تفاصيل اوسع صفحة 3

نيران »التغيير« تصل الى قصور عائلة 
»البارزاني« وحراك حثيث إلسقاطهم

الموالت »تغزو« شوارع بغداد 
وتصادر »العملة الصعبة«

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

السليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة األمن النيابية، امس االربعاء، أن منفذ جريش�ان 

الحدودي يقع تحت سيطرة القوات االمريكية.
وق�ال عض�و اللجنة ب�در الزي�ادي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« أن “هن�اك تحركات نيابي�ة إلخضاع املنفذ 

تحت سيطرة الدولة العراقية “.
وأضاف أن “الشاحنات تمر دون رقابة أو جباية محملة باملواد 
الغذائية واألدوية غر املرخصة” مش�ددا عىل رضورة “اإلرساع 

باحكمال الدولة سيطرتها عىل املنفذ “.
يش�ار اىل ان الحكوم�ة كان�ت قد اك�دت يف بداية تس�نم رئيس 
الوزراء الحايل مصطفى الكاظمي س�عيها للسيطرة عىل املنافذ 

الحدودية اال انها اخفقت يف ذلك.

االمن النيابية: منفذ حدودي يقع 
تحت سيطرة االمريكان

6
كورونا يخطف مدرب نادي الكرخ

 كريم سلمان 



2 الخميس 3 كانون األول  2020 العدد 2473 السنة العاشرةمن احلدث
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

إنهاء حقبة »العائلة البارزانية« يتصدر المطالب

أبنـاء كـردستان ينتفضـون بـوجـه فسـاد الحكـومـة 
ويرفضون »مجامالت« المركز لألحزاب الفاسدة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ع�اد الحراك الش�عبي من جدي�د يتصدر 
املش�هد يف محافظ�ات إقليم كردس�تان 
تعبريا عن س�خط يغيل داخ�ل املواطنني 
االك�راد الذين باتوا يتذمرون من فس�اد 
االح�زاب الكردي�ة، التي رسق�ت قوتهم 
ت�ارة أو فرض�ت اس�تقطاعا ماليا عليه 
تارة أخرى، لكن ه�ذه املرة وصل ملرحلة 
دوائ�ر  يف  العم�ل  ع�ن  الع�ام  اإلرضاب 

االقليم.
وطالب املواطنون خ�ال التظاهرة التي 
غص�ت بها أرجاء كردس�تان ومحافظة 
السليمانية عىل وجه الخصوص، بإقالة 
الحكوم�ة الحالي�ة وإنه�اء حقبة حكم 

العائلة البارزانية. 
وشهدت محافظة السليمانية، تظاهرات 
غاضبة طالب املش�اركون فيه�ا بإقالة 
حكومة إقليم كردستان، محملني الحزب 
واالتح�اد  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
مس�ؤولية  التغي�ري،  وحرك�ة  الوطن�ي 

»الفشل«.
وبالتزامن مع تلك االحتجاجات انطلقت 
تظاه�رة عارمة أخ�رى يف م�دن االقليم 
رافقه�ا إرضاب ع�ام من قب�ل موظفي 
االقليم بسبب فرض استقطاعات مالية 

عىل رواتب املوظفني.
ومن�ذ أكث�ر م�ن ش�هرين ول�م يس�تلم 
موظفو كردس�تان رواتبهم بسبب عدم 
قيام حكومة اإلقليم برصفها، عىل الرغم 
من اس�تامها التخصيص�ات املالية من 
الحكوم�ة االتحادي�ة الت�ي لم ت�ردد يف 
دفعه�ا يف الوق�ت الذي تس�تمر حكومة 
بارزاني بخرقه�ا لاتفاق النفطي وعدم 
التزامه�ا بدفع عوائ�د النفط إىل حكومة 

بغداد.

يف  وموظف�ون  ناش�طون  ويع�رب 
قلقه�م خش�ية  بال�غ  كردس�تان ع�ن 
اعتقاله�م أو تغييبهم من قبل الحكومة 
الت�ي اعتادات م�رارا وتكراراً ع�ىل اتباع 

االساليب القمعية مع شعبها.
وأك�د الناش�طون أن مطالبته�م بإقالة 
الحكومة الحالية تأتي بعد قناعة ويقني 
تام بأن الحكومة الحالية هي »األفس�د« 

من ب�ني الحكومات الس�ابقة، الفتني إىل 
أن إنهاء حقبة حك�م عائلة »البارزاني« 

بات أمرا اليمكن التنازل عنه.
وأعرب�ت حرك�ة التغي�ري الكردي�ة ع�ن 

تأييده�ا للتظاه�رات الت�ي انطلق�ت يف 
مدين�ة الس�ليمانية، مطالب�ة الحكومة 
االتحادية بالتوقف عن مجاملة األحزاب 
يف االقلي�م التي تنهب ال�واردات النفطية 

وغري النفطية حسب قولها. 
وب�دوره أك�د أس�تاذ العلوم السياس�ية 
الدكتور أس�امة الس�عيدي، أن »املشاكل 
التي يمر بها إقليم كردستان خال الفرة 
الراهنة هي باالصل لها جذور منذ إعان 
االقلي�م س�نة 1991«، مبين�ا أن »ه�ذه 
املش�اكل ناجم�ة عن اختاف�ات عميقة 
ح�ول النظ�ام االداري يف كردس�تان بني 
االحزاب الكردية وع�ىل وجه الخصوص 
والطالبان�ي،  البارزان�ي  الحزب�ني  ب�ني 
واملت�رر الوحي�د من تلك املش�اكل هو 

الشعب العراقي الكردي«.
وقال الس�عيدي، يف ترصي�ح ل� »املراقب 
العراقي« إن »الحل املمكن لتلك املش�اكل 
ه�و رب�ط مواطن�ي االقلي�م مالي�ا مع 
املرك�ز بش�كل مب�ارش خصوص�ا ع�ىل 
مس�توى قضية الروات�ب، للتخلص من 
فس�اد االحزاب الكردية التي تبيع النفط 

وتترصف به بعيدا عن قانون املوازنة«.
وأضاف، أن »توس�ع رقعة االحتجاجات 
خال هذه الفرة يأتي تعبريا عن سخط 
الشعب الكردي من تسخري أموال االقليم 

بيد الحزبني الكرديني الرئيسيني«.
بإقال�ة  »املطالب�ة  أن  إىل  وأش�ار 
الحكومة س�تخرج عن مس�مع االحزاب 
»حج�م  أن  موضح�ا  الكردس�تانية«، 
الدع�م االجنبي م�ن واش�نطن والكيان 
الصهيون�ي وتركيا والس�عودية وغريها 
من ال�دول الصديق�ة لكردس�تان كفيل 
بتكمي�م أفواه الش�عب املت�رر الوحيد 

من فساد االحزاب«.
وحمل، »حكومة بغداد املسؤولية لكونها 
تدفع االموال بني الحني واآلخر إىل سلطة 
الت�ي تت�رصف به�ا م�ن دون  االقلي�م 

تسخريها يف محلها املنشود.«

الحشد والشيعة والهويات الفرعية..
ال ن�زاع يف أن الع�راق بلد مكونات، وهذا ليس أمرا س�يئا بحد ذات�ه، فالعراق الذي 
يمك�ن تعريفه بالعودة إىل اس�مه التأريخي )باد ما ب�ني النهرين(، كان وما يزال 
أرض�ا مرغوبة للعي�ش، لتوفر عنارص الحياة »املضمونة« فيها، ولذلك ش�هد هذا 
الحي�ز الجغرايف، رصاعات مس�تمرة ب�ني القادمني للعيش فيه، بس�بب التنافس 
الشديد؛ عىل »ضمانات« الحياة؛ أي املوارد االقصادية، التي كانت تعني يف العصور 
الس�ابقة املاء، أي نهري دجلة والفرات وروافدهما، واُضيف لها يف عرصنا الراهن 

البرول، كمصدر للثروة والسلطة والقوة.
م�ن الطبيعي أن التنافس يولد نزاع�ات، والنزاعات تولد الحروب، والحروب تفرق 
وال تجم�ع، ولذل�ك نجد دائما جدران�ا عالية بني املكون�ات العراقية، خصوصا أن 
آخري�ن من خارج الحي�ز الجغرايف العراق�ي، بات لهم يف عرص الب�رول؛ مصالح 
اقتصادي�ة تتزاي�د يوم�ا بعد ي�وم، بازدي�اد احتياجهم للب�رول كمصدر رخيص 
للطاق�ة، لي�س له بديل عم�يل يف أمد منظور، الس�يما أن البدائ�ل املقرحة عالية 

التكاليف.
»اآلخ�رون« من خ�ارج الجغرافي�ا العراقي�ة؛ وبس�بب املصالح الت�ي أوردناها، 
يحتاج�و إىل مواطىء أق�دام قوية يف العراق، كي تكون له�م رشاكة و«ضمانات« 
ملصالحه�م، وهكذا فإنهم يرون أن العراقيني؛ يجب أن ال يكونوا مالكني حقيقيني 
لثرواته�م، وأنه�م أي«اآلخرون«، يجب أن يكون لهم رأي حاس�م يف إدارة الثروات 
العراقي�ة، نش�ري إىل أن هذه الرؤي�ة، ال تقترص عىل العراق وح�ده، بل عىل جميع 

البلدان التي تمتلك البرول، ولذلك نجدها مضطربة دوما شأنها شأن العراق..
نقطة ضعف العراق الكامنة يف أنه بلد مكونات قومية ودينية وعشائرية، اُستغلت 
اس�تغاال ممنهج�ا من قبل ه�ؤالء الرشكاء، الذي�ن فرضوا أنفس�هم عىل العراق 
برشاك�ة القرس، بعد احتالهم له عام 2003، بالظروف واألس�باب املعروفة، التي 
أدت إىل زوال نظ�ام القه�ر الصدامي،وإنش�ائهم نظاما سياس�يا عراقيا مصمما 

لضمان مصالحهم..هذه نقطة تحتاج الذهاب إىل رأس سطر جديد .. 
كلما كان العراق قويا موح�دا، قلت فرصة »اآلخرين« 
يف أن يفرض�وا وجوده�م ورشاكته�م الامرشوعة، 
ولذل�ك نجدهم يعملون بقوة، عىل إذكاء الرصاعات 
بني املكونات العراقية،� وس�لكوا بذلك كل مس�لك، 
وخ�ال ثمانية عرش عام�ا من�ذ 2003، جربوا كل 
الوسائل التي تمكنهم من الحصول عىل »الرشاكة« 

الضامنة ملصادر الطاقة الرخيصة.
ال�رصاع الطائفي، ن�رش تنظيم القاع�دة وتقويته، 
مش�اهد املفخخات واإلره�اب، الذي حص�د أرواح 
مليون عراقي من جميع املكونات، زرع بؤر الفساد 
املايل واإلداري يف الدولة العراقية؛ لنخرها ومن ثم الهيمنة 
عليها، تش�جيع العشوائية السياسية والحزبية، تش�كيل تنظيم داعش اإلجرامي 
كأداة علنية لتفتيت وحدة العراق، رعاية العصابة االنفصالية الكردية، وإعطائها 
مظه�ر دول�ة داخل الدول�ة، إذكاء الرصاع�ات املناطقي�ة والنزاعات العش�ائرية 
يف وس�ط العراق وجنوب�ه ، تنمية الخاف�ات الفكرية والعقائدي�ة داخل املجتمع 

العراقي، فتنة ترشين وما قبلها وما بعدها..
نس�تطيع أن نس�تمر بتع�داد عرشات الوس�ائل الت�ي وجد لها الرشي�ك القرسي 
بس�هولة، أدوات محلية لتنفيذها، ما دام املال متوفرا، و«من لحم ثوره أطعمه«، 
فبواس�طة مالنا ب�ات الرشيك القرسي يتاعب بنا، وهو ال يخ�رس يف هذه اللعبة؛ 

دوالرا واحدا من جيبه قط.
كلما كان العراق ضعيفا، تسهل هيمنة الرشيك القرسي عىل مقدراته، لذلك وصل 
الع�راق إىل أدنى درجات الضعف، وبمك�ر وتخطيط  خبيث؛ عمل هذا الرشيك عىل 
تجزئ�ة املُجزَّأِ أصا، وحق�ق يف ذلك نجاحات باهرة لصالح مخططه الش�يطاني، 
الي�وم الكرد مج�زأون إىل عدة جماعات كل يغني عىل لياه، الركمان طرائق قددا، 
وال يعلمون أين يضعون أقدامهم، الس�نة باتوا س�نة الس�عودية وإرسائيل وسنة 
قط�ر وتركيا، حتى املكونات التي كنا نعتقد أنها منغلقة عىل نفس�ها، تس�لل داء 

التفرقة ومثال ذلك اآليزيديون.. 
غ�ري أن املي�دان األه�م ل�دى الرشيك الق�رسي، كان الوس�ط والجن�وب العراقي، 
بأكثريته الش�يعية، فبعد أن كنا نعرف لهم عنوانا واحدا فقط، هو ش�يعة عيل بن 
أب�ي طال�ب«ع«، باتت لهم عناوي�ن وهويات فرعية، بني بعضه�ا بعض ما صنع 
الحداد..  كام قبل الس�ام: آخر خطوات الش�يطان الرشيك، أو الرشيك الشيطان، 
يف الصف الش�يعي، هي تجزئة الحش�د الش�عبي، هذا الكائن الذي تشكل  بفتوى 
ش�يعية مباركة، وبدماء ش�هداء وحدة العراق..وإال ما هي قصة حش�د العتبات؛ 

ومن يقف وراءها؟!
•  سام

ألواح طينية..

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب عن تحالف س�ائرون س�تار العتابي، امس 
االربع�اء، أن موازنة ع�ام 2021 كان م�ن املفرض ان 
تصل اىل الربملان قبل شهر ونصف من االن لكن وبالرغم 

من ذلك لم يتم ارسالها حتى االن.
وق�ال العتاب�ي، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »ع�دم وص�ول املوازن�ة حت�ى اآلن وضغ�ط الوقت 
الذي س�يتعرض له القانون س�يؤدي اىل تأخري اقرارها 

او تمري�ر بعض الفقرات دون دراس�ة تام�ة«، متوقعا 
أن »تص�ل املوازن�ة اىل مجل�س الن�واب يف منتصف هذا 
الش�هر«. ولفت العتاب�ي اىل ان »اللجن�ة املالية تحتاج 
وقت يصل اىل شهرين لدراستها، وهذا التأخري سيقحم 

الحكومة يف مش�اكل اخرى وقد تضط�ر اىل طلب اقرار 
قان�ون اق�راض جدي�د«، مضيف�ا ان »طل�ب قان�ون 
اق�راض جديد س�ريبك الوضع الس�يايس واالقتصادي 

للبلد بشكل غري مسبوق«.

سائرون: موازنة 2021 ستصل متأخرة والحكومة تتحمل أي ازمة

رايتس ووتش: حكومة الكاظمي أجرمت بحق النازحين 
بغلق مخيماتهم قبل وضع البدائل

املراقب العراقي/ بغداد...
نرشت منظمة »هيومن رايتس ووتش« امس األربعاء 
تقريراً بش�أن العمليات التي تقوم بها وزارة الهجرة 
العراقية بإعادة النازحني إىل مناطق س�كناهم، فيما 
ح�ذرت من انتش�ار »الت�رشد والفقر«، بني س�كان 
املخيمات.وقالت املنظمة العاملية املعنية بالدفاع عن 
حقوق اإلنس�ان، يف تقريرها، إن »العمليات الجارية 
إلغ�اق مخيم�ات النازح�ني يف الع�راق دون إعطاء 
مهل كافية، يؤدي ببعض س�كان ه�ذه املخّيمات إىل 
الترشد والفقر«.وأضافت، أنه »عىل السلطات إعطاء 
حري�ة التنقل لس�كان املخيمات التي كان�ت أحيانا 

بمثاب�ة س�جون يف اله�واء الطلق. اتخ�اذ الحكومة 
مجددا إلجراءات من أجل تس�هيل توثي�ق العائات، 
هو خط�وة إيجابية، لكن ينبغي أال ُتجرِب الس�لطات 
س�كان املخيم�ات ع�ىل الخ�روج دون أن تكفل أّوال 
س�بل بديل�ة للحص�ول ع�ىل امل�أوى والغ�ذاء واملاء 
والرعاي�ة الصحية وغريها من الخدمات األساس�ية 
يف بيئة تتس�م باألمن والسامة«.وقالت بلقيس وايل، 
باحثة أوىل يف ش�ؤون األزم�ات والنزاعات يف هيومن 
رايت�س ووتش إن “إعادة إدماج العائات التي قضت 
س�نوات يف املخيمات يف املجتمع العراقي لتتمكن من 
بدء حي�اة طبيعية هي خطوة إيجابي�ة، لكن النهج 

الح�ايل املتمثل يف إجبار األش�خاص عىل الخروج من 
املخيم�ات التي وفرت له�م الطعام وامل�أوى واألمن 
لس�نوات، بمهل�ة أقل من 24 س�اعة غالبا، س�يزيد 
م�ن ضعفهم«.وتابع�ت املنظمة أن�ه “منذ منتصف 
ترشين األول، أغلقت الس�لطات 11 مخيما، وحّولت 
مخّيمني آخرين إىل مخّيمات غري رس�مية، ما أدى إىل 
إخ�راج 27,191 من س�كانها عىل األق�ل، معظمهم 
نساء وأطفال، بحس�ب عمال اإلغاثة. عند نرش هذا 
التقري�ر، كانت هناك فقط خم�س مخيمات ال تزال 
مفتوح�ة بينم�ا تج�ري املزيد م�ن عملي�ات إغاق 

املخيمات«.

تغريدة

النائب محمد صاحب الدراجي

 الطالب يداومون يوم واحد 
واكو مش���كله  باألس���بوع! 
بالتعلي���م اإللكتروني الن 
المدارس مابيهن انترنيت 
حت���ى المدرس���ين ينزلون 
بالتطبيق���ات.  ال���دروس 
منص���ة وزارة التربيه غير 
الموض���وع،  لح���ل  كافي���ة 
الزم نلك���ي حل���ول أخرى 
ابناءن���ا  فمس���تقبل  واال 
خط���ر.  ف���ي  التعليم���ي 

أتمنى اسمع مقترحات

عضو بتحالف الفتح: انصياع حكومي واضح 
للضغوط االجنبية ازاء جريمة »المطار« 

املراقب العراقي/ بغداد...
الفت�ح مخت�ار  تحال�ف  النائ�ب ع�ن  اك�د 
املوس�وي، ان اس�تهداف ق�ادة الن�رص كان 
رضب�ة ض�د القان�ون ال�دويل وض�د كاف�ة 
االعراف الدولي�ة، منتقدا انصي�اع الحكومة 
للضغ�وط االجنبية وعدم اتخاذ موقف حازم 
ازاء القضي�ة. وق�ال املوس�وي، يف ترصي�ح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »ع�ام تقريبا 
مر عىل اس�تهداف قادة الن�رص بربة هي 
ض�د القان�ون ال�دويل وض�د كاف�ة االعراف 
الدولية لكن وبالرغم من ذلك لم تظهر نتائج 

التحقيق حت�ى االن، وكان من املفرض عىل 
الحكومة التي باألس�اس ه�ي صاحبة الحق 
ان تس�تمر بالتحقيق بهذا الشأن«، مبينا ان 
»الحكومة العراقي�ة ووزارة الخارجية وبعد 
تغيري رئيس امريكا كان يجب ان تقيم دعوى 
دولي�ة يف املحكم�ة الدولية ملحاس�بتهم عىل 
فعلتهم ه�ذه لكن لم تقم بذل�ك حتى االن«.

واش�ار املوس�وي اىل ان »الضغ�وط االجنبية 
وان وج�دت ح�ول هذه املس�ألة يج�ب عدم 
االنصياع لها وعدم االكراث لها كون ان هذه 

الربة مست رشف الوطن«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن الحش�د الش�عبي، ام�س االربعاء، عن 
تنفي�ذ عمليات ليلية مباغتة م�ن قبل القوة 
النهرية يف عمق بحرية حمرين ش�مال رشق 
دي�اىل الول مرة.وق�ال الناطق باس�م محور 
دياىل يف الحش�د الشعبي صادق الحسيني، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »القوة 
النهرية التي ش�كلها الحش�د الش�عبي قبل 
عامني لتعزي�ز امن بح�رية حمرين تطورت 
بش�كل الفت واصبحت قوة محرفة وقادرة 
ع�ىل اداء الكثري من امله�ام القتالية الصعبة 

خاص�ة وان مضم�ار عملها معق�د يتطلب 
خربة وقدرة عىل مجابهة كل املخاطر«.

واضاف الحس�يني، أن »القوة النهرية نفذت 
عمليات ليلية مباغتة يف عمق بحرية حمرين 
الول مرة لتعقب اهداف مهمة لخايا داعش 

اإلرهابي«.
وأوض�ح، أن »تنفيذ مه�ام ليلية خطوة غري 
مس�بوقة خاصة يف بحرية حمرين التي تمتد 
ع�رشات الكليومرات مؤك�دا بان القوة رغم 
حداثة تش�كيلها اال انها اصبحت عامل مهم 

يف درء مخاطر االرهاب عن البحرية«.

القوة النهرية للحشد الشعيب تنفذ عمليات »ليلية« للمرة االوىل

ين
ألم

ط ا
شري

ال

بالــوثيقـة

حج���ز األم���وال المنقول���ة وغي���ر 
المنقولة لمدير شركة »كي كارد« 

وعائلته ومقربين منه.
قاسم العجرش 
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بني النائب املس�تقل باس�م خزعل، ان الكثري من املشاريع االستثمارية 
مكتوب�ة عىل ال�ورق فقط وال وجود لها عىل ارض الواقع، مش�ددا عىل 
رضورة اس�تغالل املس�احات املوجودة يف العراق الستخدامها يف انعاش 
القط�اع الزراع�ي عرب املس�تثمر املحيل.وق�ال خزع�ل ، ان “الكثري من 
املش�اريع االستثمارية موجودة عىل الورق فقط والوجود لها عىل ارض 
الواق�ع، حيث هناك اس�تثمارات يتم اس�تغاللها لغ�رض الحصول عىل 
االعف�اءات الرضيبية”.واضاف ان “ العراق يمتلك ثروات كبرية وارايض 
واس�عة باالمكان اس�تغاللها يف الزراعة من قبل املستثمر العراقي بدال 
من طرح هكذا مشاريع لدول اخرى”.وبني ان “هناك خزين مائي كبري 
يف العراق سواء االنهار او املياه الجوفية، وباالمكان استغاللها يف تطوير 

القطاع الزراعي واستثماره محليا بالشكل االمثل”.

نائب مستقل: الكثير من المشاريع 
االستثمارية مكتوبة على الورق فقط

تظاه�ر املئ�ات م�ن املواطن�ني ، يف مدينة الس�ليمانية 
للمطالب�ة ب�رف رواتبه���م املتأخرة ألكث�ر من 70 

يوما.
وقال مصدر، إن املئات تظاهروا يف ش�ارع سالم وسط 
مدينة السليمانية، وعربوا عن غضبهم إزاء تأخر رصف 
رواتبه�م، يف ظ�ل الظ�روف االقتصادي�ة الحالي�ة التي 

يعيشها املواطن.
ونق�ل ع�ن املتظاهري�ن “مطالبته�م بكش�ف عائدات 
اإلقلي�م املالي�ة م�ن النفط وإي�رادات املناف�ذ، ورصف 
الرواتب كاملة دون اس�تقطاع وتأخري، وإال س�تتحول 

التظاهرات إىل اعتصام مفتوح”.

تظاهرات في السليمانية تطالب بصرف 
الرواتب وكشف العائدات المالية

النزاهة تضبط تالعبًا بعقار قيمته مليار دينار عائد للدولة في بابل
النزاه�ة،  هي�أة  أعلن�ت 
ضبط تالعباً بعقار قيمته 
ملي�ار دينار عائ�د للدولة 
يف بابل.وذك�ر بيان للهيأة 
التحقيق���ات  ان”دائ�رة 
يف الهي�أة ضبط�ت حال�ة 
تالعٍب بعقاٍر يف بابل تعود 
للدولة،”ُمبيِّن�ا  ملكيَّت�ه 
أن”قيمة العق�ار تصل إىل 
أكث�ر م�ن ملي�ار دينار”.
مكت�ب  أن”  إىل  وأش�ار 

�ن من  تحقي�ق باب�ل تمكَّ
الحاصل  التالع�ب  ضب�ط 
يف تس�جيل العقار البالغة 
مس�احته )4 دوان�م و15 
م2(،العائ�دة  و50  أول�ك 
املديريَّ�ة  إىل  ملكيَّ�ت�ه 
املصايف  ملصلح�ة  ة  العامَّ
ضحاً  مو ” ، حة لس�يا ا و
أن”العقار تمَّ تس�جيله يف 
مديريَّة التسجيل العقاري 
يف املحافظة عىل الش�يوع 

باس�م مواطنني”.وأضاف 
ان “إجراءاته�ا التحقيقيَّة 
وقيامها بالبحث والتحرّي 
ق�ادت  إىل الكش�ف عن أن 
العق�ار الذي تبل�غ قيمته 
دين�اٍر  ملي�ار  م�ن  أكث�ر 
عقاري�ن،  إىل  ف�رزه  ت�مَّ 
أحدهم�ا باس�م األغي�ار، 
املديريَّ�ة  باس�م  واآلخ�ر 
املصايف  ملصلح�ة  ة  العامَّ
 2، بمس�احة  والس�ياحة 

دونم و19 اولك و25 مرتاً”.
وأوض�ح أن�ه “ت�مَّ تنظيم 
أص�ويلٍّ  ضب�ٍط  مح�رض 
باملضبوط�ات  يف العمليَّ�ة 
ع�ىل  َذت،بن�اًء  ُنفِّ الت�ي 
مذكرٍة قضائيَّ�ة،وعرضها 
عىل قايض محكمة تحقيق 
�ة بالنظ�ر  الحل�ة املُختصَّ
النزاهة،التخاذ  قضاي�ا  يف 
القانونيَّ��ة  اإلج���راءات 

املناسبة”

االقت�صادي

م�ن املؤم�ل أن يعقد يف األي�ام املقبل�ة، اجتماع 
لحس�م ملف م�روع مين����اء الف�او الكبري 
الكوري�ة  الش����ركة  م����ع  واملفاوض�ات 

املنفذة.
ونق�ل ، ع�ن عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة 
م�رض االزيرجاوي قوله، إن�ه “تم االتفاق خالل 
األس�بوع املايض، عىل عقد اجتماع يضم كال من 
رئي�س الوزراء ووزارة النق�ل ولجنتي الخدمات 
والنزاهة النيابيتني، إلكمال التف�����اوض مع 
رشك�ة )دايو( للذه�اب باتج�اه إحالة املروع 

عليها«.

أن يعق�د االجتم�اع  االزيرج�اوي  وتوق�����ع 
نهاية ه����ذا األسبوع أو بداية األسبوع املقبل 
كأقىص حد، من أجل اتخاذ القرار بش�أن ميناء 
الف�او الكبي�����ر وإح����الت�ه ع�ىل رشك�ة 

“دايو«.
وأض�اف، “كما نأمل أن يص�وت مجلس الوزراء 
يف جلسته املقبلة عىل هذا القرار للذهاب باتجاه 
إحالة املروع”، مبيناً أنه “يف منتصف الش�هر 
املقبل، سيصبح من املستحيل إحالة أي مروع 
ع�ىل أي جهة كانت، لذلك البد م�ن اتخاذ القرار 

قبل هذا املوعد”.

توقعات بحسم ملف ميناء الفاو خالل أيام

وزارة العمل تعلن اطالق 
قروض المشاريع الصغيرة 

اعلن�ت مديري�ة زراعة النج�ف االرشف ، في بغداد والمحافظات
ع�ن تس�ويق 25 الف طن م�ن محصول 
التجارة.وق�ال  اىل مناف�ذ وزارة  الش�لب 
ان   ، الفت�الوي  منع�م  املديري�ة  مدي�ر 
“املزارعني يف النجف سوقوا لغاية االن 25 
الف طن م�ن محصول الش�لب اىل منافذ 
وزارة التجارة”، متوقعا ان يصل موس�م 
ال�ف طن.واض�اف  اىل 300  الع�ام  ه�ذا 

الفتالوي ان “انس�يابية االستالم ال زالت 
تش�كل مش�كلة للمزارعني كونها بطيئة 
وال تتناس�ب م�ع حج�م التس�ويق، عىل 
الرغ�م من تعزيز املخت�ربات بالفاحصني 
م�ن املحافظ�ات االخرى”، مش�ريا اىل ان 
“الس�عة التخزيني�ة للس�ايلوات لم تحل 
قضيتها وحلت بش�كل مؤقت حيث بدأت 

عمليات املناقلة اىل املجارش”.

زراعة النجف تعلن تسويق 25 الف 
طن من محصول الشلب

أرقام واقتصاد

دوالر قيمة برميل النفط 
العراقي المصدر الى 

االردن . حسب ماذكرته 
شركة سومو
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نسبة ارتفاع ودائع 
المواطنين لدى المصارف 

حسب ما اعلن الجهاز 
المركزي لالحصاء

% 15

إط�الق  االجتماعي�ة،  والش�ؤون  العم�ل  وزارة  اعلن�ت 
الدفع�ة 29 من قروض دعم املش�اريع الصغرية يف بغداد 

واملحافظات.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة :« ان هذه الدفعة تش�مل )5250( 
مقرتضاً ، موزعني حسب حصة كل محافظة من املبالغ 
املسرتدة واملحددة من قبل قسم دعم املشاريع الصغرية ، 

بعد اجراء عملية الفرز االلكرتوني«.
ودعا وزير العمل »املتقدمني الذين ظهرت اسماؤهم عرب 

املوقع اإللكرتوني اىل مراجعة 
دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهن�ي وأقس�امها املنترة يف 

املحافظات كافة الكمال اجراءات تسلم القروض«.
وكان وزي�ر العمل اعل�ن يف الثاني والعرين من ترين 
الثان�ي امل�ايض، ان ال�وزارة تس�لمت بيان�ات 220 ألف 
متقدم للحصول عىل قروض املش�اريع الصغرية« مؤكداً 

ان الوزارة »ستغطي 
املتقدم�ني  معظ�م 

عىل القروض«.

اعلن مس�ؤول حكومي يف دياىل 
، ع�ن ارتفاع جدي�د يف معدالت 
التبادل التجاري يف منفذ منديل 
ايران.وقال مدير  الحدودي مع 
وكالة)90ك�م  من�ديل  ناحي�ة 
اك�رم  م�ازن  بعقوب�ة(  رشق 
ان” مس�توى النشاط الخاص 
بالتبادل التجاري يف منفذ منديل 
الحدودي م�ع ايران رشق دياىل 
ارتف�ع م�ن جدي�د وبل�غ %70 
وه�ي االع�ىل من�ذ اذار املايض 
عق�ب ب�روز ف�ريوس كورونا 
ودفعت اىل اغ�الق املنفذ بضعة 
اش�هر قب�ل اع�ادة فتح�ه من 

جديد”.
واضاف اك�رم،ان” املنفذ يعمل 
عىل مدار االس�بوع دون توقف 
وليس يومني كما يف بداية اعادة 
افتتاح�ه مؤكدا بان مس�توى 
تدفق البضائع والس�لع يرتفع 
يوما بع�د اخر ووص�ول املنفذ 
اىل طاقة 100% ربما س�يحصل 
اس�تمر  اذا م�ا  اس�ابيع  بع�د 
نش�اط تدفق البضائع والسلع 
بنف�س الوت�رية الفت�ا اىل ان�ه 
كلما زاد نش�اط املنفذ ارتفعت 
معه فرص العم�ل للعاطلني يف 

مجاالت متعددة”. 

العامة  األمان�ة  أعلن�ت  مب�ارش: 
ملجل�س ال�وزراء آلي�ة اإلق�راض 
ملن�ح  املرك�زي،  البن�ك  ملب�ادرة 
القروض للمش�اريع بدون فائدة 
أو فائدة منخفضة.وأكدت األمانة 
العامة ملجل�س ال�وزراء، يف بيان 
لها، أن املبادرة تأتي بهدف تفعيل 
الخ�اص،  االقتص�ادي  القط�اع 
الخدمي�ة  املش�اريع  لتموي�ل 
والزراعية،  والصناعية  والسكنية 

عن طريق القطاع املريف.
وأوضحت األمان�ة، أن من ضمن 
ال�روط العام�ة للحص�ول عىل 
التمويل أن يك�ون طالب القرض 
عراق�ي الجنس�ية وال يقل عمره 

ع�ن 18 عام�ا وكام�ل األهلي�ة، 
أو رشك�ة عراقي�ة حاصل�ة عىل 
إجازة نافذة كرط ملنح القرض 
املبل�غ  أن  م�ن املرف.وبين�ت، 
املرك�زي  البن�ك  املخص�ص م�ن 
بحس�ب  للمروع�ات  ي�وزع 
املئوية للقطاعات، بواقع  النسب 
الس�كنية،  للمروع�ات   %35
الصناعي�ة،  للمروع�ات  و%30 
الخدمي�ة،  للمروع�ات  و%30 
الزراعي�ة  للمروع�ات  و%5 
بحس�ب آلي�ات تع�د م�ن عضو 
جم�ال  عبدالحس�ن  اللجن�ة، 
عبدالله )امل�رف عىل املص��رف 

الزراعي(.

ارتفاع جديد في معدالت التبادل 
التجاري في منفذ »مندلي« مع ايران

أمانة الوزراء  تكشف تفاصيل آلية 
اإلقراض لمبادرة البنك المركزي للمشاريع

تراجع�ت أس�عار الذه�ب ، إذ س�يطر 
الحذر عىل املس�تثمرين بس�بب شكوك 
حي�ال إحراز تق�دم عىل صعي�د حزمة 
فيم�ا  املتح�دة،  الوالي�ات  يف  التحفي�ز 
لق�اح  تط�ورات  تقاريرع�ن  أضاف�ت 

كوفيد-19 ضغوطا عىل السعر.
و هبطت األس�عار الفورية للذهب 0.3 باملئة 
إىل 1808.67 دوالر لألونص�ة، بع�د زيادة بأكثر 

م�ن 2% أمس الثالث�اء، والتي كان�ت أكرب قفزة 
العق�ود  الذه�ب يف  يف قراب�ة ش�هر.وانخفض 
دوالر   1813.30 إىل   %0.3 اآلجل�ة  األمريكي�ة 
لألونصة.وق�ال زعي�م األغلبي�ة الجمهوري�ة يف 
مجلس الش�يوخ األمريكي، ميتش مكونيل، إن 
الكونغرس األمريك�ي يتعني عليه إدخال حزمة 
إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة باملوجة الثانية 
من فريوس كورونا، بقيمة 1.4 تريليون دوالر.

س�تيفن  األمريك�ي،  الخزان�ة  وزي�ر  وعق�د 
منوتش�ني، ورئيس�ة مجل�س الن�واب، نان�ي 
بيلويس، محادثات بش�أن حزمة التحفيز أمس 

للمرة األوىل منذ االنتخابات األمريكية.
ومم�ا زاد الضغط ع�ىل املع�دن األصفر صدور 
أنب�اء عن أن مس�ؤولني أمريكيني يس�تهدفون 
ب�دء عملي�ات التلقيح للماليني م�ن األمريكيني 

ضد كوفيد-19.

المالية النيابية تكشف تفاصيل قانون تمويل االنتخابات وتطورات موازنة 2021
كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية، 
تموي�ل  قان�ون  تفاصي�ل  ع�ن 
االنتخاب�ات، فيما اش�ارت اىل ان 
موازنة 2021 س�تتضمن الورقة 

البيضاء.
النائ�ب  اللجن�ة  وقال�ت عض�و 
ماجدة التميم�ي ، ان “الحكومة 
ارس�لت مروع قان�ون تمويل 
االنتخاب�ات اىل الربملان للموافقة 
ملي�ار   329 ع�ىل  بالتصوي�ت 
دين�ار يم�ول من�ه 133 ملي�ار 
و300 مليون دين�ار من الرصيد 
امل�دور ملوازنة 2019 اىل حس�اب 

املفوضية العليا لالنتخابات”.
وأضاف التميم�ي، “كما ويخول 
وزي�ر املالية االتح�ادي صالحية 
االقرتاض الداخيل والخارجي من 
إص�دار  خ�الل 
ت  ال ا ح�و

والقروض  والس�ندات  الخزين�ة 
املحلية لالقرتاض من املؤسسات 
املالية والدولية والبنوك األجنبية 
لتمويل املبلغ املتبقي 195 مليار 

و700 مليون دينار”.

وتابع�ت، أن “اللجنة املالية ترى 
بان�ه يمك�ن للحكوم�ة تضمني 
هذه املبالغ ضمن موازنة 2021، 
وال داع�ي للذه�اب اىل اق�رتاض 
ثالث جديد”، مبينة ان “الحكومة 

اس�تثنائية  جلس�ات  س�تعقد 
يومي الجمعة والس�بت املقبلني 
موازن�ة  مناقش�ة  س�تكمال  ال 

.”2021
واشارت التميمي اىل ان “املوازنة 
البيض�اء”،  الورق�ة  س�تتضمن 
مؤك�دة ان “اللجن�ة املالية ايضا 
اع�دت ورق�ة كمقرتح�ات م�ن 
أج�ل التع�اون م�ا ب�ني مجلس 
النواب والحكومة لتجاوز األزمة 

املالية”.
واوضح�ت، ان “األزم�ة الراهنة 
وع�دم  إدارة  س�وء  س�ببها 
محاسبة الفاس�دين، مشرية اىل 
انه من املستحيل ان يعلن العراق 
إفالسه”، منوهة اىل ان “املوازنة 
اذا م�ا ت�م إعدادها بش�كل جيد 
س�تضع مس�ارا للخ�روج م�ن 

األزمة الحالية”.

هيئــة االستثمــارات تشـــرع األبــواب أمــــام 
»استثمارات« تستنزف االقتصاد العراقي 

الموالت تتكاثر والمعامل تتالشى 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
حج�م  تتصاع�د   ، اقتصادي�ة  أزم�ة  كل  م�ع 
التريح�ات الحكومية ح�ول رضورة تصحيح 
الوض�ع االقتص�ادي الع�ام، م�ن خ�الل جل�ب 
االس�تثمارات األجنبي�ة واملحلية إلع�ادة اإلعمار 
وتوفري فرص عمل للش�باب, إال أن هذه الدعوات 
التج�د تطبيق�ا لها ع�ىل أرض الواق�ع ,فقانون 
االس�تثمار ال�ذي اُق�ر ع�ام 2006 م�ا زال يضم 
الكث�ري م�ن الثغ�رات الت�ي تمن�ع وص�ول تل�ك 
االس�تثمارات وخاصة التوت�رات االمنية املفتعلة 
من أجل منع دخول املستثمرين االجانب , فهناك 
عرات الركات التي جاءت لالستثمار يف البالد 
وهرب�ت م�ن الروتني وف�رض اإلت�اوات عليها , 
لذلك ش�هدت بغداد تغيرياً عمراني�اً واضحاً لكن 
لألسوأ، فقد استغلت هيئة استثمار بغداد وبدعم 
سيايس تلك املشاريع التي تدر عموالت ورشاوى 
عىل املس�ؤولني يف الهيئة، حيث ش�يدت عرات 
امل�والت التجاري�ة الضخمة و بش�كل عش�وائي 
ويف الش�وارع املهمة ما س�ببت اختناقات مروية 
يتحمله�ا املواطن البس�يط، ناهيك ع�ن دور تلك 
املوالت بهجرة العملة الصعبة إىل الخارج وغسيل 

االموال وغريها.
لجنة االقتص�اد النيابية ,تقدمت بطلب رس�مي 
يقيض بتش�كيل لجن�ة تحقيقية بش�أن امللفات 
والوثائ�ق التي تدين رئيس هيئة اس�تثمار بغداد 
ش�اكر الزاميل وتورطه بعمليات فس�اد واضحة 
وهو املسؤول عن تشويه منظر شوارع العاصمة 
بمش�اريع تجارية , مهمال أية مش�اريع خدمية 
وصناعي�ة , ويف ظ�ل ما ي�رزح تحت�ه االقتصاد 
العراق�ي م�ن فس�اد إداري ومايل نخ�ر مفاصل 

الدولة وقىض عىل طموحات أبناء الوطن يف عيش 
رغيد عقدنا العزم ع�ىل تدقيق وفحص اإلجازات 
االس�تثمارية التي منحتها هيئة اس�تثمار بغداد 
وق�د وجدنا مخالفات كبرية وتالعبا إداريا خارج 
الضوابط والسياقات القانونية .مختصون أكدو 
أن عمل هيئات االس�تثمار وفق قانون )13( بأن 
توفر الدولة األرض املناسبة للمشاريع مقابل أن 

يعمل املستثمر عىل إنشائها وتشغيل اليد العاملة 
العراقية م�ن دون أن تدفع الدولة فلس�ا واحدا, 
وعىل أن تخدم القط�اع الخدمي يف العاصمة , أال 
أن رئي�س هيئة اس�تثمار بغداد ح�ول بغداد إىل 
واح�ة من املوالت التجارية والت�ي تمنح إجازات 
إنش�ائها خالل س�هرات خاصة وعموالت كبرية 
ع�ىل أن تخصص الهيئ�ة أرايض يف أماكن حيوية 

مقابل ذلك , وها هي بغداد تش�هد انتشارا كبريا 
للموالت واملراكز التجارية التي أصبحت عبئا عىل 
املواط�ن البغ�دادي وعامل صعوب�ة يف تنقالتهم 
بس�بب عدم مراع�اة أماكن انتش�ارها وتأثريها 
اليء عىل االختناقات املروية واألهم أنها تفتقد 
ل�«صن�ع يف العراق«.وي�رى املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي جاسم الطائي يف اتصال مع ) املراقب 

العراقي(: أن هيئة استثمار بغداد أصبحت مرتعا 
للفس�اد واملتاجرة بالعقارات واستغالل االرايض 
ع�ىل الرغ�م م�ن الحاجة املاس�ة لبن�اء املدارس 
، واملنش�ئات الصحي�ة ، واالس�واق الش�عبية ، 
مش�اريع النقل ، وانعدام مشاريع السكن ولكن 
ال منج�زات بهذه املش�اريع , بل هن�اك تراجع يف 
مجال االس�تثمار لبغداد يف املناط�ق التي تحتاج 
إىل مشاريع عمالقة خصوصا اإلسكانية . وتابع 
الطائ�ي: لقد فقدت بغ�داد هويته�ا بالتخطيط 
واالثري�ة  الرتاثي�ة  املناط�ق  وه�دم  العش�وائي 
والتأريخية حيث وصل االس�تغالل والتجاوز من 
هيئ�ة اس�تثمار بغ�داد وحتى الخطط الفاش�لة 
التي تقوم بها الهيئة باالس�تحواذ عىل الركات 
العراقية وخصخصتها لالس�تثمار وطرد العمال 
كم�ا يح�دث يف معم�ل الجل�ود يف الك�رادة وغري 
ذل�ك العرات من هذه املش�اريع الفاش�لة التي 
تروج لها هيئة استثمار بغداد وقد دمرت الهيئة 
ع�رات االرايض ومنه�ا الخ�رضاء وحولتها إىل 
م�والت ومح�الت تجاري�ة، فغي�اب التخطيط ، 
يقابله دعم س�يايس لرئي�س الهيئة ال�ذي اُلقي 
القب�ض عليه بع�د أن فاحت رائحة فس�اده.من 
جهته يقول املختص بالش�أن االقتصادي س�الم 
عب�اس يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(:إن 
س�بب تداعي االس�تثمار يعود إىل ضع�ف الدولة 
وع�دم فرض هيبتها, واس�تغالل م�دراء هيئات 
االستثمار ملناصبهم التي استمروا فيها أكثر من 
عرة أعوام , لينروا الفس�اد عرب مس�تثمرين 
الهمَّ لهم سوى الحصول عىل مراكز تجارية تعج 
فيها البضائع املس�توردة , لتكون نافذة لتهريب 

االموال إىل الخارج بحجة االستثمار.

هبــوط فــي أسعـــار الــذهــب 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

أتالنتك: ترامب ومساعدوه متواطئون في أعمال عنف

صحيفة إسبانية: ولي عهد البحرين “منتوج تسويقي سياسي”

المراقب العراقي/ متابعة...
أعرب الرئيس األمريكي املنتخب، جو بايدن، عن 
اس�تعداده للعودة إىل االتفاق الن�ووي اإليراني، 
وأوض�ح أن مراقبة الربنامج النووي أفضل أداة 

لضمان االستقرار يف الرشق األوسط.
وأوضح بايدن يف ح�وار مع صحيفة “نيويورك 
تايمز”، إن�ه بدون اتفاق نووي م�ع إيران “قد 
نكون أمام وضع تس�عى فيه السعودية وتركيا 
ومرص ودول أخرى يف املنطقة إىل تطوير أسلحة 

نووية”.
وق�ال يف معرض جوابه عن س�ؤال م�ا إذا كان 

مس�تعدا للعودة إىل االتفاق الن�ووي:” إن األمر 
لن يكون سهال، لكن نعم”، وأضاف أن “اإلدارة 
الحلف�اء  بالتع�اون م�ع  املس�تقبلية تعت�زم، 
وال�رشكاء، املش�اركة يف مفاوض�ات ووض�ع 
اتفاقيات إضافية من ش�أنها تعزيز وتوس�يع 
القيود املفروضة عىل الربنامج النووي اإليراني، 

وكذلك تتعلق بربنامج طهران الصاروخي”.
وش�دد بايدن عىل أن “بناء الق�درات النووية يف 

هذا الجزء من العالم هو آخر يشء نريده”.
وكان باي�دن ق�د رصح يف وق�ت س�ابق أنه إذا 
ف�از يف االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكية، فإنه 

يخطط إلعادة الواليات املتحدة لالتفاق النووي 
اإليراني.

وتم التوقيع عىل االتفاق وخطة العمل الشاملة 
املش�ركة من قبل إيران واألعض�اء الدائمني يف 
مجل�س األم�ن التابع لألم�م املتحدة )روس�يا، 
املتح�دة  الوالي�ات  الص�ني،  املتح�دة،  اململك�ة 
األمريكية، فرنسا، وأملانيا( يف عام 2015، للحد 
من تطوي�ر طهران برنامجها الن�ووي، مقابل 
رفع عقوبات األم�م املتحدة والتدابري التقييدية 
األحادي�ة للوالي�ات املتحدة واالتح�اد األوروبي 

ضد إيران.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت رشكة بايونتك، أن لقاحها الذي تطوره 
بالتع�اون م�ع رشك�ة فاي�زر س�يجري البدء 

بتوزيعه يف بريطانيا خالل يومني.
وق�ال مس�ؤول بالرشك�ة يف مؤتم�ر صح�ايف 
األربع�اء إن الباحثني ل�م “يلحظوا أي مخاطر 

للقاحن�ا املش�رك مع فاي�زر خ�الل التجارب 
األخرية”.

وأوضح أن “2% من الخاضعني لتجارب اللقاح 
عانوا من صداع خفيف وإعياء”.

وكش�ف ان اللق�اح “س�يحصل ع�ىل موافقة 
أوروبي�ة وأمريكية منتصف ديس�مرب”. معددا 

مزاي�ا اللقاح وأبرزه�ا إمكانية إنت�اج املاليني 
منه.

وأعل�ن أن املس�تهدف هو إنتاج أكث�ر من 1.3 
مليار جرعة يف عام 2021 من اللقاح.

وأك�د أن اللق�اح املش�رك م�ع فاي�زر يول�د 
استجابة مناعية قوية ضد كورونا.

بايدن يبدي استعداده مجددًا للعودة إلى االتفاق النووي اإليراني

المراقب العراقي/ بغداد...
تس�اءلت صحيف�ة “دياري�و 16” اإلس�بانية، يف 
مق�ال له�ا، بعن�وان “س�لمان بن حم�د هل هو 
معتدل وإصالحي؟ وتجيب بنفس�ها عىل السؤال 
باستبعاد هذه الصفة ألن سجل ويل عهد البحرين 

ال يدعو إىل االرتياح، عكس ما يعتقد البعض.
وبعد استعراض الدور الذي لعبه رئيس الحكومة 
الراحل خليفة بن س�لمان آل خليفة طيلة العقود 
املاضية ومنه�ا قمع املعارضة ومحاولة االنفتاح 
االقتصادي والتعاطي مع امللف اإليراني، كتبت أن 

ويل العهد س�لمان بن حمد توىل رئاسة الحكومة 
بعد رحيل�ه يوم 11 ترشين الثاني املايض. وتلقي 
الض�وء عىل مبادرة ويل العهد عام 2011 “املبادئ 
الس�بع” للح�وار م�ع املعارض�ة الت�ي يتزعمها 
الش�يعة، وكيف أكس�بته أمام الرأي العام الدويل 
صف�ة املصل�ح، لك�ن الصحيفة ترى أن�ه “يجب 

انتظار السنوات املقبلة”.
وتربز “دياريو 16” أن املؤرشات الحالية ال توحي 
باالرتي�اح “فهو غري مختلف عن باقي آل خليفة. 
ومثل األغلبية منهم، فقد جرى اتهامه بالفس�اد 

الس�تحواذه ع�ىل أم�وال م�ن الخزين�ة العام�ة 
ومحاول�ة تبيي�ض انتهاكات حقوق اإلنس�ان يف 
مملكة البحرين”. وتضيف الصحيفة اإلس�بانية 
“ويعرف عن س�لمان بن حمد يف إسبانيا أنه وراء 
صندوق االستثمار انفنيتي كابيتال الذي اقتنى يف 

2019 حقوق فريق قرطبة لكرة القدم”.
وتس�تعرض الصحيف�ة االس�تثمارات التي تبدو 
صغرية يف مجال الرياضة مثل رشاء فريق قرطبة 
وآخر يف باريس وإقامة س�باق السيارات من أجل 

تبييض وجه العائلة امللكية أمام املنتظم الدويل.

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيفة »أتالنت�ك« األمريكية، 
وجهه�ا  اتهام�ات  تضم�ن  تقري�راً 
مس�ؤول كبري عن االنتخابات يف والية 
جورجيا االمريكي�ة، للرئيس املنتهية 
واليته دونالد ترامب واثنني من اعضاء 
مجلس الش�يوخ، بالتواط�ؤ يف اعمال 
عن�ف ض�د العامل�ني يف االنتخاب�ات 
وحثهم عىل التحدث عالنية ضد سلوك 

بعض مؤيدين ترامب الغاضبني.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مدي�ر نظام 

التصويت يف جورجيا غابريل ستريلنغ 
قوله إن ”فني رشكة انظمة التصويت 
يف مقاطع�ة غونيت فضال عن نفس�ه 
ومس�ؤول الخارجي�ة يف الوالي�ة براد 
رافينسبريجر قد تعرضوا للتهديدات“.
استش�هد  ”س�تريلنغ  أن  واض�اف 
بالتعليق�ات التي أدىل بها أحد محامي 
حمل�ة إع�ادة انتخ�اب ترام�ب الت�ي 
اقرح فيها إطالق النار عىل مس�ؤول 
يف األم�ن الس�يرباني ملعارضته مزاعم 
الرئيس التي ال أساس لها من الصحة 

بش�أن تزوي�ر الناخب�ني ع�ىل نطاق 
واسع”.

وتابع أن ” الرئي�س االمريكي لم يقم 
بادان�ة تلك االفعال ، كم�ا ان عضوي 
يف  الجمهوري�ني  الش�يوخ  مجل�س 
الوالية ل�م يدينوا هذه اللغ�ة وال هذه 
االفع�ال وان ه�ذه التهديدات يجب ان 

تتوقف “.
وكان�ت حمل�ة ترام�ب ق�د اص�درت 
بيان�ا قال�ت في�ه إنه�ا “ترك�ز ع�ىل 
ضمان عد جميع األص�وات القانونية 

وعدم احتس�اب جمي�ع األصوات غري 
القانونية. ال ينبغي ألحد أن ينخرط يف 
التهديدات أو العنف ، وإذا حدث ذلك ، 

فإننا ندين ذلك بالكامل“.
وتأت�ي ترصيح�ات س�تريلنغ بمثابة 
رد ع�ىل إط�الق النار يف ح�رب كالمية 
س�اخنة بني بعض كبار الجمهوريني 
يف جورجيا حيث اشار مؤيدو الرئيس 
االمريكي اىل وجود مخالفات انتخابية 
غري محددة دون تقدي�م أي دليل عىل 

ذلك.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد موقع بيزنز انس�ايدر االمريكي، انه وبعد ايام عىل اغتيال العالم 
الن�ووي محس�ن فخ�ري زادة، ق�ال األدم�ريال املتقاع�د يف البحرية 
األمريكية الخاصة ويلي�ام ماكرافن إن “االنتقام االيراني أمر ال مفر 

منه”.
ونق�ل املوقع ع�ن ماكرافن قول�ه إن ”االيرانيني س�يكونون يف وضع 
يتع�ني عليهم فيه االنتقام وال أرى أي طريقة للتغلب عىل ذلك”، فيما 
ه�ددت إي�ران بالفعل بالرد عىل الهج�وم، رغم أنه م�ن غري الواضح 

بالضبط متى أو كيف يمكن أن تفعل ذلك.
واضاف أن ”ايران كما نعلم اما تشتبه او شبه متأكدة من أن إرسائيل 
كان�ت مس�ؤولة عن ه�ذا الهج�وم، وبالطبع، ف�إن هن�اك نوعاً من 
االرتباط، حيث سوف يفرضون أننا إما تعاونا معها أو عىل األقل كنا 

نعلم عن األعمال اإلرسائيلية”.
واش�ار اىل أن ”االيران�ني س�يتعني عليه�م حف�ظ ماء الوج�ه. واآلن 
أصبح�ت القضية، كي�ف يبدو هذا االنتقام؟ هل يب�دأ ذلك بعد ذلك يف 
تصعيد املش�اكل يف املنطقة؟ أم غري ذلك ال أحد يعرف لحد االن كيفية 

الرد االيراني“. بحسب تعبريه.

المراقب العراقي/ متابعة...
تقوم روسيا بتصميم مجمع متعدد املهام للدفاع الجوي من شأنه أن 
يحل محل منظومة “بانتس�ري” الروسية للصواريخ واملدافع املضادة 

للجو.
أعل�ن ذل�ك املدي�ر التنفي�ذي لقطاع األس�لحة يف رشكة “روس�تيخ” 
الروس�ية الحكومي�ة، بيكخ�ان أوزدوي�ف. وقال إن املجم�ع الجديد 
قصري املدى للدفاع الجوي س�يتم تزويده بأسلحة مختلفة من شأنها 

تدمري األهداف الربية إىل جانب مكافحة مختلف األهداف الجوية.
وأوض�ح أن املجم�ع الجديد س�يتم تصميم�ه عىل أس�اس منظومة 
“بانتس�ري – إس” للصواري�خ واملداف�ع املض�ادة للج�و وغريها من 

املنظومات الروسية الواعدة للدفاع الجوي.
وأعاد أوزدويف، إىل األذهان أن منظومة “بانتس�ري – إس” الروس�ية 
لي�س بمقدورها مكافحة الطائرات واملروحيات والدرونات فحس�ب 
ب�ل وتدمري الصواريخ املجنحة والقنابل الجوية املوجهة. ويتم تدمري 
تلك األهداف عىل مس�افة حت�ى 20 كيلومرا وعىل ارتفاع يراوح بني 

3 أمتار و15 كيلومرا.
وقال أوزدويف إن منظومة “بانتس�ري – إس” تخدم حاليا يف الجيش 

الرويس وبعض الجيوش األجنبية.
واس�تطرد قائال: “إن ش�عبية املنظومة تدل عىل أننا نس�ري يف مسار 
صائب“. وأشار إىل أن “بانتسري – إس” قد أكدت فاعليتها وإمكاناتها 
القتالية يف ظروف القتال الحقيقي بس�وريا. أما اس�تخدامها القتايل 
فزودن�ا بخربة ثمين�ة تس�اعدنا اآلن يف تطوي�ر وتحدي�ث املنظومة 

وتصميم منظومة جديدة للدفاع الجوي ستحل محلها”.

قائد البحرية األميركية السابق: 
ال مفر من االنتقام اإليراني 

الغتيال العالم النووي

موسكو تصمم منظومة 
جديدة للدفاع الجوي بداًل 

من »بانتسير«

المراقب العراقي/ متابعة...
أعرب�ت كوري�ا الش�مالية بش�كل 
غ�ري مب�ارش ع�ن عزمه�ا تطوير 
أقم�ار صناعي�ة وصواري�خ بعيدة 
املدى، وذل�ك يف أثناء منت�دى علوم 

وتكنولوجيا الفضاء.
املركزي�ة  األنب�اء  وكال�ة  وقال�ت 
الكوري�ة الش�مالية، األربع�اء، إن 
العل�وم  املركزي�ة التح�اد  اللجن�ة 
والتكنولوجيا أقام�ت منتدى علوم 

وتكنولوجيا الفضاء 2020.
أقي�م  املنت�دى  ه�ذا  أن  وذك�رت 
به�دف التعري�ف باإلنج�ازات التي 
حققته�ا الب�الد يف مج�ال العل�وم 

والتكنولوجيا، من خالل مشاريعها 
للتنمية الفضائية السلمية، والدفع 
لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.

لكن يبدو أن كوريا الش�مالية أبدت 
عزمه�ا لتطوي�ر صواري�خ بعي�دة 
امل�دى، بالنظ�ر إىل أنه�ا أكدت عىل 

أهمية األقمار الصناعية من خالل 
إقام�ة املنت�دى الفرع�ي لألقم�ار 

الصناعية، ضمن املنتدى الرئييس.
ال�دويل  األم�ن  مجل�س  أن  يذك�ر 
التاب�ع لألم�م املتح�دة يحظر عىل 
الش�مالية إط�الق صواريخ  كوريا 
باس�تخدام تكنولوجي�ا الصواريخ 
إط�الق  ذل�ك  يف  بم�ا  الباليس�تية، 

صاروخ يحمل قمرا صناعيا.
وتقيم كوريا الشمالية هذا املنتدى 
س�نويا منذ عام 2014، باس�تثناء 
ع�ام 2018 عندم�ا عق�دت كوريا 
الش�مالية والوالي�ات املتح�دة أول 

قمة بينهما.

كوريا الشمالية تعتزم تطوير صواريخ بعيدة المدى

رسميا .. توزيع لقاح كورونا في بريطانيا خالل يومين

»مغامرات« خارجية »متهورة« تعرقل 
تدفق السالح األميركي إلى اإلمارات

المراقب العراقي/ متابعة
وقال س�يث بايندر، م�ن )مرشوع 
الديمقراطي�ة يف ال�رشق األوس�ط( 
الذي تبن�ى تلك الجه�ود »أملنا هو 
املبيع�ات كلي�اً...  أن نوق�ف ه�ذه 
لك�ن إذا ل�م يك�ن ذل�ك ممكنا عىل 
امل�دى القريب، فهذا يرس�ل إش�ارة 
مهم�ة إلدارة )الرئيس املنتخب جو 
بايدن( القادمة بأن هناك مجموعة 
متنوع�ة م�ن املنظم�ات تع�ارض 

تسليم هذه األسلحة«.
وقدم ثالثة أعضاء بمجلس الشيوخ 
األمريك�ي م�رشوع قان�ون لوقف 
الت�ي تتضم�ن طائرات  الصفق�ة، 
)جن�رال  تنتجه�ا رشك�ة  مس�رية 
)إف-35(  ومقات�الت  أتوميك�س( 
مارت�ن(  )لوكهي�د  تنتجه�ا  الت�ي 
وصواريخ تنتجها رشكة )ريثيون(، 
فيم�ا يمه�د ملواجه�ة م�ع الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترامب قبل بضعة 
أسابيع من مغادرته البيت األبيض.

ويس�مح القان�ون األمريك�ي الذي 
الكربى  الس�الح  يغط�ي صفق�ات 
ألعض�اء مجل�س الش�يوخ بفرض 
تصويت عىل قرارات الرفض. ويجب 
إقرار م�رشوع القان�ون يف مجلس 
الجمهوريون،  الذي يقوده  الشيوخ 
وال�ذي ن�ادرا م�ا يخال�ف ترام�ب، 
وكذل�ك مجلس الن�واب الذي يقوده 

الديمقراطيون.
ال�ذي  املنظم�ات  خط�اب  وق�ال 
املرشع�ني  إىل  إرس�اله  س�يجري 
األمريكي�ة:  الخارجي�ة  وزارة  وإىل 
إىل  املزمع�ة  األس�لحة  »مبيع�ات 
اإلم�ارات، وهي طرف يف الرصاعات 
يف اليمن وليبيا، من ش�أنها أن تزيد 
الرضر املس�تمر الواقع عىل املدنيني 

وُتفاقم هذه األزمات اإلنسانية«.
وم�ن ب�ني املوقع�ني ع�ىل الخطاب 
حق�وق  ع�ن  مدافع�ة  منظم�ات 
اإلنس�ان يف املنطق�ة، منه�ا مرك�ز 
القاهرة لدراس�ات حقوق اإلنسان 

ومنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان.

الس�يناتور  أك�د  جهت�ه  م�ن 
الش�يوخ  بمجل�س  الديمقراط�ي 
ي�وم  م�رييف،  كري�س  األمريك�ي، 
الثالث�اء امل�ايض وج�ود »خطورة« 
يف ح�ال إتم�ام صفق�ة األس�لحة 
الضخمة لإلمارات يف الوقت الحايل.

جاء ذلك خالل مش�اركته يف جلسة 
صفق�ة  بش�أن  رسي�ة،  إحاط�ة 
األس�لحة غ�ري املس�بوقة املق�رح 
بيعه�ا إىل اإلم�ارات، والت�ي تض�م 
 »35 »أف  ط�راز  م�ن  مقات�الت 
املتطورة وطائرات »ريرب« املس�رية 

بدون طيار وصواريخ.
وأرجع مرييف موقفه إىل وجود »عدد 
هائل من األسئلة والقضايا التي لم 

تجب عليها إدارة الرئيس األمريكي 
الش�أن«.  به�ذا  ترام�ب  دونال�د 
وأضاف: »هناك خطورة يف الترسع 

إلتمام هذه الصفقة«.
األس�لحة  برنام�ج  مدي�ر  وح�ذر 
واألمن يف “مركز السياسة الدولية” 
ويليام دي هارتونغ من بيع أسلحة 
أمريكية لإلمارات بسبب سلوكها يف 

الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
وقال هارتونغ يف مقال له بصحيفة 
اإلم�ارات  إن  بوس�ت”  “واش�نطن 
ال ت�زال عض�وا يف التحال�ف ال�ذي 
تقوده الس�عودية عىل اليمن والذي 
قت�ل آالف املدنيني يف غ�ارات جوية 
عشوائية وتس�بب يف أزمة إنسانية 

غري مس�بوقة خلفت أكثر من 100 
ألف قتيل ووضع ماليني آخرين عىل 

شفا املجاعة.
وأض�اف أن اإلمارات كان�ت بمثابة 
الربي�ة  للح�رب  الفق�ري  العم�ود 
للتحال�ف يف اليم�ن، وش�اركت مع 
املليش�يات اليمني�ة املتحالفة معها 
يف إدارة سلسلة من مرافق التعذيب 
الرسي�ة هن�اك، كم�ا أنه�ا تواصل 
روات�ب  ودف�ع  وتدري�ب  تس�ليح 
املليشيات التي تورطت يف انتهاكات 

منهجية لحقوق اإلنسان.
وطالب هارتونغ بامتناع أمريكا عن 
بيع أي نوع من األس�لحة لإلمارات 
حتى تتوقف ع�ن تأجيج الرصاع يف 

اليمن وتدخل يف اتفاق سالم إلنهاء 
الح�رب، معتربا أنه يج�ب أن تؤدي 
التقاري�ر األخ�رية، الت�ي تفيد بأن 
إدارة ترامب تخط�ط لبيع طائرات 
مقاتل�ة متط�ورة وطائ�رات م�ن 
دون طيار مس�لحة إىل اإلمارات، إىل 
تقيي�م واضح للعالق�ة األمنية بني 
البلدي�ن، وأن الوق�ت الح�ايل ليس 

وقت بيع األسلحة لإلمارات.
وعىل الرغم من التحركات املشكوك 
الجبهت�ني  والخط�رية ع�ىل  فيه�ا 
الخارجية والداخلية، فإن اإلمارات 
أن�واع  م�ن  كب�ري  ح�د  إىل  أفلت�ت 
االنتق�ادات املوجه�ة إىل حليفته�ا 
إىل  يحت�اج  “وه�ذا  الس�عودية، 

التغيري”.
كم�ا تنتهك اإلم�ارات يف ليبيا حظرا 
تفرض�ه األم�م املتحدة ع�ىل توريد 
األس�لحة لقوات خليفة حفر، التي 
قتل�ت أع�دادا كبرية م�ن املدنيني يف 

محاولة لإلطاحة بالحكومة.
ويش�ري الكات�ب إىل س�جل حق�وق 
اإلنس�ان الداخيل لإلمارات، ويصفه 
بأنه يدعو للقلق الشديد، “فالنظام 

ال يتسامح مع النقد من أي نوع”.
ويق�ول هارتون�غ أيض�ا إن نم�ط 
يف  املتمث�ل  اإلمارات�ي  الس�لوك 
املغام�رات الخارجية املتهورة وغري 
القانوني�ة والقم�ع الداخ�يل، يجب 
أن يحرمه�ا م�ن تلق�ي األس�لحة 
األمريكي�ة يف ه�ذا الوق�ت، “فق�د 
ال تتم إس�اءة اس�تخدام األس�لحة 
مبيع�ات  س�تمثل  ب�ل  فحس�ب، 
تأيي�دا  أيض�ا  املتقدم�ة  األنظم�ة 

لسلوك النظام”.
ويضيف أن�ه إذا مضت إدارة ترامب 
قدم�ا يف خططه�ا، فاألم�ر مروك 
للكونغرس التخاذ إجراءات لعرقلة 
الصفق�ات، كم�ا فعل�ت يف حال�ة 
بي�ع القنابل للتحالف ال�ذي تقوده 

السعودية يف اليمن.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن إدارة ترام�ب 
فإنه�ا  اإلج�راءات،  ه�ذه  رفض�ت 
أرس�لت إش�ارة قوي�ة مفاده�ا أن 
الس�لوك القمع�ي من قب�ل حلفاء 
أم�ريكا الخليجيني ل�ن يحصل عىل 
شيك عىل بياض يف املستقبل، خاصة 
إذا تولت إدارة جديدة املسؤولية بعد 
ترامب، وإن منع مبيعات األس�لحة 
الجدي�دة إىل اإلمارات س�يجعل هذه 

الرسالة أكثر وضوحا.
ويأتي اإلخط�ار الرس�مي هذا بعد 
توقي�ع اإلم�ارات اتفاق�اً لتطبي�ع 
العالق�ات مع »إرسائيل« بوس�اطة 
أمريكي�ة، يف ش�هر أيل�ول املايض، 
لتصب�ح ثال�ث دول�ة عربي�ة تقيم 
صالت معه�ا بعد مرص واألردن، ثم 
حذت حذوه�ا البحرين والس�ودان 

الحقاً.

بدأت منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، والحد من انتشار األسلحة، بتنفيذ خطوات عملية جادة 
لمنع بيع صفقات أسلحة أمريكية لدولة اإلمارات، خاصة مع تزايد األضرار التي تسببت بها أبوظبي في كل من 

اليمن وليبيا. ووقعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق اإلنسان والحد من انتشار األسلحة على خطاب 
يعارض صفقة قيمتها 23 مليار دوالر لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة لإلمارات العربية المتحدة، ويطالب 

الكونجرس األمريكي بمنع إتمام الصفقة.

منظمات دولية ُتقلّب صفحات ملفها الحقوقي »المخزي«
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كنت دائمًا اتساءل عن سر »هدم« االثار االسالمية ومقابر االنبياء واصحابهم وذراريهم، ومن ذا الذي يمتلك هذه الجرأة 
، على هدمها ! فاالثار الينظر لها سوى انها مجموعة من االنجازات التي قدمها االولون في المجال الحضاري والديني 

واالجتماعي والقيمي، وال شك هي مدعاة للفخر , النها تعبر عن شخصية االمة وارثها ومدى مساهمتها في التطور قديمًا 
وحديثًا، وهذا مما جعل االمم تنبش وتحفر وتبحث في اعماق االرض بحثًا عن اي شاهد مادي يؤكد تاريخ هذه االمة 

وتطورها، وترى علماء االثار والتنقيب في حركة دؤوبة في اقصى االرض وادناها للمزيد من االكتشافات والمعلومات، وحين 
تشهد عامل التنقيب وهو منهمك في معالجة دمية آو آلة حرب او تمثال او آنية او قطعة سالح، تكتشف مدى الحرص في 

استخدام ادق االالت من فرش وادوات حفر.

بقلم/ محمود الهاشمي 
اغل�ب الس�ياح يف العال�م يذهبون 
لزي�ارة املتاح�ف واالث�ار القديمة 
واملراقد واملزارات لشخصيات دينية 
او تاريخية او سياس�ية او فكرية 
للت�زود باملعرف�ة والثقافة عن تلك 
ال�دول وتاريخها ،م�ن جهتها فان 
تل�ك ال�دول توفر جمي�ع الظروف 
واالجراءات التي من شأنها وصول 
الس�ائح اىل املوق�ع امل�راد زيارت�ه 
ناهي�ك عن الفائدة املادية ملثل هذه 

الزيارات.
علم�اء االث�ار غ�ر معني�ن بنوع 
االث�ار وثقاف�ة الش�عوب القديمة 
وايمانه�ا به�ذه العقي�دة او تل�ك 
ب�ل االه�م التعري�ف به�ذه االث�ار 
وتاريخه�ا واهميته�ا فمث�ًا تجد 
علم�اء بوذي�ن ينقب�ون يف موقع 
اث�ري كان اهل�ه يعب�دون االوثان 
او موحدي�ن او يعب�دون كائن�ات 
مختلف�ة ،حي�ث نح�ن يف الع�راق 
اغلبنا مسلمون لكننا نفخر بمسلة 
حموراب�ي رغم م�ان  االخر يبدوا 
يف النص�ب وه�و يتلق�ى القوان�ن 
من آلهة الش�مس وهكذا بالنسبة 

للحضارة الفرعونية وغرها.
اغل�ب  ان  املس�لمن  لس�وء ح�ظ 
-الس�يما  االس�امية،  الحض�ارة 
-بداي�ة الدعوة االس�امية يف ارض 
وه�ذه   ، »الس�عودية«  الجزي�رة 
الحض�ارة بقي�ت كما ه�ي عليها 
لقرون س�حيقة دون ان يمسسها 
كان�ت مح�ط  العك�س  ب�ل  اح�د 
تقديس واحرتام وزيارات لكنها لم 

تحض بالتنقيب والبحث الس�باب 
يطول رشحها .

هذه االثار االسامية خاصة يف مكة 
واملدينة لم يفُت احد من االنبياء أو 
علماء املس�لمن والفقهاء واالئمة 
املعصوم�ن يوماً بهدمها او النهي 
ع�ن زيارتها اىل ان ج�اء ابن تيمية 
بع�د س�قوط بغداد عىل ي�د املغول 
 )1328-1263( قص�رة  بف�رتة 

فأفت�ى بعدم البناء عىل القبور ولم 
يقل بهدمها ،ث�م جاء احد تامذته 
من بعده وهو اب�ن القيم الجوزية 
وهو الذي افتى بهدم املشاهد التي 
بني�ت عىل القب�ور وق�ال »اليجوز 
ابقاؤه�ا مع الق�درة عىل هدمها«، 
اي يف حال ع�دم الرضا لدى العامة 
اليجوز هدمها خشية الفتنة ، ولم 
ُيه�دم مشهداس�امي واح�د، ولم 

تتع�رض اثار املس�لمن اىل اي اذى 
، ب�ل العك�س تع�رض اب�ن تيمية 
وابن الجوزية اىل ضغوط كبرة من 
املسلمن كادت ان تودي بحياتهما.
وبق�ي االم�ر عىل ذلك واملس�لمون 
يحجون ويتربكون ببعض املشاهد 
واالثار االس�امية وي�زورون قبور 
البقي�ع ومق�ربة املع�ا الت�ي دفن 
فيها اغلب ارسة الرس�ول واجداده 

واخر من ش�هد عىل ذلك ابن جبر 
يف رحلت�ه االوىل للح�ج، حيث دون 
بالتفصيل اغل�ب االثار واالرضحة 
وما يف داخلها من لقًى ومجوهرات 
ومقتني�ات وهدايا وغره�ا اىل ان 
تم »عقد نج�د« او »عقد الدرعية« 
بن محم�د بن س�عود ومحمد بن 
عب�د الوهاب ع�ام )1744( فحول 
الش�يخ محم�د ب�ن عب�د الوهاب 

»مذه�ب  اىل  والخش�ونة  التش�دد 
التكف�ر  ع�ىل  يعتم�د  فقه�ي« 
واالته�ام بال�رك والتهدي�د بهدر 
الدم وسبي الذراري لكل من ارتكب 
س�بباً م�ن اس�باب التكف�ر عنده 

»وما اكثرها«.
كما امر بهدم املش�اهد االس�امية 
واالرضح�ة واالث�ار واعتبار كل ما 
عليها وما فيها غنائم وبدأ ابن عبد 
الوه�اب العم�ل  بي�ده حيث حمل 
فأس�ا بالي�وم الثان�ي م�ن توقيع 
»عق�د نج�د« واتجه اىل ق�رب »زيد 
ابن الخط�اب« االخ االكرب للخليفة 
عم�ر ب�ن الخطاب الذي استش�هد 
يف حرب »ال�ردة« يف اليمامة بنجد، 
وكانت الن�اس ت�زوره وتتبارك به 
وعلي�ه قب�ة فهدمها عب�د الوهاب 
بفأس�ه فكان�ت منطلق�اً لغزوات 
محم�د بن س�عود ثم لعب�د العزيز 
بن محمد بن س�عود، حيث هجموا 
ع�ىل مكة واملدين�ة ونهب�وا كل ما 
فيها من مقتنيات واثار وهدموا ما 
تمكن�وا منه، ثم باعوا هذه الغنائم 
ل�راء االس�لحة وتوزيعه�ا ع�ىل 
الجن�د، بعده�ا هجموا ع�ىل مرقد 
االم�ام الحس�ن واخي�ه العب�اس 
»عليهم�ا الس�ام« وذبح�وا نصف 
س�كان كرب�اء ان�ذاك ونهب�وا كل 
يشء وربط�وا حيواناتهم يف املراقد 

الريفة .
وع�ىل م�دى املائت�ي ع�ام االخرة 
قام املحس�وبون ع�ىل ه�ذا التيار 
التكفري بهدم عدد كبر من االثار 

والقبور االسامية يف اكثر من بلد.

بقلم/ وليد القططي
»دون كيش�وت«، رواي�ٌة عاملي�ة للكات�ب اإلس�باني ميغي�ل 
سرفانيتس، تروي قصة رجٍل تخّيل نفسه فارساً من العصور 
الوس�طى، فارتدى مابس الفروس�ية املخزونة البالية، وحمل 
س�اح أجداده القديم الصدئ، وامتطى صهوة فرس�ه العجوز 
الهزي�ل، وانطلق هائماً عىل وجهه يف ربوع إس�بانيا، باحثاً عن 
بطوالٍت وهمي�ة، وانتص�اراٍت مزعومة، وإنج�ازاٍت مختلقة، 
فخ�اض مع�ارك ُمظّفرة عدي�دة من وح�ي خيال�ه، أّولها مع 
طواحن الهواء، ُمتخيِّاً أنها شياطٌن عماقٌة ُتصارعه، وثانيها 
م�ع قطيع الغنم ُمتوِّهماً أنها جيٌش جرّار ُينازله، وهكذا تتواىل 
معارك�ه املُفتعلة، ُمح�وِّالً بأوهامه الهزيمَة إىل ن�ٍر، وُمبدِّالً 

اً بأخيلَته الفشَل إىل نجاح. بظنونه اإلخفاَق إىل إنجاٍز، وُمغرِّ
وعندم�ا اكتش�ف الحقيق�ة املُ�رّة رف�ض االع�رتاف بالهزيمة 
واإلخف�اق والفش�ل، وأرصَّ ع�ىل التش�ّبث بأوهام�ه وظنونه 
اً ذلك بوج�ود مؤامرٍة عليه يقودها الس�حرُة  وأخيلَت�ه، ُمف��ِّ

الذين حرموه من النر واإلنجاز والنجاح، فمسخوا الشياطن 
العماق�ة إىل طواح�ن هواء، وطمس�وا الجيش الج�رّار ليبدو 
قطيعاً من األغنام... وهكذا آثر املسكن اإليمان بالوهم الكاذب 

املُريح عىل اليقن، بالحقيقة الصادقة املُتِعبة.
رواي�ة »دون كيش�وت« ُكتب�ت مطل�ع الق�رن الس�ابع عر 
املي�ادي، وأصبحت مع الزمن جزءاً م�ن الرتاث األدبي العاملي؛ 
ذلك بأنها ُتناقش ظاهرًة إنس�انيًة ُعرفت ب�«الدونكيشوتية«، 
أو تضخيم ال�ذات واإلنجازات، وُتطلق عىل كل ش�خٍص يصنع 
من هزائمه انتصارات، ويختلق من إخفاقاته إنجازات، ويبتدع 

من فشله نجاحات.
ولم يك�ن البعثّيون يف العراق عن ذلك ببعي�د، حن زعموا أنهم 
ق�د انتروا يف ح�رب الخليج األوىل، أو حرب الثماني س�نوات، 
املُس�ماة مغاالّة وتضخيماً »قادسّية صدام«، رغم سقوط أكثر 
من مليون عراقي ما بن قتيٍل وجريٍح وأس�ر، وخسارة مئات 
امللي�ارات من الدوالرات، واندحار الجيش العراقي من »األرايض 

العربية« التي زعم أنه خاض الحرب لتحريرها.
وإن عجزن�ا عن تحقيق النر يف ميادين املعارك، فقد حققناه 
يف ميادي�ن املفاوض�ات، وإن ضعفنا عن انت�زاع االنتصارات يف 
س�احات الوغى، فقد انتزعناها يف س�احات السام، وانترنا 
يف ميادي�ن املفاوض�ات وس�احات الس�ام، لي�س باالنتص�ار 
العاب�ر الع�ادي، أو الطارئ الع�ريض؛ بل هو انتص�اٌر تاريخٌي 
عظي�م، وأبديٌّ جوه�رّي، ألنه انتص�اٌر لثبات الزعيم وش�عبِه 
العظي�م وتأكيد صمودهم�ا والحفاظ ع�ىل كربيائهما؛ رضخ 
في�ه العدو، وجاء صاغراً ُمستس�لِماً، مقه�وراً ذلياً، فأعلن -  
ُمج�رباً غر راٍض، وُمرغماً غ�ر ُمخّر- عن عودة العاقات مع 

الفلسطينين، ويف مقّدمها التنسيق األمني املُقّدس.
»التنس�يق األمن�ي املُق�ّدس« ال�ذي اُج�رِب عليه الط�رف اآلخر 
»االحت�ال« مصلح�ٌة وطني�ٌة فلس�طينيٌة ُعلي�ا، ال يدركها إالّ 
من أوت�َي الحكمة يف السياس�ة، وأُْعِطَي الفطنة يف الكياس�ة، 
وامتلك الحنكة من الزعماء والّساسة، وهذه الصفات يفتقدها 

الُدهماء والس�واد األعظم من العاّمة، ألنها من مزايا األصفياء 
والنخب�ة القليلة من الخاّصة، وقد ال تكون موجودًة إالّ يف ُزبدة 
الصف�وة م�ن خاصة الخاّصة، مم�ن يعرفون بواط�ن األمور، 
ومداخ�ل الثغ�ور، فأدركوا بحكمتهم  وفطنته�م وحنكتهم أنَّ 
التنس�يق األمني اس�ٌم عىل غر ُمس�ّمى، وصورٌة ب�دون مادة، 
نخدع به العدو لنوهمه أنه »يتّم بن طرفن متكافئن، ودولتن 

متجاورتن«، ويسر يف اتجاهن متبادلن.
ولك�ن الحقيقة بخاف ذلك تماماً، ألنَّ التنس�يق األمني تعاوٌن 
باتج�اٍه واح�د، من الط�رف اآلخر )االحت�ال( إىل الطرف األول 
)الّسلطة(، يستفيد منه الشعب الفلسطيني، من خال الكشف 
ع�ن »اإلرهابين اليهود واعتقالهم«، والكش�ف ع�ن العمليات 
اإلرهابي�ة الصهيونية وإحباطها، وبالتنس�يق األمني نس�تويل 
عىل أم�وال املقاّصة اإلرسائيلي�ة، املحجوزة لدينا، ونس�رتجع 
أموالن�ا املجّم�دة يف البن�وك األمركية، وفيه ضماٌن الس�تمرار 

حياة الّثراء والّرخاء ألويل األمر من الفقراء والبؤساء.

خاص�ة الق�ول، ملن ال ي�زال يعي�ش يف عر القَي�م واألوهام، 
ويتمس�ك بزمن املبادئ واألح�ام، وُيمارس الث�ورة والوطنية 
رغ�م اآلالم، مم�ن ينتقدون عودة التنس�يق األمن�ي ليل نهار، 
ويتهم أبطاله بالّش�نار والعار، ويّوزع االتهامات عليهم سداح 
م�داح، ... لقد آن لكم أن تفيقوا من أوهامكم وأحامكم، وجاء 
الوق�ت لتس�تيقظوا م�ن ثورّيتك�م ووطنّيتك�م، لتتعلّموا فن 
الث�ورة، ومعنى الوطنية، وأصول السياس�ة، بن�اء عىل املنطق 
اإلنهزامي اإلنبطاحي )حط راس�ك بن ال�روس وقول يا قّطاع 
الروس(، ووفق الفلس�فة االنتهازية النفعّية )اليل يتزّوج أُمي 
أقوله يا عمي(، وحسب النظرية السياسية العبقرية )البندقية 
تزرع والسياس�ة تحصد(، الت�ي زرع  بموجبها املناضلون من 
الثوار والش�هداء والجرحى واألرسى ب�ذور الحرية فأكلوا عىل 
رؤوس�هم، وحص�د فيها السياس�يون م�ن الزعم�اء والقادة 
وأوالده�م وأحفاده�م ثم�ار تضحي�ات املناضل�ن فأكل�وا يف 

بطونهم. 

بقلم/إيهاب شوقي
الخ�روج ع�ن قواع�د االش�تباك وقوان�ن 
الراع واللجوء ألس�اليب أخرى، وال سيما 
وان كان�ت م�ن الن�وع الق�ذر، ه�و افاس 
وداللة مب�ارشة عىل الهزيمة وعدم الصمود 

يف رصاع االرادة.
من�ذ قيام الثورة االس�امية يف ايران وهناك 
اس�تهداف له�ذه الث�ورة، تبلور م�ع الوقت 
ليتح�ول اىل حصار ومح�اوالت طويلة األمد 
الجمهوري�ة  اتبع�ت  فيم�ا  االرادة،  لك�� 
االس�امية، نمًط�ا فري�ًدا يف النم�و، بنت�ه 
عىل الصرب االس�رتاتيجي وع�دم التخيل عن 
السياسة، ويف نفس الوقت عدم التنازل عن 

املب�ادئ.
وق�د نجحت اي�ران ومح�ور املقاوم�ة كله 
ال�ردع  لت�وازن  مع�ادالت  اىل  الوص�ول  يف 
العس�كري، مم�ا جع�ل ال�راع يرتك�ز يف 
الجوان�ب السياس�ية واالقتصادية. واتبعت 
امريكا والعدو االرسائييل، وصهاينة العرب، 
نوعا م�ن السياس�ات يقود اىل عزل�ة ايران 
سياس�يا وحصارها اقتصادي�ا، ووصل هذا 

النوع اىل م�داه االق�ى م�ع ادارة ترام�ب.
وبعد فش�ل ترامب وفش�ل هذه السياسة يف 
انتزاع التنازالت من محور املقاومة والفشل 
يف ك�� توازن ال�ردع، بدأ االتج�اه اىل اتباع 
السياس�ات الق�ذرة والغ�ادرة واملتمثل�ة يف 
االغتي�االت؛ فقامت امري�كا بتنفيذ جريمة 

الع�ر باغتيال قائ�د قوة الق�دس الفريق 
الشهيد قاسم سليماني، انتقاًما لفشلها يف 
ك� التوازن العسكري وانتقاما منه لدوره 
يف هزيمة الذراع االرهابي الذي كان مخططا 
ل�ه أن ينوب عن الع�دو الصهيو-امريكي يف 
السيطرة عىل الطوق الذي ترغب »ارسائيل« 
يف تأمين�ه، وكذل�ك ل�دوره يف ح�رب تم�وز 
ومعارك العراق وافشال املروع الصهيوني 

يف قط�ع تواص�ل مح�ور املقاوم�ة.
وال ش�ك أن الثقافات تتحكم يف السياسات، 
وبألفاظ أخرى، فإن السياسات تعكس نوع 
الثقاف�ة الحاكمة للدول، فهناك سياس�ات 
تعكس تحرض الشعوب، وسياسات تعكس 
همجيته�ا، كما أن هناك سياس�ات تتس�ق 
م�ع الطبيعة العامة للش�عوب، فالش�عوب 
الت�ي يغل�ب عليه�ا رسع�ة الغض�ب تتميز 
سياس�اتها بالتهور، والش�عوب التي يغلب 
عليها الصرب واالناة، تتميز سياس�تها بذلك، 
وكذل�ك الش�عوب الفوضوي�ة او الامبالية، 
تتميز سياس�اتها بالعش�وائية. وال شك أن 
محور املقاومة بش�كل عام، يتميز بفضيلة 
الص�رب االس�رتاتيجي والت�ي ق�د يفهمه�ا 
البع�ض أحياًنا بأنه�ا ضعف أو تن�ازل، أن 
املقاومة تفي دائما بوعودها، وانه عىل املدى 
االسرتاتيجي طويل االمد، تحقق انتصارات، 
لم تكن لتتحقق لو انس�اقت للمس�ار الذي 

يرسمه العدو ووقعت يف فخاخه.

وهن�ا من املائ�م القاء الضوء ع�ىل الثقافة 
االمريكية السائدة والتي تؤثر يف سياساتها، 
ممارس�ات  يف  له�ا  انعكاس�ات  نلم�ح  أو 

امريكا،
وهي ثقاف�ة هوليود واالس�تعراض، وربما 
تكون لعبة املصارع�ة األمريكية االحرتافية 
أو »الكات�ش »catch ه�ي أفض�ل تعبر عن 
سياس�ات امريكا، وخاصة يف نس�ختها من 
ادارة ترام�ب. ه�ذه املصارع�ة وكما تعرف 
يف الوس�ط الريايض، هي نوع م�ن األلعاب 
يتص�ارع فيها املصارع�ون يف مباريات يتم 
اإلعداد لها والتدريب عليها مس�بقاً لتحديد 

مسارها ونتائجها.
يخت�ار  عليه�ا  واملتع�ة  اإلث�ارة  وإلضف�اء 
املصارع�ون أس�ماء معّين�ة خاص�ة به�م، 
ويرتدون مابس تمّيز كاً منهم، وينهجون 
أس�لوباً وعروض�اً قب�ل املب�اراة ويف أثنائها 
وبعده�ا لرس�م ش�خصيتهم. واملصارعون 
يعمل�ون تحت إرشاف املنظم�ن واملروجن 

إلخراج مباريات مثرة متفق عىل نتائجها.
ويتجمع املصارع�ون املحرتفون يف مدارس 
ومؤسس�ات خاص�ة ملصارع�ة املحرتفن، 
يتعلّمون فيها فنون الرتفيه عن املشاهدين 
تخفي�ف  وكيفي�ة  والح�ركات  واملس�كات 
مخاط�ر اإلصابة يف أثناء الس�قوط أو تلقي 
الرضبات، ويرف عىل هذه املدارس أبطال 
معتزلون يرتبون مباريات املصارعة بكتابة 

أحداثها مس�بقاً لف�رتات طويلة أو قصرة، 
فرتسم شخصية املصارعن واستمراريتهم 
تاركن لهم بعض املبادرات الخاصة التي ال 

تغر أساساً من النتائج املرسومة.
كما يقوم املسوِّقون بالرتويج للمباريات عن 
طريق التلفاز واإلعانات واملجات واإلنرتنت 
وع�رب اللق�اءات الصحفية ب�ن املصارعن 
لزي�ادة اإلث�ارة حت�ى غدت ه�ذه املصارعة 

ج�زءاً م�ن ثقاف�ة املجتم�ع األمريك�ي.
أما التحكي�م فهو ايًضا متف�ق عليه، حيث 
يقود املباراة حكم لي�س له صاحية تحديد 
الح�ركات املمنوعة أو املس�موحة، بل يقوم 
بدور املنس�ق، ويضع أداة اس�تماع يف أذنه، 
ويتلّق�ى م�ن خاله�ا تعليم�ات املروجن، 
ويق�وم بنقلها للمصارعن يف أثن�اء املباراة 
لتغي�ر األداء أو القيام ببع�ض الحركات أو 
إلنهاء املباريات بلقط�ات معينة. وبالطبع، 
فان كل مباراة تنتهي بشكل مخالف للوائح، 
حيث ينه�ي االبط�ال مبارياته�م بالرضب 
ب�االت حادة او قضب�ان حديدية او كرايس، 
وينبغي ان تس�يل الدم�اء، او ينزل اصدقاء 
املص�ارع اىل الحلب�ة لاجه�از ع�ىل الخصم 
يف مش�اهد تمثيلية تنال اعج�اب الجمهور 

االمريكي.
يمك�ن اس�قاط ه�ذه الحال�ة الثقافية عىل 
قي�ادة امري�كا للنظ�ام الدويل حيث ترس�م 
اط�ار املع�ارك والحروب ونتائجه�ا، وكذلك 

تميل عىل املنظمات الدولية أدوارها، وعندما 
تعجز ع�ن الن�ر، فإنها تلجأ اىل أس�اليب 
والقت�ل، كاس�تخدام  البلطج�ة واالغتي�ال 

املصارعن للكرايس أو القضبان الحديدية!
هذه الحالة أيًضا لن تجدي مع املقاومة، فقد 
أعلن�ت املقاومة انها لن تستس�لم، وعندما 
يأت�ي التعهد بال�رد من جميع املؤسس�ات 
السياس�ية بداية من آية الله العظمى االمام 
السيد عيل الخامنئي، مروًرا بالرئيس ووزير 

الخارجية والربملان، والعسكرية عىل جميع 
مس�توياتها، م�ن وزارة الدف�اع والح�رس 
الثوري، فعىل األعداء أن يتيقنوا أن هناك رًدا 

قاسًيا يف الطريق.
وال�رد االيران�ي يتج�ه اىل أن يك�ون متعدد 
الجوانب، بداية م�ن امليض قدما يف املروع 
الن�ووي وتغير الصيغة السياس�ية الراهنة 
والوص�ول بمع�دالت التخصيب ملس�تويات 
غ�ر مس�بوقة، م�رورا بتطوير ق�وة الردع 

والتموضع االس�رتاتيجي، وصوال اىل انتقام 
عسكري تعهدت به املقاومة يف توقيته الذي 

تحدده.
ترام�ب  جان�ب  م�ن  اليائس�ة  املحاول�ة 
ونتنياهو املأزومن، لن تجلب لهما اال مزيًدا 
من الخ�زي والخس�ارة االس�رتاتيجية عىل 
القريب�ة والبعيدة،  املختلف�ة،  مس�توياتها 
وع�ىل الجماهر التي تنتظر ردا ش�افيا، أن 

توقن أنه يف الطريق.

بعد تدمير »95 %« من اآلثار االسالمية في السعودية .. 
ماذا ينتظر المسلمون ؟

»االنتصار« على الطريقة الفلسطينية

ثقافة المصارعة األمريكية والهزيمة االستراتيجية امام ايران

 

يقرتح عليك الفيس بوك أصدقاء قد تعرفهم وقد التعرفهم. يمنحك 
اليوتيوب فرصة مش�اهدة وس�ماع »ياما للشام« لصباح فخري أو 
»تحت التفاحة« لفهد بان أو »يامخاذات الولف« لس�ورية حسن. 
أما الواتس�اب فقد »ش�ك الجفن« بن مواقع التواصل اإلجتماعي. 
أقى الفايرب وبدأ منافسة رشسة مع »تويرت« واليزال يقدم للنخب 
الفكرية والسياس�ية مس�احة واس�عة من الحوارات والنقاش�ات. 
ص�ار الواتس هو وس�يلة التداول والتبادل وال�كام  الخاص وربما 
ال�ي واألش�د خصوصية كونه اليزال مش�موال بالتشفر. الهاتف 
ل�م يعد آمن�ا بعد كثرة الش�كاوى من قي�ام رشكات الهاتف النقال 

بإخضاع هواتف من تشاء اىل املراقبة.
بواسطة الواتس بإمكانك أن تعقد رشاكات كثرة مع النخب حرا 
وأقص�د  بالنخب طبقا ملفهومن�ا العراقي. عامليا املقابل للنخبة هي 
»اإلنتلجنسيا« أي طبقة املثقفن واملفكرين واألذكياء. عراقيا تعني 
النواب والوزراء والصحفين ورجال األعمال املثقفن ومن يوايل هذه 
املس�تويات ممن تتم إضافته يف عرات وربما مئات الكروبات. كل 
واحد منا يمتلك صفة إعامي أونائب أو وزير أو مدير عام أو محلل 
سيايس وأحيانا إسرتاتيجي ورجل أعمال يمكن أن يجد نفسه يوميا 
عن�د الصباح حيث يحمد القوم ال�ى مضافا اىل عدة كروبات دون 
أن يسأله أحد, أو محذوفا غر مأسوف عليه من عدة كروبات أخر. 
اليوجد يف العادة سبب واضح لإلضافة سوى إنك طبقا لتوصيف من 
يضيفك جزء من النخبة. التملك ومن باب املجاملة س�وى أن تقول 
»ش�كرا لإلضافة« وتعود اىل النوم إذا كنت فتحت هاتفك يف الصباح 
الباك�ر. بعد أس�ابيع تجد نفس�ك محذوفا طبقا للعبارة الش�هرة 
»ف�ان أزالك«. أحيانا يحذفك صديق إف�رتايض التعرفه, يبقى رقما 
بالنس�بة لك حتى ح�ن يزيلك. وأحيانا يكون س�بب إضافتك كونك 
نخب�ة وإن لم تنتم, بينما يكون مربر اإلزالة أنك لم تعلق منذ ش�هر 
حتى ولو تكتب »جمعة مباركة« أو تنر خربا طويا عريضا فطرا 

بكل معاني الفطايرية تحت يافطة »منقول«.
أحيانا يحصل العكس, فبوصفك نخبة و«بالك عنه« تود إتخاذ قرار 
يتيح�ه لك الواتس من بن خياراته العديدة وهي مغادرة املجموعة. 
وم�ا أن تضغط  عىل زر املغادرة حتى يدخ�ل عليك »األدمن« معاتبا 
.. مل�اذا خرجت أس�تاذ؟ هل س�معت منا كلمة  مؤذي�ة بحقك؟ هل 
نحن لس�نا »ق�د املقام«؟ حيال ذلك التمل�ك اإل أن تخجل. ومن أجل 
مداراة خجلك تبدأ  تبحث عن عذر.لكن غالبا مايكون أقبح من قرار 

املغادرة. 
العذر يكون إم�ا »والله ماعندي مج�ال« أو »طلعت بالخطأ وتكدر 
ترجعني« ومن هذه البلتيقات. حن تعود نادما تنام عليك الطابوقة 
يف هذا الكروب ألنك لن تس�تطيع املغادرة مرة أخرى. الواتس ورطة 
يف اإلضاف�ة ويف اإلزال�ة ومابينهم�ا. فاب�د من نق�اش أو إبداء رأي 

برف النظر إن كان مجديا أم ال. 
التملك أن تسكت ألن للمشاركة إغراء اليقاوم خصوصا حن تهطل 
علي�ك الاي�كات وباقات الورود بش�تى أش�كالها وأنواعه�ا وكإنك 
إكتش�فت قانونا للجاذبية عن طري�ق النومي حامض بدل التفاحة 
التي خبصنا بها نيوتن ونام تحتها فهد بان »سنة وشهرين« . لكن 
لكل ش�ئ ثمنه. أحيانا تتورط بكتابة ش�ئ إما تجده يف كروب آخر 
أو غر مناس�ب أو بالغلط, فليس أمامك س�وى إستخدام أهم ميزة 
منحه�ا الواتس ل�رواده وهي مي�زة الحذف املمه�ورة بعبارة تبقى 
ح�ة بقلوب  املتابعن ممن لم يس�رتقوها يف غفلة منك »تم حذف 

هذه الرسالة«.

تم حذف هذه الرسالة..!

بقلم/حمزة مصطفى  

الخميس 3 كانون االول 2020 
العدد 2473 السنة العاشرة



بغ�ّض النظر ع�ن املرحلة التي وصلت إليها اللجن�ة األوملبية الوطنية 
م�ن أزم�ة وصل ح�دود نرش غس�يلها ب�ني املتهافتني ع�ى املناصب 
واملتخاصم�ني ع�ى املواق�ع القيادي�ة أو أولئك الذي�ن يرقصون عى 
جراح�ات رياضتنا برّمتها، فإن منطق العقل ال�ذي ُكنُت أنادي به يف 
كل م�رٍّة، غ�اب كلياً هذه املرّة، بل وأصبح يف غياهب النس�يان، وكان 

سبباً فيما آل إليه واقع الحال املرير!
م�ن يتحّمل كل تلك التناقضات واألزمات التي حدثت منذ بدايتها، ُهم 
ذاتهم نجدهم يتصّدرون املشهد، ويتعنّتون فيما بينهم، ويتسابقون 
للظهور عى شاش�ة الفضائي�ات يف برامج ترّوج له�ذا وتكيل املديح 
ل�ذاك، أو تراهم يتّب�ص أحدهم لآلخر حتى ُيمس�ك الزلّ�ة أو ُيعّقب 
بفعٍل يظهر للعلن عى أنه الفارس الُهمام الذي تقف عند حدود آراءه 

رياضتنا التعيسة، التي أصبحت منسّية عن الحدث نفسه!
كل ما ُيمكننا أن نذكره اليوم هو أن اللعب أصبح مكشوفاً فالقرَاِئني 
والحلف�ان والصك�وك ب�ال رصيد أصبحت بال س�تار، ويمك�ن لكائن 
م�ن كان أن يّطلِع عليها ليعرف مدى ح�دود التدّني الذي وصلت اليه 
قياداتن�ا الرياض�ة، وكل ذل�ك من أجل البق�اء والتش�ّبث أو من أجل 
اللحاق بركب املستفيدين أو املستغلنّي للمناصب أّياً كانت درجتها أو 
فئتها أو تسميتها، فاألهم عند عبيد ُحب الجاه واملال هو الفوز بغض 
النظر عن الربامج أو البناء الس�تاتيجي الصحيح، واألكثر أهمية هو 
حجم الفائدة واستغالل املنصب، فُكلّهم يبحثون عن االستغالل بعيداً 

عن لغة اإلنجاز التي أصبحت منسّية تماماً!
يف اعتق�ادي الش�خيص أن وص�ول األمور اىل مفتق الط�رق الواضح 
س�يصل بنا يف غضون أيام اىل كارثة ال ُيحمد عقباها، فانتخابات 14 
ترشين الثاني املايض، كرّس�ت اىل التزّمت والِعن�اد واالتهامات ونرش 

الغسيل وصوالً اىل رس�ائل األوملبية الدولية 
بمقاب�ل كرس الجمود بتحقيق الش�خصية 
الحقيقي�ة للجن�ة األوملبي�ة الت�ي افتقدت 
تمام�اً وأصبح�ت م�ن امل�ايض من�ذ ي�وم 
اختط�اف رئي�س وعدد من أعض�اء املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبية صيف عام 2006، 
قبل أن تصل اىل ما تصل اليه األحوال ليومنا 

هذا!
أيها األخ�وة، كنُت رصيح�ًا يف كل مقاالتي 
وأعمدت�ي ومنش�وراتي، والي�وم س�أكون 

أكثر رصاحة من أي وقٍت مىض، إذ نصل اليوم اىل نقطة عميقة جداً، 
وه�ي أن من َعِمَد اىل ما حدث يف كل ذلك هو الدولة ذاتها، الدولة التي 
ل�م تطّبق القانون وأبق�ت األبواب مفتوحة ع�ى مرصاعيها وتأّثرت 
بضغوط�ات األطراف ولم تمس�ك أي ملف أو وثيقة أو مس�تند ُيدين 
كل من عمل يف الرياضة وس�ّخر كل يشء لصالحه، وكان يعبث باملال 
بعي�داً عن الرياضة ول�م تنفذ بحق�ِه اإلج�راءات القانونية، هي من 
ش�ّجعت عى ما حدث س�ابقاً من انفالت وما يحدث اليوم من حقبة 

كارثية ستحرق الرياضة العراقية وتاريخها!
أق�ول.. أطالب الدولة بأخ�ذ األمور عى محمل م�ن الجد وأن ال تتك 
الحبل عى الغارب، فاألمور وصلت اىل حدود ستنال من رياضة الوطن 
الكث�ر، فالتقاطع�ات ال تخدم والتزّمت س�يوصلنا اىل واق�ٍع مؤلم.. 

مؤلم جداً!
من وجهة نظري الشخصية أعتقد إن من املهم جداً أن نقيم انتخابات 
جدي�دة بتاريخ جدي�د لالتح�ادات الرياضية قبل أن نقي�م انتخابات 
ملكت�ب تنفي�ذي جدي�د، لك�ون امل�دة القانوني�ة املتبقي�ة لالتحادات 
الرياضي�ة ه�ي أقل من عام�ني، أضف اىل ذل�ك رضورة تغير النظام 
الداخ�ي للجن�ة األوملبية بإضافة ممثل�ني عن ال�وزارات التي يرتبط 
عملها لوجستياً داعماً ومسانداً ومؤثراً لرياضة اإلنجاز، وهي وزارات 
الدفاع والداخلية والتبية والتعليم العايل والشباب والرياضة والصّحة 
فضالً ع�ن ممثي الجمعي�ة العمومية لخرباء مختّصني باالس�تثمار 
والقانون واإلعالم لتكون بذلك ثورة شاملة تهدف إىل تأسيس رياضة 

اإلنجاز والبطل األوملبي.
اللهم إني بلّغت اللهم أشهد.

اأوملبيتنا.. وخارطة الطريق! الزوراء يهدر نقطتين بتعادله مع الكهرباء 
والطلبة يهزم القاسم

عمار ساطع

محلية6 Aرياضة  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
الخميس 3 تشرين الثاين 2020 العدد 2473 السنة العاشرة

يف مب�اراة ش�هدت دقيق�ة صم�ت عى روح 
امل�درب كري�م س�لمان ع�ى ملع�ب كربالء 
ال�دويل، فرض التع�ادل االيجابي 1-1 كلمته 
ع�ى مباراة الزوراء والكهرباء ضمن لقاءات 
االس�بوع الس�ادس م�ن ال�دوري العراق�ي 

املمتاز بكرة القدم.
الكهرب�اء افتت�ح التس�جيل أوالً ع�ن طريق 
الالع�ب مرتىض هدي�ب يف الدقيقة 16، لكن 
الزوراء انتفض بعدها واس�تطاع ان يسجل 
ثنائي�ة ع�ن طري�ق مهن�د عب�د الرحي�م يف 

الدقيقة 35 وحسني عي يف الدقيقة 36.
ولم يرَض الكهرباء ان ينتهي الش�وط االول 
وه�و متأخ�ر بالنتيج�ة، حي�ث تمك�ن من 
تعيدلها ع�ن طريق الالعب محمد ابراهيم يف 

الدقيقة 40 من اللقاء.
الزوراء وجد نفس�ه يف املرك�ز الثالث برصيد 
10 نق�اط، بينما وص�ل الكهرباء اىل النقطة 

السابعة يف املركز التاسع.
وحق�ق فريق الطلبة ف�وزا مهما عى ضيفه 
لحس�اب  الك�رخ  ملع�ب  يف   ،0-1 القاس�م 
الجولة السادسة من الدوري املمتاز، الهدف 
الوحيد جاء عرب الالعب عي كريم يف الدقيقة 

.86
ش�هدت املب�اراة فرص�ا ضائع�ة بالجمل�ة 
القاس�م  للفريق�ني. أخط�ر ف�رص فري�ق 
أضاعها رساج الدين بعد أن أخطأ س�امال يف 
إعادة الكرة للحارس لكن رساج الدين س�دد 

الكرة خارج املرمى.

ويف الش�وط الثاني اس�تغل البديل عى كريم 
خط�أ مدافع�ي القاس�م يف تطبي�ق مصيدة 
التس�لل ليس�جل ه�دف املب�اراة الوحي�د يف 
الدقيقة 86، ليمنح الطلبة فوزا قاتال بهدف 

دون رد. 
ورف�ع الطلبة رصي�ده إىل نقطة 11 يف املركز 
الثال�ث فيما تجمد القاس�م عن�د نقطتني يف 

املركز 19.
 ويف مب�اراة أخ�رى ق�اد املهاج�م من�ار طه 
فريق�ه الح�دود للف�وز عى مضيف�ه امانة 
بغداد بهدف نظيف لحساب مباريات الجولة 

السادسة من الدوري املمتاز بكرة القدم.
ونج�ح ط�ه يف تس�جيل اله�دف الوحي�د يف 
الدقيق�ة 27 من عمر الش�وط االول، لتنتهي 

املواجهة عى هذه النتيجة.
الف�وز منح الح�دود ثالث نق�اط وضعته يف 
املرك�ز الح�ادي ع�رش برصيد 7 نق�اط، اما 
امان�ة بغ�داد فتوق�ف رصيده عن�د النقطة 

السادسة يف املركز الخامس عرش.
م�ن جانب�ه تغلب املين�اء عى ضيف�ه نفط 
ميسان، بهدف دون رد، عى ملعب الفيحاء، 
لحس�اب الجول�ة السادس�ة م�ن ال�دوري 

العراقي املمتاز.
وجاء الهدف الوحي�د بتوقيع محتف امليناء 
الكامرون�ي جوني�ور روس�تاند مب�اي، يف 

الدقيقة )31(.
ودخ�ل امليناء املباراة بحثا عن النقاط الثالث 
ال س�يما وأن الفريق استعاد جزء من بريقه 

بع�د فوزه يف الجول�ة املاضية يف الديربي عى 
نفط الجنوب.

وتمكن املين�اء من تحقيق االنتص�ار الثاني 
ع�ى التوايل، بفوزه اليوم عى نفط ميس�ان، 
بهدف أحرزه املحتف الكامروني يف الدقيقة 

.)31(
ورغ�م مح�اوالت نف�ط ميس�ان يف البح�ث 
عن ه�دف التع�ادل، إال أن محاوالته ضاعت 
جميعها، لتنتهي املب�اراة بفوز امليناء بهدف 

دون رد.
ورف�ع امليناء رصيده إىل النقطة الس�ابعة يف 
املرك�ز الثالث عرش، فيم�ا تجمد رصيد نفط 
ميسان عند النقطة السابعة يف املركز الثاني 

عرش.

اضراب جديد يضرب أروقة نادي النجف منتخبنا الوطني يواجه الكويت 
مطلع 2021

كورونا يخطف مدرب نادي 
الكرخ كريم سلمان 

لجنة االنضباط تصدر عقوبات جديدة
ق�ررْت لجن�ة االنضب�اط يف الهي�أة التطبيعي�ة، 
إصداَر جملة من العقوبات بحق العَبنْي ومدرَبنْي 
م�ن دوري ك�رة الص�االت ودوري الدرجة األوىل، 

بعد النظر يف تقرير مرشيف املباريات.
وذك�رت التطبيعي�ة يف بي�ان تلقت�ه / املراق�ب 
العراق�ي/ ان�ه »وفق�اً مل�ا ورد يف تقرير مرشف 
مب�اراة )القوة الجوي�ة وبلدي�ة النارصية( التي 
جرت عى قاعة )الشباب( ضمن مباريات الجولة 
الثالثة للمرحلة األوىل لدوري كرة الصاالت، تقرَر 
معاقب�ة مدرب بلدية النارصية )محمد حس�ني( 
باإليقاف عن مرافقة فريق�ه ملباراتنْي مع تنفيذ 
العقوب�ة اإلداري�ة الصادرة من لجن�ة االنضباط 
بالتعاق�ب م�ع العقوب�ة الفني�ة لحك�م املباراة 
)الطرد(، وذلك اس�تناًدا ألح�كام املادة )53/ 2( 
م�ن الئحة االتح�اد العراق�ي لكرة الق�دم داخل 

الصاالت«.
واضاف�ت »كذلك تمت معاقب�ة مدير فريق بلدية 
النارصي�ة )أنم�ار خل�ف( باإليق�اف ملبارات�نْي، 
وتنفي�ذ العقوب�ة اإلداري�ة الص�ادرة م�ن لجنة 
االنضب�اط بالتعاق�ب مع العقوب�ة الفنية لحكم 
املب�اراة )الط�رد(، وذلك اس�تناًدا ألح�كام املادة 
)2/53( م�ن الئحة االتح�اد العراقي لكرة القدم 

داخل الصاالت«.
وتابعت ان »لجن�ة االنضباط، قررت بعد االطالع 

عى تقرير مرشف مباراة )الظفر واالسكان( التي 
جرت عى ملعب )التحدي( ضمن مباريات دوري 
الدرجة االوىل، معاقبة الالعب )محمد س�عد( من 
فري�ق الظفر ال�ذي يحمل الرق�م )19( باإليقاف 
ألربع مباريات، وتنفيذ العقوبة اإلدارية الصادرة 
من لجنة االنضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية 
لحكم املب�اراة )الط�رد(، وذلك اس�تناًدا ألحكام 

املادة )51/ 1( من الئحة االنضباط«.

واكملت انه »تمت معاقبة الالعب )عي كريم( من 
فريق االس�كان والذي يحمل الرقم )9( باإليقاف 
ملباراة واحدة، وتنفي�ذ العقوبة اإلدارية الصادرة 
من لجنة االنضباط بالتعاقب مع العقوبة الفنية 
لحكم املب�اراة )الط�رد(، وذلك اس�تناًدا ألحكام 
املادة )1/51( من الئحة االنضباط، عى أن تكون 
جميع القرارات الصادرة قابلة لالستئناف ضمن 
املدة القانونية البالغة 7 أيام من تاريخ التبليغ«.

د  ح���د
االتح�اد العراق�ي بك�رة 

الطائرة، موع�د انطالق بطولة العراق 
للناشئني.

وقال رئيس االتحاد جميل العبادي إن »اتحاد الطارة 
ح�دد موع�د اقامة بطول�ة اندية الع�راق للك�رة الطائرة 

للناشئني للموس�م تولد 2003 فما فوق يف محافظة ميسان 
للفتة من 8  ولغاية 12 كانون االول الجاري«.

واوض�ح أن »االجتم�اع الفن�ي واج�راء القرع�ة س�يتم يف تمام 
الس�اعة الرابع�ة م�ن يوم الس�ابع من الش�هر الح�ايل يف قاعة 
الش�هيد وسام عريبي، ويتوجب عى االندية املشاركة الحضور 
وجلب كش�وفات الالعبني يف االجتماع الفني وحسب اللوائح 

والتعليمات«.
وكان النش�اط الريايض يف العراق قد تم استئنافه يف 

ال�12 من أيلول املايض، لكن بطوالت الطائرة 
تأجل�ت بس�بب الض�وع الراهن من 

جائحة كورونا.

اتحاد الطائرة يحدد 
موعد انطالق بطولة 

الناشئين

اعل�ن مدرب فريق ك�رة القدم بن�ادي النجف الريايض، 
حسن احمد، أن الالعبني عاودوا االرضاب مجدداً بسبب 
االزم�ة املالية. وقال احمد إن »ما يم�ر به نادي النجف 
صع�ب للغاي�ة والالعبني لم يعد بماكنهم االس�تمرار يف 
التدريبات بس�بب االزم�ة املالية الخانق�ة التي رضبت 
الفري�ق«. واوضح بالقول، »قدمت اس�تقالتي ش�فوياً 

لكن�ي تراجع�ت عنه�ا مؤقتاً بع�د االتص�االت من قبل 
أعض�اء اإلدارة بع�د وعوده�م بح�ل األم�ور بأكمله�ا، 
وبدورن�ا أبلغنا الالعب�ني جميعاَ بالحض�ور إىل الوحدة 

التدريبية اليوم لالستعداد إىل مباراة الكرخ«.
يذك�ر ان ه�ذا االرضاب ه�و الثان�ي للنجف يف املوس�م 

الحايل، بسبب عدم تسلم الالعبني ملستحقاتهم املالية.

اعلنت الهيئة التطبيعية يف االتحاد 
العراق�ي بك�رة القدم، ع�ن تأمني 
مباراة ودية ب�ني املنتخب الوطني 
ملع�ب  ع�ى  الكويت�ي  ونظ�ره 

البرصة الدويل.
وق�ال الناط�ق باس�م التطبيعي�ة 
»التطبيعي�ة  ان  محم�د  هش�ام 
اتفقت م�ع االتح�اد الكويتي عى 

تأم�ني مب�اراة دولي�ة ودي�ة ب�ني 
املنتخبني«.

يف  س�تقام  »املب�اراة  ان  واوض�ح 
ش�هر  م�ن  والعرشي�ن  الس�ابع 
كان�ون الثان�ي املقبل ع�ى ملعب 
جذع النخل�ة يف البرصة«، مش�راً 
اىل ان »املباراة ستقام بعد البطولة 

الرباعية يف االمارات«.

ت�ويف مدرب ن�ادي الكرخ بكرة القدم كريم س�لمان، بس�بب 
مضاعف�ات اصابت�ه بف�روس كورون�ا املس�تجد 

19«.س�لمان اصي�ب بالف�روس يف  »كوفي�د 
التاس�ع والعرشي�ن م�ن الش�هر امل�ايض 

وخضع للحجر الصحي املنزيل.
ورغ�م أن نادي الكرخ اكد اس�تقرار 

إال  للم�درب،  الصحي�ة  الحال�ة 
أن�ه ت�ويف بع�د تده�ور حالته 

الصحي�ة. ورح�ل س�لمان 
عن عمر ناه�ز 55 عاماً 

وهو العب دويل س�ابق 
ش�ارك م�ع املنتخ�ب 
األلع�اب  العراق�ي يف 
الصيفي�ة  األوملبي�ة 
الكورية  العاصم�ة  يف 
س�يئول ع�ام 1988م 

و1993م.



أعل�ن ن�ادي برش�لونة اإلس�باني، إصابة 
نجم�ه بف�روس كورونا املس�تجد، وفقا 
ألح�دث فحص خض�ع ل�ه الالعب.وثبتت 
إصابة س�رجي روبرتو، بفروس كورونا 
املس�تجد، بعدم�ا ظهرت نتيجة املس�حة 
الت�ي أجراها.وأك�د الن�ادي الكتالوني أن 
»الالعب بحالة جي�دة وهو يخضع للعزل 
املنزيل«.ويتع�اىف روبرت�و )28 عام�ا( 
من إصابة بتمزق عضيل يف الفخذ 
األيمن تعرض لها أمام أتلتيكو 
وس�يغيب  بالليجا،  مدري�د 

لشهرين عن املالعب

يرغ�ب الربتغ�ايل جوزي�ه مورينيو، املدي�ر الفني لتوتنه�ام، يف التعاقد 
م�ع أحد النج�وم، الذين دربهم يف صفوف ريال مدريد، بحس�ب تقرير 

صحفي إيطايل.ويتعلق األمر باألملاني سامي خضرة، العب وسط 
يوفنت�وس )33 عاًم�ا(، ال�ذي خرج من حس�ابات مدرب�ه أندريا 
برلو، حيث اس�تبعده من قائمة الفريق األوروبية، ولم يرشكه يف 

أي مب�اراة محلية.وحاولت إدارة يوفنتوس فس�خ تعاقد خضرة، قبل 
انط�الق املوس�م الجاري، لكن لم يت�م التوصل التف�اق، ليكمل الالعب 

املوسم املتبقي يف عقده، ويحصل عىل راتبه البالغ 6 ماليني يورو.
وبحس�ب موق�ع »كالتش�يو مركاتو« اإليط�ايل، فإن توتنه�ام انضم 
ملواطنه إيفرتون يف سباق الحصول عىل خدمات خضرة، خالل كانون 
الثاني املقبل.وأش�ار املوقع إىل أن توتنهام، سيلقى منافسة قوية أيضا 
ع�ىل الصفقة، م�ن جانب مانشس�ر يونايتد ووس�ت ه�ام واليبزيج، 

املهتمني كذلك بضم الالعب.

ذك�ر تقرير إخباري، أن االتح�اد األوروبي لكرة القدم 
يعتزم إجراء مناقش�ات هذا األس�بوع، بش�أن إصالح 
نظام دوري أبطال أوروبا، مع احتمال حدوث تغيرات 

واسعة يف نظام دور املجموعات.
وأوضح�ت صحيفة »التايم�ز« الربيطانية، أن النظام 
الجديد سيمكن األندية ال� 32 يف املسابقة من مواجهة 
10 منافس�ني مختلفني، وس�يتأهل أفضل 16 فريقا، 
بحسب النقاط التي يحصدها كل فريق، إىل دور الستة 
عرش.وس�يحل النظ�ام الجدي�د مح�ل النظ�ام الحايل 
املك�ون م�ن 8 مجموع�ات، يف كل مجموع�ة 4 فرق، 
حي�ث يلعب كل فريق 3 مباري�ات، عىل ملعبه، ومثلها 

خارجه.

وذك�رت الصحيفة أن املناقش�ات بش�أن تغير نظام 
بطول�ة النخب�ة لألندي�ة األوروبية، أمر لي�س بجديد، 
لكن اليويفا يفضل النظام السويرسي يف تحديد شكل 
البطولة، ومن املمكن تطبيق هذه التغيرات يف البطولة 
بداية ع�ام 2024.ولن تؤدي التغي�رات إىل زيادة عدد 
املباري�ات فقط، بل أيًضا إىل مزيد م�ن املواجهات بني 
الف�رق الك�ربى، وبالتايل إبع�اد التهديد ع�ن البطولة 
واملتمثل يف »دوري س�وبر« منفصل، كما يمكن زيادة 

عدد الفرق إىل 36 فريًقا.
وال يمك�ن التكه�ن برد فعل األندية ع�ىل هذه الفكرة، 
حي�ث عانى البع�ض، وبينه�م يورجن كل�وب، املدير 

الفني لليفربول، عىل جدول اللعب املزدحم.

رغم توقف سلس�لة انتص�ارات بايرن ميونخ 
املتتالية يف بطولة دوري أبطال أوروبا، بتعادله 
مع مضيفه أتلتيكو مدريد اإلس�باني، يش�عر 
م�درب الفري�ق، هانز فلي�ك، بالس�عادة قبل 
املواجه�ة املنتظ�رة أمام اليبزيج يوم الس�بت 

املقبل يف الدوري األملاني.
وحس�م بايرن تأهله لدور الستة عرش بدوري 
األبط�ال، كما ضمن ص�دارة املجموعة األوىل، 
حيث كان�ت زيارته إلس�بانيا بمثابة الربوفة 
قبل مالق�اة ضيفه اليبزيج، أقرب مالحقيه يف 
ترتيب الدوري األملان�ي، الذي يتصدره الفريق 
البافاري.لكن مع إراحة كل من حارس املرمى 
مانوي�ل نوي�ر ولي�ون جوريتس�كا وروبرت 
أيض�ا  متاح�ا  املج�ال  كان  ليفاندوفس�كي، 

لتجربة العنارص البديلة وطريقة اللعب.
وق�ال فلي�ك يف ترصيح�ات صحفي�ة عق�ب 
مواجهة أتلتيكو التي انتهت بالتعادل )1/1(: 
»كان�ت أمس�ية مفيدة لن�ا. فقد رأينا أش�ياء 

تجعلنا سعداء باملستقبل«.
وق�ام فليك بتجرب�ة الالعب 
أك�وو  براي�ت  الصاع�د 
أري مب�ي، ال�ذي واجه 
ج�واو  الربتغ�ايل 
فيليكس نجم أتلتيكو، 
جم�ال  انض�م  فيم�ا 
موس�ياال )17 عام�ا( 
األساس�ية  للقائم�ة 

ألول م�رة مع باي�رن يف دوري األبطال.وكذلك 
ش�ارك أنجيلو س�تيلر صاحب ال�19 عاما، يف 
الرب�ع س�اعة األخر م�ن عمر اللق�اء، قادما 
م�ن مقاع�د الب�دالء، ليخوض لقائ�ه األول يف 
املس�ابقة القارية.وقال فلي�ك: »قام الالعبون 
الش�باب بعملهم بش�كل جيد. أري مبي، قلب 
الدفاع، أدى دوره بش�كل جيد يف جهة اليسار، 
كما يس�تحق الجهد الذي قام به ستيلر الثناء 
أيضا«.ول�م يغف�ل فلي�ك أيضا اإلش�ادة بأداء 
موس�ياال، الذي أثبت وجوده مع الفريق خالل 
مباري�ات بوندس�ليجا، فيم�ا يش�عر امل�درب 
األملان�ي بالحرة قبل اختيار تش�كيلة الفريق 

للمباريات بسبب كثرة الالعبني الجاهزين.
وتاب�ع بالقول: »جم�ال يلعب معن�ا يف فريق 
ميلء بالفعل بالالعبني الكبار. لقد حصل أيضا 
عىل تقييم عال جدا من جانب هؤالء النجوم«.

وكان موس�ياال أصغر العب من بايرن يشارك 
يف دوري األبط�ال، حتى فقد هذا الرشف أمس 

بعدما لعب أري مبي أمام أتلتيكو.
وواص�ل فلي�ك حديث�ه ع�ن موس�ياال، قائال: 
»إن�ه يتمت�ع به�دوء كب�ر وكف�اءة عالية يف 
التعامل مع الكرة ويصعب إيقاف مراوغاته يف 
املواجهات الفردية. بالطبع ال يزال يتعني عليه 
أن يتط�ور بدنيا«.ورغ�م األداء الجيد لالعبني 
الصاعدين، قام الالعبون الكبار الذين أتوا من 
مقاعد البدالء لعبوا دورا هاما يف الحصول عىل 

نقطة التعادل يف اللقاء.

وأكد فليك: »كانت لدينا ديناميكية أكثر نسبيا 
يف أدائن�ا مع ن�زول توماس مول�ر وأيضا من 

خالل س�رج جناب�ري، ال�ذي أطلق رساح 
مول�ر يف منطقة ج�زاء أتلتيكو ليحصل 

عىل ركلة جزاء ترجمها لهدف التعادل 
قب�ل أرب�ع دقائق ع�ىل انته�اء الوقت 
األص�يل للمباراة«.م�ن جانبه، رصح 
إيريك ماكس�يم تش�وبو  الكامروني 
موتينج، الذي قاد هجوم بايرن يف ظل 
غياب ليفاندوفس�كي، »ال يمكن ألحد 

أن ينىس أن لدين�ا الكثر من التغيرات 
يف الفريق والعديد من الالعبني الش�باب 

يف أرض امللعب الذين لعبوا مباراتهم األوىل 
يف دوري األبطال«.ويف ظل موسم فروس 

كورونا الذي ال ه�وادة فيه، من املرجح أن 
يس�تعيد النج�وم الكبار يف باي�رن أماكنهم 
رسيع�ا، بينما ويعود الش�باب إىل الخطوط 
وليفاندوفس�كي  نوي�ر  الجانبية.ويس�تعد 
وجوريتس�كا وجروم بواتينج وكينجس�يل 
كومان ومولر وجنابري لقيادة الفريق أمام 

اليبزيج، ال�ذي يبتعد بفارق نقطتني فقط 
عن بايرن يف ترتيب بوندسليجا.

وش�دد م�درب باي�رن ميون�خ: »لق�د 
نجح�ت التجرب�ة بالفع�ل. الجمي�ع 

الئقون. كان ذلك أهم يشء بالنسبة 
لنا إىل جانب النتيجة«.

بعد تصدره مجموعته.. فليك يتغنى بالعبيه الشباب قبل مواجهة اليبزيج

اليويفا يناقش
 تغييرات جذرية بنظام

 دوري االبطال

الخميس 3 كانون االول
2020 العدد  2473

 السنة 
العاشرة

7الرياضية

إصابة سيرجي روبرتو بكورونا

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن تطور جديد بشأن 
مستقبل الفرنيس زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدري�د.وكان املرنجي ق�د تعرض لخس�ارة جديدة 
ضد شاختار دونيتس�ك، بهدفني دون رد، يف الجولة 
الخامسة من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفًقا لربنامج »الش�رنجيتو« اإلس�باني، إذا لم 
يتأه�ل ريال مدريد إىل ثمن نهائي دوري األبطال 
ه�ذا املوس�م، لن يضط�ر أحد يف الن�ادي لطرد 
زيدان، ألن األخر س�يقدم استقالته.وحس�ب 
نف�س الربنامج، ف�إن إدارة ري�ال مدريد قد 
تطيح بزيدان يف وقت أبكر من مواجهة فريق 
مونش�نجالدباخ األملاني، وذل�ك يف حال تلقى 
املرنجي خس�ارة قاسية ضد إش�بيلية، األحد 
املقب�ل، عىل ملعب رامون سانش�يز بيزخوان، يف 
الجول�ة ال� 12 من عمر الليجا.ولن يتمكن زيدان يف 
هذه الحالة م�ن التواجد مع ريال مدريد يف املباراة الحاس�مة 
لتأهل الفريق إىل ثمن نهائي دوري األبطال.ويأتي ذلك بشكل 
متناق�ض م�ع ترصيحات زين الدي�ن زيدان عق�ب املباراة، 
عندم�ا أكد أنه ال يفكر يف االس�تقالة م�ن تدريب املرنجي.

ويحت�ل ريال مدري�د املركز الثال�ث يف مجموعته برصيد 7 
نق�اط، حيث يحتاج إىل االنتصار عىل مونش�نجالدباخ يف 
الجولة األخرة، لتأكي�د تأهله دون انتظار نتائج الفرق 

األخرى.

يتدرب األوروجوائي لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، 
ال�ذي غاب عن أربع مباري�ات لفريقه بعد أن ثبتت إصابته 
بفروس كورونا قبل 16 يوما، حاليا بمفرده يف منشآت 
»الروخيبالنك�وس« يف انتظار ظهور نتيجة س�لبية 
الختبار »بي يس أر« خضع له مؤخرا، ما سيسمح 

له بالعودة إىل املران الجماعي.
وتج�اوز س�واريز بالفعل الع�زل الصحي مدة 
10 أيام كما تنص بروتوكوالت الصحة العامة 
للسلطات اإلس�بانية بحيث يمكن ألي عنرص 
بدون أعراض االنضم�ام للمران، لكنه ينتظر 
ظهور نتيجة س�لبية للفحص التش�خييص، 
وه�و م�ا يحتاج�ه لالنخ�راط يف التدريبات 
الجماعية وفقا لربوتوكوالت رابطة الدوري 
اإلس�باني »ال ليج�ا« واالتح�اد األوروب�ي 
لكرة القدم »يويفا«.ولهذا الس�بب، طلب 
أتلتيكو من االتحاد اإلسباني لكرة القدم 
الحص�ول ع�ىل ترصيح حت�ى يتمكن 

الالعب م�ن التدرب عىل العش�ب بمفرده 
دون انتهاك الربوتوكول، بهدف أن يتمكن 
م�ن اللح�اق رسيع�ا باملجموع�ة عندم�ا 

يتأك�د خلوه م�ن الف�روس التاجي.وغاب 
املهاج�م األوروجوائي، ال�ذي عمل بمفرده 
مل�دة ثالثة أي�ام عىل األق�ل يف انتظ�ار هذه 
النتيجة الس�لبية، عن 4 مباري�ات للفريق، 
2 يف الدوري املحيل أمام برش�لونة وفالنسيا 
و2 يف دوري أبطال أوروبا أمام لوكوموتيف 
وباي�رن ميوني.واس�تعاد أتليتيكو مواطنه 
ل�وكاس توري�را ال�ذي تغيب أيضا بس�بب 
إصاب�ة بكورون�ا تع�رض له�ا يف معس�كر 

منتخب أوروجواي قبل أسبوعني.
ومن املقرر أن يواجه�ه »األتلتي« بلد الوليد 
يوم الس�بت املقبل عىل واندا ميروبوليتانو، 
ويمك�ن لس�واريز املش�اركة يف املب�اراة إذا 

جاءت نتيجة الفحص سلبية.

قررت لجنة املس�ابقات باالتحاد اإلس�باني لك�رة القدم، توقيع 
غرام�ة مالية ع�ىل األرجنتين�ي ليونيل مي�يس، قائد برش�لونة، 
بس�بب احتفاله بقمي�ص مواطنه األس�طورة الراح�ل، دييجو 

أرماندو مارادونا.
واحتف�ل مي�يس بهدف�ه يف ش�باك أوساس�ونا بالليج�ا، بارتداء 
قمي�ص نيويلز أول�د بويز األرجنتيني، الذي لع�ب به مارادونا يف 
آخ�ر محطاته مع كرة الق�دم، وهو نفس الفريق ال�ذي بدأ فيه 

»الربغوث« مسرته.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن لجنة املسابقات 
باالتح�اد اإلس�باني، قررت توقيع غرامة قدره�ا 600 يورو عىل 

مييس، وفًقا للمادة رقم 91 من قانون االنضباط يف الليجا.
وتعت�رب ه�ذه الغرامة هي الح�د األدنى للقان�ون، حيث كان من 

املمكن أن تصل إىل 3000 يورو.
يف الوقت ذاته تم تغريم برش�لونة 350 يورو، بحس�ب املادة 52 

من قانون االنضباط، بسبب الواقعة نفسها.
ُيذك�ر أن لوائ�ح االتحاد الدويل لك�رة القدم »فيف�ا«، تمنع خلع 

قميص الفريق لعرض أي شعار آخر.

سواريز على بعد خطوة من العودة للمباريات

زيدان مهدد باإلقالة قبل 
مواجهة مونشنجالدباخ

مورينيو يتطلع للتعاقد
 مع سامي خضيرة

تغريم ميسي
 بسبب مارادونا
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نازك املالئكة 

سَكن الليُل أصِغ إىل َوْقع َصدَى األنَّاْت

 يف ُعْمق الظلمِة تحَت الصمِت عىل األمواْت 

َصَخاٌت تعلو تضطرُب 

حزٌن يتدفُق, يلتهُب 

يتعثَّر فيه َصدى اآلهاْت يف كل فؤاٍد غلياُن

 يف الكوِخ الس�اكِن أحزاُن يف كل مكاٍن روٌح ترصُخ يف الُظُلماْت يف كلِّ 

مكاٍن يبكي صوْت

 هذا ما قد َمزَّقُه املوْت املوُت املوُت املوْت 

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جالل الدين الرومي
ب�دون اإليم�ان بالغي�ب تغلق عىل نفس�ك كوة ال�دار. بغري هذا 
الُحب، ال تكن. دافعان راس�خان: واح�ٌد أن أحتيس زمناً طويالً 
وأف�رُِط اآلخُر أن ال أفيَق ع�ىل باكٍر يف التو. ربم�ا تكون األذنان 
هما القطنتني اللتني تحجبانك عن السمع!. عىل املرء أن ينفذ إىل 
قلبه بنور العقل ويرى واقعه ال أن يكون عبًدا للنقل. عيوننا ما 
ت�راك، لكّن ُعذراً لنا:فالعيوُن ترى َمظهراً ال حقيقة. فالعاش�ق 
ال يع�رف اليأس أبداً. . وللقلب املغرم كل األش�ياء ممكنة. قلُت: 
أش�تهي وصلك قال: ثمن الوصال ما هو إال روحك فهتف قلبي: 
ربح البيع إذن !. كان قميص يوس�ف برشى الوصال حني ألقي 
عىل يعقوب. كم هم س�عداء أولئك الذين يتخلصون من األغالل 
التي ترس�خ بها حياتهم. ال تجزع من جرحك، وإال فكيف للنور 
أن يتس�لل إىل باطن�ك. ال تحاول االختباء بداخ�ل غضبالجالء ال 

يمكن ان يختبئ. ال حل إاّل أن تكون لله عبًدا!.

قصيدة »ال أحد« غربة ذاتية وصراع نفسي يعكس 
غضبا ورفضا للواقع الحياتي     

إحساس الشاعر بالتقصير في حق نفسه

املراقب العراقي/ القسم الثقايف...
ترى الناقدة التونس�ية حبيب�ة محرزي ان 
قصيدة الش�اعر العراقي س�عد حّياوي »ال 
أحد« هي مجموعة ابيات تمثل غربة ذاتية 
اس�تثنائية وصاع نفيس للش�اعر يعكس 
غضب�ا ورفض�ا للواق�ع الحيات�ي وهي يف 
مجملها تعني إحس�اس الشاعر بالتقصري 

يف حق نفسه.   
وقالت محرزي يف ق�راءة نقدّية خصت بها 
)املراق�ب العراق�ي(: ان قصي�دة » ال احد« 
ه�ي قصي�دة نثرّي�ة حداثّية،عنوانها ورد 
جملة اس�مّية مختزل�ة مبدوءة بالّناس�خ 
اداة  وه�ي  للجن�س«  الّنافي�ة  الح�ريفّ«ال 
تفي�د الّنف�ي املطلق لك�ّن بقّي�ة القصيدة 
ستوّفر خرب الناس�خ والّذي سيكشف عنه 
الّش�اعر منذ الّس�طر األّول »مّر بي« وهذا 
بيت القصي�د، فقد تحّول الّش�اعر اىل رمز 
للم�كان »م�ّر« فعل يبّط�ن امل�كان ويلزم 
تحدي�ده لكّن الّش�اعر حّل مح�ّل املكان او 
هو رم�ز ل�ه، خاّصة وفائ�دة امل�رور لهذا 
»االحد« الذي لم يمّر و«لم يرشب الّش�اي« 
، ورشب الّش�اي عادة محمودة عند العرب 
وه�ي م�ن م�ؤرّشات ك�رم الضياف�ة منذ 
الجاهلّي�ة فتق�ول الخنس�اء يف رثاء صخر 
»رفي�ع العماد كثري الرماد اذا ما ش�تا« اي 
كثرة الرماد يف الش�تاء تعني الطبخ واعداد 

الطع�ام للضيف ول�م ال الشاي،والش�اعر 
قصد بالش�اي، قرص م�ّدة املرور.،والتي ال 

تقتيض »اقامة« فاملطلوب مجرّد املرور. 
»اس�راح«  الثاني�ة  :والفائ�دة  واضاف�ت 
اي طل�ب الراح�ة،، فالغاي�ة ليس�ت فائدة 
شخصّية وانما فائدة »ملن يمر بي« واملقابل 
قبل ابني عىل خ�ده »يحرض الّدفء العائيّل 
والّرغبة يف تواص�ل وتراحم وتحابب »حّتى 
القّط« وهو رمز االلفة انتطر معروفا ووّدا 

،فحصل عىل خيبة امل وتحّس.
واش�ارت اىل ان تك�رار« ال أحد«في�ه تاكيد 
عىل الّنفي وهو دليل االس�تغراب والّتعّجب 
وحّت�ى االس�تنكار وكأن الش�اعر بوغ�ت 
وتفاجأ بالغياب الجماعّي املتعّمد، واألدهى 
واألمّر أّن األس�باب واهية س�اقها الشاعر 
بمرارة او باالخرى بس�خرّية وهي مألوفة 
»م�رض  الْتواص�يّل  األخالق�ي  الّس�جّل  يف 
الزوجة« او« الّطفل س�اقط يف الحس�اب« 
او »صح�اب اس�تعجلوه« لبدي�ل واه ليس 
فيه ش�اي وال طفل يقب�ل وال قط يكرم بل 
»وك�ر او ع�ش او تراب« اس�باب واهية ال 
تربر الغياب و »عدم املرور« أعذار يرفضها 
الّش�اعر وال يراه�ا منطقي�ا موان�ع ت�ربر 
الغي�اب، والّتأّزم يبلغ أقص�اه حني يقول« 
مجاري الّدموع »« املّيتني »تهويل أس�باب 
الغياب وهو سبب مصطنع مألوف يف بيئة 

العرب عاّمة.
وتابع�ت :ان » ال أحد الأح�د« تكرار النفي 
اال  ب�ل يخ�ى  الش�اعر ال يص�دق  وكأن 

يصدقه القارئ بل ان هذا التأكيد س�يؤدي 
بالش�اعر اىل الالّمعق�ول« حّتى أنا« الجمع 
ملا هو مس�تبعد الوقوع، غربة اس�تثنائية 

تعك�س غضبا ورفضا لس�لوك غري منتظر 
م�ن قبل الش�اعر للواقع الحيات�ي »لم أمّر 
بنف�يس،« غرب�ة وصاع نف�يس س�لوكي 
س�ببه« الأحد«وجع كب�ري خلّف رشخا بني 
الش�اعر وال »هم« وبني الش�اعر وال »انا« 
» والّصحاب« »رفاق الّطريق« الكش�ف عن 
سبب التازم فقد الصحاب والرفاق لينتهوا 
اىل »ضي�ق« وهو معنوي يتكّث�ف بالتوكيد 
اللّفظي »واحدا واح�دا« صحاب منتظرين 
يف س�جّل الحض�ور املطل�وب يف املس�تقبل 
القريب »س�ينيخون« وان�اخ الجمل جعله 
يربك النزال الراكب، والشاعر يذكر بخصال 
الفت�ى العرب�ي ومنه�ا الفروس�ية والكرم 
والت�زاور والراح�م، والس�بب »مطر ونوم 
وزوجة مريضة...« اس�باب لم ولن يقبلها 

الش�اعر كمربرات للغياب..
ولف�ت اىل ان » أن�ا مثله�م« ضجر، »خوف 
من الخوف«جن�اس تام لتاكي�د اضطراب 
نف�يس بل�غ ح�د التوج�س بس�بب الفقد، 
إش�عار بالّذن�ب لل«ه�م« والذي�ن جعل�وا 
الش�اعر »منتظ�را« الن حدث امل�رور هام 
ج�دا يف تخقي�ق ت�وازن الش�اعر النف�يس 
واالجتماع�ي« يع�د النح�وم« البدي�ل م�ن 
الق�وى الطبيعية وه�ي ذات رمز داليل من 
حي�ث الع�دد اي الكث�رة ومن حي�ث النور 
والجمال والعلو الن »الليلة مجنونة« الزمان 

يتدّخ�ل ويتاّث�ر بالغي�اب، ويعّمق ماس�اة 
الشاعر التي س�ببها خيبة امل وغباب غري 
متوّقع و«الّس�ماء« م�كان مفتوح يصبح 
بيت�ا كبدي�ل عن م�كان خاا م�ن الصحاب 
والخالن، »ال احد منا« انضمام الش�اعر اىل 
املقرصين يف حق ال »انا« وحق بيت فيه االنا 
والش�اي، والبديل هو« الكت�اب« فاالقامة 
ترتبط باملكان، وامل�كان صار عبثيا ال يويف 
حاج�ة الش�اعر لخل�وه من »ه�م« فاوجد 
مكانا افراضيا هو مالذ ولم ال ال القصيدة 
وخط�ا االب�ن يف العد كش�ف تازم�ا اقىص 
التقييمي�ة،  املعرفي�ة  الس�بل  واضط�راب 
واملعلمة »الحارضة الغائبة تصبح وس�يلة 
تضليل وكاّن الّشاعر يدعو اىل تربية قيمية 
جدي�دة بديلة عن قيمة ته�رّأت واضطربت 
وتالش�ت« يف مجتمع لم يعد يعري التواصل 
والراحم ادنى اهتمام الن املعدود«الهموم« 
والش�اعر »منتظ�را أح�دا« مرك�ب ش�به 
اس�نادي قام عىل »منتظرا«اس�م فاعل بل 
ه�و اق�رب للصفة التي س�تالزم الش�اعر 
الىاخر الحياة..وختمت: وال« احد«نامل ان 
يتدارك االم�ر الن الصديق وقت الضيق وقد 
ال يك�ون ضيقا وانما فقد وحنني العزاء لم 
يش�اركوا عزيزا فرحة او تغيريا اس�توجب 
حض�ور غائب�ني لم يبال�وا بش�د ازر رفيق 
ساعة فرح له داللة االنس والقرب واملودة. 

كعلو ليل يش�كو جن�اح الضوء, 
امل�اء  خيان�ة  الن�دى  تحم�ل 
بعدم�ا تع�اىف صليله م�ن دندنة 
السقوط.. واختفى وجهه يف نون 
الس�كون... كملحم�ة متدرب�ة.. 
كوري�د متج�رب... كعط�ر مدينة 
ته�ذي بعدما تفحم وجهها وهي 

تتسىل بالرماد . 
ل�م يب�ق إال ما فاحت ب�ه األرض 
من باقة ظل رضير... لم ينج من 
أظاف�ري, ومما استش�عرته من 
بصي�ص ليل تب�دى يف الرصاخ... 
الس�ليل  ثرث�رة  ق�اد  بمف�رده 
بعناي�ة... متح ولم يزف يل بربيق 
سحابة اغتيلت يف السماء... حني 
جالت كل أرجاء األنثى, لم تكتمل 
ككن�وز صافح�ت مس�لخا ي�ن 

متيما وال رائحة للوئام . 
بس�وط من الط�ود.. ويف س�وق 
النخاس�ة يس�لخ دهم�اء األنام 
جلد امل�اء... يرتش�فون حطبا يف 
كؤوس م�ن الرم�اد... يرشعون 
أب�واب الريح بأروق�ة الهذيان... 
الحتضان ابن قيل انه أنجبته النار 
. يف كل دائرة لعب تتدحرج أوراق 
الحكايات...  الخريف يف ش�وارع 
كل  ملش�نقة  عط�ر  يف  تش�يخ 
هلوسة بالس�لم... تدب يف أقانيم 
العبث... ترتدي أوس�مة الهزيمة 
يف س�احة الغليان... وتستنهض 
ُلعب وطن ثمل يف أحضان السفر 

بالهتاف . 
اعت�ق  بالحري�ة  الول�ع  ببه�و 
منفاي... بدروب ينابيعه أكنسه 
...أعاق�ر كل مح�رر حني يس�يل 
ليص�ىل  الش�مس...  ش�قوق  يف 
س�الما لعار وطن وزعته خرائط 

األطفال بجدران املذكرات . 

املراقب العراقي/متابعة...
 والص�ادر ع�ن مرك�ز دراس�ات الوحدة 
العربي�ة، ويناقش ما جرى يف عام 2003 
وما قبله�ا عندما أعلنت أمري�كا الحرب 
عىل الع�راق، وكي�ف انضم�ت إليها دول 

أخرى منها بريطانيا.
يقول الكتاب: »اعت�ادت القوى العظمى 
أن تبح�ث ع�ن م�ربرات آني�ة ومبارشة 
لتخوض حروبها املقرَّرة مس�بقاً ألهداف 
اسراتيجية أبعد من تلك األهداف املبارشة 
املعلن�ة، هك�ذا خاضت الوالي�ات املتحدة 
األمريكية حروبها طوال القرن العرشين 
ومطلع القرن الح�ادى والعرشين، وكان 
آخره�ا غزو العراق واحتالله عام 2003، 
تحت مربرات كاذبة تتعلق بأسلحة دمار 
ش�امل يملكه�ا العراق وبت�ورط نظامه 

باإلرهاب«.
ول�م يختلف األمر بالنس�بة إىل بريطانيا، 
الحلي�ف األس�اىس للوالي�ات املتح�دة ىف 
حربه�ا األخ�رية تل�ك. لكن م�ا اختلف ىف 
املوض�وع أن املربرات الكاذبة التي قدمها 

رئيس ال�وزراء الربيطاني تون�ي بلري إىل 
حكومة ب�الده ومجلس عمومها لترشيع 
مش�اركته ىف تل�ك الح�رب ل�م تم�ر بال 
محاسبة بعد انكش�اف زيفها ونتائجها 

الكارثي�ة، كم�ا تم�ر ع�ادة يف الوالي�ات 
املتحدة األمريكية.

ويقدم الكتاب الرجمة العربية للملخص 
ىف  التحقي�ق  لجن�ة  لتقري�ر  التنفي�ذي 
ش�أن العراق الت�ي ألّفها رئي�س الوزراء 
الربيطان�ي ج�وردن ب�راون ع�ام 2009 
للتحقيق ىف التباس�ات مشاركة بريطانيا 
يف غ�زو الع�راق واحتالله ع�ام 2003 يف 

عهد رئيس الوزراء األسبق توني بلري.
ويساهم الكتاب يف تقديم تفاصيل مهّمة 
ع�ن واح�دة م�ن أخط�ر الح�روب التى 
خاضته�ا بريطاني�ا )إىل جان�ب الواليات 
املتح�دة( بع�د الح�رب العاملي�ة الثانية، 
والتى أدت إىل تدمري وشل قدرات واحد من 
أهم البلدان العربية اقتصادياً وعس�كرياً 
واسراتيجياً وحضارياً وتهديداً إلرسائيل. 
ويعد الكتاب خالصة عمل س�بع سنوات 
للجنة التحقي�ق الربيطانية التى وضعت 
ع�ام 2016 تقريراً مؤلف�اً من أثنى عرش 
ت�ورط  واضح�ة  بص�ورة  تدي�ن  ج�زءاً 

الحكومة الربيطانية يف تلك الحرب.

»شركاء فى الجريمة« الدور البريطاني في غزو العراق واحتالله

يع��د كت��اب«رشكاء ف��ى الجريم��ة ال��دور الربيط��اين يف غ��زو 
العراق«  الملخص التنفيذي لتقرير لجنة تشيلكوت للتحقيق 

بشأن العراق، وهو من ترجمة طارق العاين،

املراقب العراقي/ رصد
ن�رش الكات�ب جب�ار القري�ي قص�ة 
قصرية جدا عىل صفحته يف الفيسبوك 
تح�ت عنوان »وخ�زة« وقدكتب الناقد 
نقدي�ا عنه�ا  تعليق�ا  االدي�ب  حي�در 

رصدته )املراقب العراقي(.
القص�ة :أفزع�ه أنني عاب�ر، بكى عىل 
قارعة أشتاته، تدفق شالل حنني أنبت 

وجعا؛ صفع كفيه، كلهم رحلوا.
الزم�ن  ان  النق�دي: واض�ح  التعلي�ق 
يف ه�ذه القص�ة هو زمن داليل منش�د 
ومس�تغرق يف بؤرة العنوان وس�يكون 
التكثي�ف ه�و املس�ؤول ع�ن نمذجة 
مقوالت�ه يف مس�احة ال�سد القص�ري 
فنالحظ ان مف�ردة عابر وحدة زمنية 
داللي�ة تش�تغل يف التوقي�ت النف�يس 
املفت�وح الدالل�ة عىل جهات شاس�عة 
م�ن الذاكرة / اش�تاته / و/ بكى عىل 
قارعة أش�تاته/ هذه اس�تعارة تعمل 
كدال�ة مكانية تؤنس�ن املكان بوصفه 

فسحه نفسية غارقة يف الظل وحقيقة 
فان طبيعة الققج تتعامل مع االمكنة 
اش�اريا معتم�دة عىل الوع�ي بمعطى 
األمكنة النفيس والفلسفي والشعوري 
وال�داليل وهذه ه�ي ابعاده الهندس�ية 
وتعم�ل هذه الدال�ة باكثر م�ن وجهة 
فانه�ا اضاف�ة اىل كونها دال�ة مكانية 

فانه�ا تس�تبطن تناص�ا بعي�دا ) قفا 
نبكي م�ن ذكرى حبيب ومن�زل .....( 
ومن جهة اخرى تعم�ل عىل انها بؤرة 
اس�تعارية يعمل الن�ص حولها كاطار 

يشخص التفاصيل يف هذه االشتات 
ان الج�رس املوس�يقي ملف�ردة ش�الل 
يس�حب املش�هد اىل وقع الشالل صوتا 
ومش�هدا فهو استحضار ذكي للشالل 
لحنين�ه نحو نبع�ه األول لكن رضبات 
الشالل تتالىش ب ) صفع كفيه ( هذه 
صفع كفيه عالمة سيميائية لوظائف 
الك�ف يف املدل�ول النف�يس ف) يقل�ب 
كفي�ه ( تحيلك للندم و ) صفع كفيه ( 
عالمة س�يميائية تشكل صورة الوجع 
وتكمن الرضبة يف املفردة ) كلهم ( فلم 
يرحل احد دون احدانم�ا كلهم رحلو ا 
ع�ىل حني غفلة وعادوا عىل حني وخزة 
.ه�ذه اطالل�ة رسيعة وال تف�ي النص 
حق�ه من الق�راءة يف مباني�ه السدية 

والتقنية .

قصة قصيرة جدا وتعليق نقدي

املراقب العراقي/ خاص...
حصل�ت الطالب�ة ريه�ام عبد 
الرس�ول حس�ن عىل ش�هادة 
اللغ�ة  اداب  يف  املاجس�تري 
العربية عن التشكيل الشعري 

يف شعر وليد حسني .
وقال الش�اعر وليد حس�ني يف 
ترصي�ح ل)املراق�ب العراق�ي 
( : لق�د ت�ّم دعوت�ي لحضور 

مناقش�ة أطروحة املاجس�تري 
للطالب�ة ريهام عبد الرس�ول 
حس�ن املوس�ومة )التش�كيل 
الشعري يف ش�عر وليد حسني 
( وق�د ح�رضت له�ذه الدعوة 
وق�د اعجب�ت بق�وة ال�رد من 
اس�ئلة  ع�ىل  الطالب�ة  قب�ل 
اللجن�ة املرشفة عىل الرس�الة 
حيث تميزت باالقن�اع لدرجة 

اني ش�عرت بالس�عادة وكأن 
الطالبة هي ابنتي .

واض�اف :ان اللجن�ة ونتيج�ة 
إلجابات الطالب�ة املقنعة فقد 
وحصل�ت  الرس�الة  أج�ازت 
الطالب�ة عىل تقدي�ر جيد جدا 
وللجن�ة  له�ا  مب�ارك  فال�ف 
ع�ىل  وللمرشف�ة  املناقش�ة 

الرسالة.

»التشكيل الشعري لدى وليد حسين« في رسالة ماجستيرعرض كتاب مختصر

»هروب وردة« حياة أناس تحت ضغط الحصار وظلم األمن الصدامي
املراقب العراقي/ خاص...

يق�دم ضي�اء الخالدي رواي�ة »هروب 
1995«ع�ن  صي�ف  وقائ�ع   – وردة 
الرغب�ة بالحرية وتناقضه�ا مع عالم 
ضّيق تعيشه البطلة، األعراف القبلية، 

الحرمان من التعلي�م، والزواج املبكر، 
كتفصي�الت ع�ىل حياة أناس عاش�وا 
بني فّكي كماّش�ة، فم�ن جهة ضغط 
ع�ىل  الدولي�ة  والعقوب�ات  الحص�ار 
حي�اة العراقيني، وم�ن الجهة األخرى 

القبض�ة األمنية واملالحقة البوليس�ية 
الصدامية لتفاصيل الحياة اليومية.

 وق�ال الخالدي يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراقي( :أّن الرواية تناولت موضوعة 
الحري�ة وتأثري حرب الكويت وتبعاتها 
عق�د  يف  املجتم�ع  يف  االقتصادي�ة 
التس�عينيات من القرن العرشين، عرب 
شخصيتني رئيستني هما بّسام علوان 
بائ�ع الكت�ب ع�ىل الرصي�ف، ووردة 
الش�طب الهارب�ة م�ن قي�ود األعراف 
القبلية، التي أجربتها عىل ترك التعليم 

والزواج املبكر«. 
ويضيف أّن« الرواية تدور يف فلك املرأة، 
والجندي الذي ال يس�تطيع الفكاك من 
ص�ورة الح�رب بع�د نهايته�ا، وبائع 
الرصي�ف املنتظر رزقه تحت س�طوة 
حر الصيف وأمطار الش�تاء، كما انها 
تلق�ي الض�وء ع�ىل املنفع�ة املتبادلة 
ما ب�ني رجال الس�لطة آن�ذاك ورجال 

القبيلة«.

نصوص
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القدم  ومنذ  الديوانية  محافظة  عرفت 
ارضها  لخصوبة  املميز،  الزراعي  بطابعها 
ووفرة املياه فيها وامتهان نحو 65 باملئة من 
محاصيلها  زالت  وما  فكانت  للزراعة،  أهلها 
الزراعية متوفرة يف األسواق املحلية خصوصاً 
بعد االهتمام البالغ الذي شهده قطاع الزراعة 
لتحويل  خطوة  يف  األخرية  الفرتة  خالل 

الديوانية اىل سلة العراق الغذائية. 
الزراعة،  الدور املحوري لالرتقاء بواقع  يبقى 
التي  الفالحية  باألرسة  مرهوناً  ونوعاً  كماً 
أغلبية  أن  خصوصاً  رزقها،  األرض  يف  وجدت 
هذه األرس ال دخل لها غري ما تجود به األرض 
التي تزرعها، غري ان األرسة الفالحية نفسها 
من  يمكنها  الذي  الحكومي  الدعم  اىل  تحتاج 

االستمرار بعملها. 
»ان  الشعالن  زهري  الديوانية  محافظ  ويقول 
حلم  لتحقيق  جهدها  بذلت  املحلية  الحكومة 
الديوانية  أن تكون  اىل  الذاتي وصوال  االكتفاء 

نرفع  جعلنا  الذي  االمر  الغذائية  العراق  سلة 
والجهات  الوزارات  مع  التنسيق  مستوى  من 
التي  الفالحني  حقوق  الستحصال  املعنية 
وقمنا  ارسهم،  ملعيشة  األسايس  املصدر  تعد 
بمتابعة تنظيم املوارد املائية ووجهنا بتنشيط 
التسويق  مراكز  وأنشأنا  الزراعي،  االستثمار 
وساحات بيع الخضار«، مضيفا »ان الديوانية 
قادرة عىل أن تكون سلة العراق الغذائية، النها 
خصوبة  ذلك  يف  بما  الكافية،  املؤهالت  تمتلك 
الفالحية  األرس  ورغبة  املياه  ووفرة  األرض 
املحلية  الحكومة  وسعي  اإلنتاج،  بزيادة 
والدوائر ذات العالقة لتنشيط واقع االستثمار 
الزراعي وتسهيل مهمة املستثمر وغريها من 

املقومات الزراعية«.  
النرضة  باريافها  الديوانية  ان  الجميع  يدرك 
الزراعية  املدن  ومساحاتها الخرضاء تعد من 
املنتجة ملختلف املحاصيل الزراعية، خصوصا 
والباذنجان  والشعري  والحنطة  الشلب 
والبطاطا والخيار واللوبياء والباقالء والبصل 

وغريها من املحاصيل. 
الوائيل  الديوانية حسن  مدير زراعة محافظة 
حافل  الزراعي  الديوانية  تاريخ  ان  يقول: 
الزراعية  محاصيلها  ان  خصوصا  بالخريات، 
تسجل حضورها املوسمي يف األسواق املحلية 

الزراعة  مديرية  »ان  مضيفا  ملحوظ،  بشكل 
من  اإلنتاج  بزيادة  االهتمام  من  ضاعفت 
زراعة  ذلك  ومثال  السرتاتيجية  املحاصيل 
نحو 144 الف دونم من الشلب خالل املوسم 
لالستفادة  دونم  الف   220 وتهيئة  الحايل، 
كبري  عدد  إلنشاء  الزراعي  االستثمار  يف  منها 
مختلفة  مناطق  يف  الزراعية  املشاريع  من 
والحيواني،  النباتي  وبالشقني  املحافظة،  من 
اىل  الفائض  الذاتي وتصدير  االكتفاء  لتحقيق 
النجاح  بعد  خصوصا  األخرى،  املحافظات 
الزراعية  املشاريع  من  عدد  يف  تحقق  الذي 
ولحوم  البيض  من  إنتاجها  تصدر  باتت  التي 

الدجاج والخضار«. 
يبقى االستثمار الزراعي رافداً مهماً لتحقيق 
االستثمار  هيئة  فان  لذا  املنشودة،  التنمية 
الواقع  لتنشيط  سعت  الديوانية  محافظة  يف 
الزراعي عرب اتخاذ عدة اجراءات، من ابرزها 
العقبات  وتذليل  االستثمارية  الفرص  توفري 

أمام املستثمرين. 
محافظة  يف  االستثمار  هيئة  مدير  ويقول 
الهيئة سعت  »ان  الديوانية رزاق حسني شرب 
يف  االستثمار  واقع  تفعيل  اىل  البداية  ومنذ 
من  الزراعي  االستثمار  خصوصا  املحافظة، 
يبحث  التي  االستثمارية  الفرص  توفري  خالل 
الروتينية  االجراءات  وتسهيل  املستثمر  عنها 

»الديوانية  أن  اىل  مشرياً  منها«.  يعاني  التي 
يف  لالستثمار  املالئمة  املحافظات  من  تعد 
قطاع الزراعة ألسباب عدة، من أهمها وجود 
وموقعها  املياه،  ووفرة  واسعة،  مساحات 
جعلنا  الذي  االمر  ذلك،  وغري  املميز  الجغرايف 
التجربة  لخوض  للمستثمرين  دعواتنا  نكرر 
تعلن  التي  الزراعية  الفرص  من  واالستفادة 

عنها هيئة االستثمار«. 
بمقبولية  الفيصل  هو  يبقى  املستهلك  والن 
املحاصيل  من  غريه  عن  املحيل  املحصول 
باملنتجات  املواطنون  يجد  اذ  املستوردة، 
اسعارها  لرخص  غايتهم،  املحلية  الزراعية 
وطيب طعمها ورغبة اغلبهم بتشجيع الفالح 

ليمارس دوره الطبيعي يف الحياة. 
ويقول محمود مشيط )55 عاماً( احد تجار 
ترغب  املحلية  األسواق  »ان  الخرضاوات   
الزراعية  املنتوجات  مع  بالتعامل  دائما 
املتزايد  اإلقبال  املحلية ألسباب عديدة، أهمها 
الخضار  خصوصا  رشائها  عىل  األهايل  من 
والقيمر  والحليب  والسمك  والبيض  واللحوم 
والجبن واأللبان، ولكن قلتها تعطي املستورد 
تشح  عندما  خصوصا  مكانها،  ألخذ  املجال 
التجار  ويقوم  املحلية  الزراعية  املنتوجات 
الديوانية  »ان  األسعار«.مضيفاً  بزيادة 
بشكل  زادت  الحايل  املوسم  وخالل 
بشقيه  الزراعي  إنتاجها  من  ملحوظ 
يف  جيد  االمر  وهذا  والحيواني،  النباتي 
خصوصا  الزيادة،  بهذه  االستمرار  حال 
والسمك«. والدجاج  البيض  انتاج  بشأن 
الخالدي  الخضار قاسم  تاجر  يقول  بينما 
التي  الحقيقية  االجراءات  »ان  )38عاماً( 
يفرتض اخذها لهيمنة املنتوجات الزراعية 
عدد  بتنفيذ  تتمثل  األسواق،  يف  املحلية 
واسع ومدروس من املشاريع الزراعية عن 
طريق االستثمار، وإعطاء الفالحني جميع 
يصدرون  الذي  الوقت  يف  املادية  حقوقهم 

باألسمدة  ورفدهم  منتوجاتهم  به 
واملستلزمات الرضورية وتقديم اإلرشادات 
محصولهم  نمو  ومتابعة  لهم  الكافية 

وغريها من اجراءات رسيعة«. 
الزراعة  عىل  الغريبة  النباتات  من  والنه 
فان  الديوانية  يف  اال  يزرع  ال  اذ  العراقية، 
)الكجرات( أو نبات الشاي األحمر سطرت 
العديد  الديوانية  يف  زراعته  أسباب  عن 
قرية  ابناء  احد  ان  وأبرزها  الحكايات  من 
من  معه  جلب  السنية  قضاء  يف  )الزيدي( 
مكة املكرمة كمية صغرية من هذه البذور، 
باكستان،  حجاج  احد  عىل  تعرفه  بعد 
اىل  مائل  وردي  شاي  رشاب  له  طاب  اذ 
بها  يعتني  وراح  البذور  وغرس  االحمرار 
لتثمر )الكجرات(، فاخذ اآلخرون يزرعونه، 
كثرية،  صحية  فوائد  ذو  انه  خصوصا 
ابرزها انه خافض للضغط، ومقو لعضالت 
ومسكن  الربد،  نزالت  من  ويقي  القلب، 
ويقول  أمراض.  املفاصل وغريها من  أللم 
مدير مرشوع تطوير الكجرات يف الديوانية 
يف  يزرع  الكجرات  »ان  حسن  هادي  ذياب 
الديوانية دون غريها من املحافظات، وان 
هذا  استحدثت  للزراعة  العامة  املديرية 
صحية  فوائد  من  له  ملا  لتطويره  املرشوع 
تطوير  مرشوع  »ان  ذياب  كبرية«.ويبني 
ساعد  امكانياته  ضعف  ورغم  الكجرات 
من  عدد  يف  املحصول  هذا  زراعة  نرش  يف 
وأقيمت  والدغارة،  السنية  مثل  األقضية 
كيفية  حول  للفالحني  إرشادية  دورات 
تزويدهم  عن  فضال  به،  واالعتناء  زراعته 
زرع  الذي  الكجرات  وان  مجانا،  بالبذور 
حقق  املرشوع  هذا  يف  العاملني  قبل  من 
انتاجا جيدا، خصوصا ان التجربة األخرية 
التي نفذها احد الطلبة أسفرت عن أزهار 
الظواهر  من  وهي  ألوان  بتسعة  الكجرات 

الغريبة بالنسبة لنا«.

الثامنة  أبنة  لم تكن تتصور }رسل{ 
يوما  سيقف  عمها  بان  ربيعاً  عرش 
الحال  ليصل  سعادتها  طريق  يف  ما 
أقدم  عندما  وذلك  املحاكم،  اىل  بها 
عىل ما يعرف بـ«النهوة العشائرية« 
من  شخص  من  الزواج  من  ومنعها 
خارج العشرية ومساومتها عىل دفع 
مبلغ 15 مليون دينار لقاء موافقته.
جنايات  محكمة  قايض  أمام 
قصتها  }رسل{  ترسد  القادسية 
قائلة:  عينيها  من  تنهمر  والدموع 
تمت  أشهر  ثالثة  من  أكثر  »قبل 
يمت  الذي  األشخاص  ألحد  خطبتي 
األمور  وجرت  قرابة  بصلة  لوالدتي 
التايل  اليوم  يف  انه  اال  بشكل طبيعي 
من خطبتي وبحدود الساعة التاسعة 
صباحا اثناء تناولنا الفطور سمعنا 
من  بالقرب  نارية  اطالقات  صوت 
منزلنا هرعنا عىل أثرها نحو النافذة 
ملعرفة ماذا يحصل يف الخارج، وهنا 
كانت املفاجأة والصدمة بالنسبة يل 
حني شاهدت عمي واوالده مدججني 
العيارات  يطلقون  وهم  باالسلحة 

النارية يف الهواء تجاه منزلنا«.
مشهد  »يف  قائلة:  رسل  أضافت 
مخيف شاهدت أبناء عمي يرصخون 
وأمام  نسكنه  الذي  الحي  وسط  يف 
عليها{  }منهي  بانني  الناس  مرأى 
يعرب  عشائري  مصطلح  وهو 
شعبياً بـ}النهوة العشائرية{ أي انه 
الفتاة  من  بالزواج  ألحد  يسمح  ال 
يتقدم  شخص  وأي  عمي  أبناء  اال 

لخطبتي سيكون مصريه القتل«.
من  دقائق  »وبعد  انه  اىل  ولفتت 
املنطقة  يف  باالسلحة  استعراضهم 
دخل عمي علينا املنزل وابلغنا بعدم 
مهما  يتم  بان  الزواج  لهذا  سماحه 

كلف األمر ثم خرج من املنزل«.
»بعد  القايض:  امام  رسل  وقالت 
وتدخل  الحادثة  عىل  أيام  مرور 
الخريين من عرشيتي وافق عمي عىل 
زواجي رشيطة ان ندفع مبلغاً قدره 
لنا  السماح  مقابل  دينار  مليون   15
الذي  األمر  الزواج،  مراسيم  باكمال 

رفضته والدتي وخطيبي«.
عن  عجزنا  »بعدما  انه  وأوضحت 
قررنا  قراره  عن  بالرتاجع  إقناعه 
هذا  من  النقاذنا  القضاء  باب  طرق 
عمي  به  يقوم  الذي  املايل  االبتزاز 
بالرغم من كونه أخد والدتي املتويف«.
أسباب  القايض  أمام  رسل  وبينت 
والنهوة  املادي  باالبتزاز  عمها  قيام 
قائلة: »قبل ما يقارب العامني تقدم 
لم  كوني  ورفضته  أبنائه  أحد  يل 
بعد سماعهم  لكن  يل،  أجده مناسباً 
والدتي  أقارب  أحد  من  بخطوبتي 
غري  الترصف  هذا  عىل  أقدموا 

الحضاري«.
الذي  }رسل{  خطيب  أوضح  فيما 
وقف شاهداً أمام ايض التحقيق بانه 
خطيبته  عم  أوالد  بحضور  »فوجئ 
بالنهوة  اياه  مبلغني  منزله  اىل 
بهذا  يسمحوا  لن  وانهم  العشائرية 
ببحور  ومتوعدين  مهددين  الزواج 

من الدماء ستجري يف إتمامه«.
استماعها  بعد  املحكمة  ووجدت 
األدلة  ان  والشهود  املشتكية  القوال 
أحكام  وفق  املتهم  إلدانة  كافية 
االحوال  قانون  من  التاسعة  املادة 
 132/3 املادة  وبداللة  الشخصية 
عليه  والحكم  العقوبات  قانون  من 
ولكون  سنة  ملدة  البسيط  بالحبس 
ولحدوث  العمر  مقتبل  يف  املتهم 

التنازل تم إيقاف التنفيذ«.
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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.
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على 
نور

الديوانيَّة..اضافة مهمة لسلة الغذاء الوطنية

خمسة معتقدات خاطئة عن فيروس اإلنفلونزا وعالقته بكورونا
برزت  الفريدة،  الحالة  هذه  ومع 
عن  الخاطئة  األفكار  من  العديد 
بكورونا،  وعالقتها  اإلنفلونزا 
»هافينغ  موقع  أوردها  والتي 

بوست« يف تقرير له:
 »الكمامات ستمنع اإلنفلونزا«

صعوبة  خطأ  البعض  يعتقد   
بشكل  اإلنفلونزا  عدوى  التقاط 
بسبب  العام،  هذا  خاص، 
بالفعل  املتخذة  االحتياطات 
للوقاية من كورونا، وأهمها ارتداء 
االجتماعي  والتباعد  الكمامات 
الواقع  يف  لكن  األيدي،  وتطهري 
إجراءات  رغم  العدوى  تحدث  قد 

الوقاية الصارمة. 
يصيب  اإلنفلونزا  »لقاح 

باإلنفلونزا« 
ألن  خاطئ،  اعتقاد  أيضا  هذا 
التي تحدث بعد تعاطي  األعراض 
والتهاب  الحمى  مثل  اللقاح، 
الحلق أو الشعور بألم يف الجسم، 
الجسم  فعل  رد  الواقع  يف  هي 

اإلصابة  وليست  اللقاح،  عىل 
الشخص  وإصابة  بالفريوس، 
باملرض بعد تعاطي القاح،  يكون 
أن  قبل  العدوى  اللتقاط  نتيجة 
يبدأ مفعول اللقاح، أو ألن اللقاح 

ال يتناسب مع نوع الفريوس. 
مع  سيتداخل  اإلنفلونزا  »لقاح 

لقاح كورونا« 
صحيح،  غري  أيضا  األمر  هذا 
ميلستون،  آرون  الدكتور  بحسب 
عالم األوبئة وأستاذ طب األطفال 
الذي  هوبكنز،  جونز  جامعة  يف 
يعطوا  أن  يمكن  األطباء  إن  قال 
مختلفة  لقاحات  عدة  ملرضاهم 
التي  الحاالت  أما  واحد،  وقت  يف 
تتطلب فصال زمنيا بينها فتحدث 
عىل  تحتوي  لقاحات  إعطاء  عند 
فريوسات حية، لكن كل لقاحات 
هذا  من  ليست  الحالية  اإلنفلونزا 

النوع. 
»اإلنفلونزا وكورونا وجهان لعملة 

واحدة«

 الفريوسان لهما تأثريات مختلفة 
عدوى  ودرجة  الجسم  عىل 
الحاالت  رصد  خالل  مختلفةومن 
تبني  املاضية،  الشهور  مدار  عىل 
للعلماء أن فريوس كورونا أخطر، 
-2018 موسم  يف  أنه  والدليل 

2019 قىض نحو 34 ألف شخص 
املتحدة  الواليات  يف  باإلنفلونزا 
ألف   211 من  أكثر  تويف  حني  يف 

بكورونا يف سبعة شهور فقط. 
يف  بشدة  اإلنفلونزا  وترضب 
يتفىش  أن  يمكن  حني  يف  الشتاء، 

كورونا يف كل فصول السنة. 
الفريوسني  عىل  »السيطرة 

بطريقة واحدة« 
الفريوسان معديان ولهما أعراض 
العلماء  من  العديد  لكن  تتقاطع، 
قالوا إن عدوى كورونا قد تستمر 
أيام،  إىل 10  فرتة أطول، قد تصل 
الشخص  يبقى  أن  يجب  وبعدها 
24 ساعة،  ملدة  الحمى  خاليا من 
بمجرد  فتنتهي  اإلنفلونزا  أما 

ملدة  حمى  بال  املريض  يصبح  أن 
ينصح  السبب،  ولهذا  ساعة.   24
الفحص  إجراء  برسعة  األطباء 
الفريوس،  نوع  عن  للكشف 
للحياة  العودة  يمكن  متى  ملعرفة 

الطبيعية.

 

النهوة ..
 ظاهرة تستحق المعالجة 

يأتي فصال الخريف 

والشتاء في أجواء 

مختلفة، هذا العام، ألن 

فيروس اإلنفلونزا الذي 

تشتد ضراوته عادة في 

هذا الوقت، يرافقه ضيف 

ثقيل ألول مرة، هو 

فيروس كورونا المستجد. 
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دع�ا مواطن�ون يف واس�ط الجه�ات 
املختصة اىل وضع آلية لالستفادة من 
املياه الواصلة اىل هور الش�ويجة بدال 
من ترصيفه�ا اىل الخليج العربي كما 
هو الحال س�نويا.وقال عدد منهم ان 
ترصي�ف ه�ذه املياه العذب�ة من دون 
انش�اء س�دود أو جي�وب مائية يعترب 
ه�درا له�ذه الث�روة التي م�ن املمكن 

االستفادة منها يف موسم الصيف. 
يذكر أن محافظة واسط تشهد سنويا 
وص�ول موجات من الس�يول املطرية 

القادمة من الحدود.

منطقة ميسانية أخرى تعاني
ش�كا ع�دد م�ن س�كنة 
الوح�دة  منطق�ة 
وس�ط  االس�المية 
اليوم  محافظة ميس�ان 
الثالثاء م�ن تأخر إنجاز 
مرشوع ش�بكات رصف 
وال�ذي  األمط�ار  مي�اه 
سبب لهم الرضر نتيجة 
وش�ل  الش�وارع  لغل�ق 
باملنطق�ة  حركته�م 

حسب قولهم.
وقال عدد منهم ان عمل 
لي�س  املنف�ذة  الرشك�ة 
بالجيد ونطالب بمتابعة 
ميدانية من قبل الجهات 
العمل غري  املعنية ك�ون 

منتظم ومتلكئ.
م�ن  ع�دد  وش�كا  ه�ذا 
اه�ايل مناط�ق متفرق�ة 
يف ميس�ان ت�ردي واق�ع 
الخدم�ات يف منطقته�م 
هط�ول  م�ع  س�يما 

االمطار.

كثرياً ما نرى سيارة يف الشارع تحدث دخاناً 
ابيض او اس�ود وقد تكون الس�يارة قديمة 
او حديث�ة .ما هو الدخان االبيض؟ وما هو 
الدخان االس�ود؟ لس�نا بصدد الحديث عن 
تفاصي�ل فنية ولكن م�ا يهمن�ا بيئياً بكل 
بس�اطة: الدخان االبيض هو عادم يحتوي 
عىل كمي�ة كبرية من الوق�ود والزيوت غري 
املحرتق�ة يكون عىل ش�كل رذاذ او قطرات 
صغرية جداً تكس�ب الع�ادم اللون االبيض 
وتتول�د بس�بب اس�تهالك املحرك أو س�وء 
تش�غيل منظومة الوقود والتزيي�ت احياناً 
أما الدخان االس�ود اما الدخان االسود فهو 
ع�ادم يحتوي ع�ىل كمية م�ن الكاربون او 
الس�خام وتتولد بسبب احرتاق كمية كبرية 
من الوقود مع وج�ود كمية غري كافية من 
االوكسجني وهذا ينطبق عىل جميع العوادم 
سواء من الس�يارات الصغرية أم الكبرية أم 
املول�دات التي تعمل بالدي�زل او البنزين او 
مداخن املراجل او محطات التوليد ... الخ .

ال�ذي يهمنا ه�و االرضار البيئية والصحية 
لهذين النوعني من الدخان التي نش�اهدها 
اج�واء  يف  مخيف�ة  وبكثاف�ة  بوض�وح 
بغ�داد وامل�دن العراقية االخ�رى. من خالل 
احصائي�ة ميدانية اجراها مرك�ز البحوث 
البيئية يف الجامعة التكنولوجية تبني ان ما 
يقارب من 5-7% من السيارات املستخدمة 

يف شوارع بغداد تحدث دخاناً ابيض يف حني 
من 3- 4% منها تحدث دخاناً اسود.

وأرضاره البيئية واضحة ومنظورة وقريبة 
االم�د حي�ث يس�بب تغي�ري ال�وان االبني�ة 
صح�ة  ع�ىل  ارضاره  ولك�ن  واملمتل�كات 
االنسان خطرة جداً ليس عىل املدى القريب 
فحس�ب بل عىل املدى البعيد حيث يمكن ان 
يس�بب استنش�اق كمية كبرية من الدخان 
االبي�ض اختناقاٌ آني�اً لالنس�ان والحيوان، 
ولك�ن االخطر م�ن ذلك هو تراك�م كميات 
قليلة من�ه يف الجهاز التنفيس مما يس�بب 
امراض�اً خطرة عىل االنس�ان والس�يما اذا 
تع�رض له لفرتات طويلة، والس�بب هو ان 
الزي�وت والوقود غري املحرتق بحتويان عىل 
م�واد هيدركاربوني�ة معق�دة يصعب عىل 
الجس�م تحليله�ا او التخل�ص منه�ا وهي 
م�واد مرسطن�ة يف اغل�ب االحي�ان اضافة 
النفطي�ة تحت�وي ع�ىل  املش�تقات  ان  اىل 
مواد س�امة ومع�ادن ثقيلة ول�و بكميات 
قليلة جداً قد ترتاكم يف جس�م االنسان بعد 
استنشاق كميات من الدخان االبيض وهذه 
ايضاً تسبب الرسطان يف املكان الذي ترتاكم 
فيه مث�ل خاليا الدم�اغ والجه�از التنفيس 

وغريها.
وم�ن مس�اوئ الدخ�ان االبيض ان�ه عديم 
الل�ون احياناً وهو ايضاً ثقيل مما يس�اعد 

ع�ىل بقائ�ه يف مس�توى منخف�ض لف�رتة 
اط�ول من ان�واع الدخان االخ�رى حيث ان 
س�يارة واحدة تنف�ث دخان�اً ابيض تكفي 
لتل�وث ش�ارع بطول�ه لس�اعات قب�ل ان 
يتشتت ويتالىش. فهو بالفعل دخان خبيث 
الن�ه يس�بب امراضاً خطرة برغ�م انه غري 
منظور ويرسي اىل االنسان بطريقة خفية 
وغ�ري واضح�ة، ع�ىل العكس م�ن الدخان 
االسود الذي ينذر شكله باالبتعاد عنه وعن 

استنشاقه .
كم�ا ان هن�اك ارضاراً بيئية كث�رية اخرى 
ال مجال لذكرها يس�ببها الدخ�ان االبيض 
و غ�ريه م�ن ان�واع الدخ�ان مث�ل االمطار 
الحامضي�ة وتل�وث املي�اه وت�آكل طبق�ة 

االوزون واالحتباس الحراري..الخ.
تجن�ب  اىل  املواطن�ني  جمي�ع  اوالً  ادع�و 
التعرض له�ذا الدخان الخبيث قدر االمكان 
بأي�ة طريقة . كم�ا ادعو املواطن�ني الذين 
يس�تخدمون س�يارات ومولدات مستهلكة 
ان يخاف�وا الل�ه يف الن�اس، واخ�رياً ادع�و 
الجهات الرس�مية املسؤولة يف وزارة البيئة 
او امل�رور العامة او أي�ة دائرة معنية وضع 
الترشيعات والوس�ائل الت�ي تحمي تعرض 
الن�اس ملثل ه�ذا الدخ�ان القات�ل الذي لن 
ينج�و من رضره احد والله من وراء القصد 

وهو يهدي السبيل.

معايل امني بغداد املحرتم ..
ارجو النظر يف مخلفات فرتة االمني الس�ابق وبحثها 
واحق�اق الح�ق خاص�ه يف ارايض ٢/١٠: 3/١٠ اب�و 
دش�ري الثاني�ة ورف�ع الحيف ع�ن 4٦ ال�ف ) قطعه 
مقسومه ( تابعة لبلدية الرشيد .. اصحابها مرشدين 
يف االيج�ارات علم�ا هذه االرايض ت�م توزيعها يف عام 

٢٠٠١ ولحد االن لم ترى النور ..
نناشدك وعسا ان تكون منهل لفرحة اصحابها.

                               * كريم البغدادي

ع�ي  ام  ع�ىل  م�رت  عصيب�ة  ليل�ة 
األربعة  وابنائه�ا  الرضي�ر  وزوجه�ا 
بع�د غرق منزلهم وس�قوط س�قفه 
ج�راء االمط�ار، م�ا دف�ع بجريانهم 
االوىل  الص�در  منطق�ة  اه�ايل  م�ن 
اليوائه�م يف املن�ازل حت�ى الصب�اح، 
امليسورين بمساعدتهم  فيما ناشدوا 
الع�ادة ترميمه.من جانبه�ا امتنعت 
دائرة مجاري الديوانية عن الترصيح 
لكامريا الس�ومرية بعد عدة اتصاالت 
م�ع مديره�ا، فيم�ا ع�زا مراقب�ون 

ت�ردي الخدم�ات األساس�ية والبن�ى 
التحتي�ة لع�دم وجود رؤي�ة واضحة 
وفس�اد باملش�اريع الخدمية وغياب 
الحلول الجذرية لهكذا أزمات.وكانت 
حكومة الديواني�ة املحلية قد اوعزت 
بفتح بيوت الشباب التابعة اىل وزارة 
الح�االت  ام�ام  الش�باب والرياض�ة 
اإلنس�انية اليوائه�ا، كم�ا أعلنت عن 
تعطي�ل الدوام الرس�مي له�ذا اليوم 
بسبب كمية االمطار املتساقطة التي 

اغرقت شوارع املدينة.« 

اهايل حي الشموخ االوىل )الشارع االول( يعانون من عدم تبليط عدد من الشوارع من 
دون بقية الش�وارع االخرى التي تم تبليطه بحس�ب التأث�ريات ونحن االن عىل نفس 
الحال منذ اكثر من ثالث س�نوات نرجو اكس�ائه كبقية ش�وارع الحي س�يما واننا يف 
فصل الشتاء وان االطفال سيعانون مع بداية العام الدرايس عند ذهابهم اىل املدارس

والصورة  خري دليل  :

يجيب عليها  املحامي عبد الله الجيزاني
����������������������������������

س(املواط�ن فائ�ز محم�د عطية م�ن منطقة 
بغ�داد الجدي�دة يس�أل يف الرس�الة التي بعث 
بها ع�ن امكانية اقامة دع�وى قضائية الزالة 
ش�يوع عقار خلف�ه والده املت�وىف وتوزيع بدل 
البي�ع عىل الورث�ة اذ ان قراراً س�ابقاً قد صدر 
من املحكمة املختصة قبل نحو الثالث س�نوات 

بازالة الشيوع لكنه لم بيع حتى االن.
الحكم االول

ج(اذا قض�ت املحكم�ة بازال�ة ش�يوع عق�ار 
وتوزيع بدله عىل الرشكاء واكتسب هذا الحكم 
درج�ة البتات واعل�ن عن بيع�ه اال ان البيع لم 
يت�م.. فان ص�دور حكم الح�ق بازالة ش�يوع 

العقار الذي ذكره صاحب الرسالة بني االطراف 
انفسهم يكون بحكم املعدوم، النه لم يبق هناك 
عق�ار يمك�ن ازالة ش�يوعه ولي�س للمحكمة 
الخ�وض يف ذات الن�زاع وبني االط�راف ويكون 
الحكم االول هو الواج�ب الرتجيح دون الحكم 

الثاني.

الشكوى:
نحن سكنة منطقه 
الصناعي  االسكان 
 ، الحري�ه  دور 
ب�ال  ثال�ث  للي�وم 
م�اي وعدنه عوائل 
صغ�ار  واطف�ال 
تن�رشون  ياري�ت 
معاناتن�ا  فد ونجد 
اذان صاغي�ة  تجد 

حل  للمشكلة .
وشكرا ..

يرجى م�ن س�يادتكم نرش ش�كوانا إىل الس�اده 
املس�ؤولني الن منزلن�ا كادت تغ�رق بس�ب مياه 
األمطار راجني حل ملشكلتنا الن اكثر سكنة الحي 

موضفني الكهرباء ولكم منا فائق التقدير

سقوط منازل في الديوانية وغرق الشوارع

العوادم... العدو القاتل الخطير المسكوت عنه

معاناة دور الحرية
 االسكان الصناعي

شكوى 

نلتمس االنصاف و  احقاق الحق

ال تهدروا  مياه الشويجة

نفذ فريق من هيأة االعالم واالتصاالت  
جوالت ميداني�ة يف محافظة البرصة، 
للتأك�د من ج�ودة الخدم�ات املقدمة 
من ش�بكات الهاتف النقال، ومتابعة 
ش�كاوى املواطنني، فض�ال عن قياس 
ش�دة االش�عاع الص�ادرة م�ن اب�راج 

االتصاالت.
واوضح مدير مكتب الهيأة يف املنطقة 
الجنوبي�ة، صف�اء صال�ح مه�دي، يف 
بيان، تلقينانس�خة منه، ان« الجوالت 
التي تمت بالتنس�يق مع رشكات زين 

العراق، واس�يا سيل، وكورك تيليكوم، 
تهدف للتأكد من ق�درة البنى التحتية 
لل�رشكات الث�الث م�ن التعام�ل م�ع 
الزخم الكبري مل�رور البيانات بالتزامن 
االح�رتازات  و  الجائح�ة  خظ�ر  م�ع 
الوقائية«.واض�اف« كم�ا ت�م خ�الل 
الجولة التحقق من الشكاوى املقدمة 
من قبل املواطنني حول ضعف الخدمة 
يف بع�ض املناط�ق، فضال ع�ن تنفيذ 
اختب�ارات انتقائية لج�ودة الخدمة يف 

مناطق اخرى«.

الج�والت تضمن�ت  ان«  وزاد مه�دي 
اليوم ايضا، قياس ش�دة االش�عاعات 
االتص�االت  اب�راج  م�ن  الص�ادرة 
املنت�رشة يف عم�وم م�دن املحافظ�ة، 
وم�دى التزامه�ا بالقوان�ني النافذة«، 
مؤك�داً ان« الفرق الفني�ة توصلت اىل 
ان االش�عاع الص�ادر كان ضمن الحد 
٠.4mw/ املس�موح به، وهي اقل من
cm، وه�و القي�اس املعتم�د يف قانون 
الحماية من ش�دة اإلشعاع غري املؤين 

لوزارة البيئة العراقية«.

شكاوى من مخاطر إشعاع أبراج االتصاالت

استشارات قانونيةاستشارات قانونيةاستشارات قانونية

شكوى من سكنة الشموخ االولى

سيادة محافظ ذي قار ناظم الوائي املحرتم
فيما يخص س�عر أمبري املولدات االهليه وتم التحديد من قبل س�يادتكم 
علما أن الكهرباء مستقرة يف فصل الشتاء واليوجد انقطاع اال يف حاالت 
الط�وارئ و الصيانه وهذا الس�عر يثقل كاهل املواط�ن يف محافظة ذي 
قار لم يتم تش�غيل املولدات طوال الشهر نرجو من سيادتكم تخفيظها 
إىل ٢٠٠٠ دينار االمبري الواحد نرجو من سيادتكم النظر بهذا املوضوع.

السالم عليكممناشدة الى محافظ ذي قار بتخفيض سعر االمبير

يرج�ى معالجه التخس�فات التي يف ش�ارع جامعه االمام 
الص�ادق باتجاه جرس البنوك والش�ارع بع�د جرس البنوك 
باتجاه جامعه االمام الصادق الطسات والتخسفات سببها 
مياة راديرتات املولدات ايل بالجزرة الوسطيه يرجى تصليح 
الطسات وايجاد حل لهذه املولدات بما يضمن عدم االرضار 

بالتبليط.

                                  * ابو محمد الساعدي

تخسفات

اس�تاذي امني العاصم�ه لو تتفض�ل حرضتك 
بزيارة مدينة الش�عله والحرية يكلف وتصل اىل 
ش�ارع امل�دارس يف نهاية الحرية وت�رى بعينك 
ما هو الوضع بحيث ان س�يارات البلدية ترمي 
املياه االس�نه الوس�خه يف الش�ارع مم�ا يمنع 
اوالدنا للذهاب اىل املدرس�ة مشيا بل ويعرضهم 
لخطر الدهس بس�بب  ان اليات البلدية شاغلة 

كل الرصيف،!!!.

              * ابو الحسن الخفاجي

السالم عليكم نحن سكنه حي اور تابع اىل بلدية 
الش�عب القضيه التي اود طرحها هي س�يارات 
النفاي�ات التي اصبحت كما يق�ال تدار من قبل 
مس�تثمر او قطاع خاص بع�د ان كانت تدار من 
قبل الدوله ويس�توفون مبالغ ماليه من كل بيت 
١٠ االف دين�ار ش�هريامقابل ه�ذه العمليه هذا 
كله ال اش�كال في�ه لكن عندما تات�ي ورقه املاء 
وفيها حقل مخص�ص لجمع النفايات ومكتوب 
بها ١٢ الف دينار ثمن هذه العمليه اليس�ت هذه 
رسق�ه بوضح النهار وه�ل االمان�ه التعلم بهذا 
املوض�وع العنوان محله 3٢5 ح�ي اور ؟؟؟ مع 

التقدير. 

                               * عالء حسني

هموم منطقة 
الشعلة و الحرية

 اين سيارات النفايات يا ناس ؟

بغداد مدينة 
الحضارات
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طور فريق من جامعة واشنطن يف سانت لويس نظاًما 
يحول املياه غري الصالحة لالستعمال إىل وقود وأكسجني، 
إذ يس�تخدم النظام الكهرباء لتقس�يم املياه املالحة إىل 

أكس�جني وهيدروجني، وقد ثبت أنه 
يعمل يف جو املريخ عند -33 درجة 
فهرنهايت، وينتج الجهاز 

من  كمي�ة  أيًض�ا 
تزيد  األكسجني 

 25 بمق�دار 
م�رة ع�ن تجربة 

اس�تخدام موارد املريخ، التي أجرتها وكالة ناسا والتي 
ت�م إطالقها م�ع مركب�ة 2020 إىل الكوك�ب األحمر يف 
الس�ابع.ووفقا ملوقع »دييل مي�ل« الربيطاني، قال 
فيج�اي راماني م�ن جامعة واش�نطن: »املحلل 
الكهرب�ي للمري�خ لدين�ا يغ�ري بش�كل ج�ذري 
الحس�ابات اللوجس�تية للبعث�ات إىل املريخ وما 
بعده«.وه�ذه التكنولوجيا مفي�دة بنفس القدر 
ع�ى األرض حي�ث تفت�ح املحيط�ات كمص�در 
لألكسجني والوقود، والجهاز مصمم من جانبني - 
أحدهما يقسم املاء ليش�كل أيون الهيدروكسيل واآلخر 

يقس�مه مرة أخرى إلنتاج األكس�جني، بحسب تقارير 
Inverse.وتوج�د ه�ذه التكنولوجيا حالًي�ا عى األرض، 
لكنه�ا مكلفة ول�ن تتحمل درجات الح�رارة املنخفضة 
للمري�خ، ل�ذا رشع رامان�ي وفريق�ه يف صن�ع نس�خة 
محمولة تعمل باس�تمرار عى الكوك�ب األحمر ويمكن 
أن تعمل دون الحاجة إىل تسخني أو تنقية مصدر املياه.

وق�ال رشيه�اري سانكاراس�وبرامانيان، وه�و عال�م 
أبح�اث يف مجموع�ة رامان�ي واملؤل�ف األول املش�رك 
للورق�ة: »من املفارق�ات أن الربكل�ورات املذابة يف املاء، 
ما يس�مى بالشوائب، تساعد يف الواقع يف بيئة مثل بيئة 

املريخ، فه�ي تمنع املاء من التجمد وتحس�ن أيًضا أداء 
نظ�ام املحل�ل الكهربائي ع�ن طريق خف�ض املقاومة 

الكهربائية«.
وي�درك العلماء أنه من أجل العيش ع�ى كوكب املريخ، 
حت�ى ول�و مؤقًت�ا، س�يحتاج رواد الفض�اء إىل تصنيع 
بع�ض احتياجاته�م الخاص�ة ع�ى الكوك�ب األحمر - 
خاصة األكس�جني للتنف�س والوقود للع�ودة إىل األرض 
أو ما بعده، ويسافر املسبار املتجول التابع لناسا حالًيا 
إىل املري�خ حامالً أدوات تس�تخدم التحليل الكهربائي يف 

درجات حرارة عالية.

س�اعد تلس�كوب كبري يف املناطق النائية 
بأسراليا علماء الفلك عى إنشاء »أطلس 
للك�ون« يض�م مليون مج�رة بعي�دة لم 
يت�م اكتش�افها س�ابًقا، إذ ق�ام الفريق، 
من منظمة الكومنول�ث للبحوث العلمية 
خرائ�ط  برس�م   ،)CSIRO( والصناعي�ة 
لحوايل ثالثة ماليني مجرة يف 300 س�اعة 
 )ASKAP( التلس�كوب  فقط.وحط�م 
عندم�ا  القياس�ية  األرق�ام 
أج�رى أول مس�ح ل�ه لكامل 
وه�ى   - الجنوبي�ة  الس�ماء 
م�ا  اس�تغرقت  عملي�ة 
يص�ل إىل عقد باس�تخدام 
م�ن  الس�ابقة  األجي�ال 
وفقا  و . ت لتلس�كوبا ا
مي�ل«  »دي�يل  ملوق�ع 
اس�تخدم  الربيطاني، 
الصور إلنشاء  الفريق 
غوغ�ل«  »خرائ�ط 
التي  الليلي�ة  للس�ماء 

واس�تخدامها  معه�ا  التفاع�ل  يمكن�ك 
ملش�اهدة تفاصي�ل األج�زاء البعي�دة من 
الكون املعروف.ما يجعل هذا التلس�كوب 
فريًدا هو مجال رؤيته الواسع، باستخدام 
 ، CSIROأجهزة اس�تقبال صممها باحثو
والتي تسمح له بالتقاط صور بانورامية 
بتفاصي�ل أكث�ر وضوًح�ا م�ن ذي قب�ل.
وق�ال عالم الفل�ك ديفيد ماكوني�ل، الذي 
ق�اد دراس�ة CSIRO للس�ماء الجنوبي�ة 
يف مرصد مورشيس�ون للفل�ك الراديوي: 
»إنه�ا حًق�ا لعبة تغ�ري قواع�د اللعبة، إذ 
احت�اج التلس�كوب فق�ط إىل دم�ج 903 
صورة لرس�م خريطة للس�ماء الجنوبية 
بأكمله�ا، مقارنًة باملس�وحات الراديوية 
األخ�رى الت�ي تغط�ى الس�ماء بأكمله�ا 
والتي تتطلب ع�رات اآلالف من الصور.
وأوض�ح ماكونيل: »إنها أكثر حساس�ية 
م�ن االس�تطالعات الس�ابقة التي غطت 
الس�ماء بأكملها بهذا الش�كل، لذلك نرى 

أشياء أكثر مما رأينا يف املايض«.

فلكيون ينجحون في رسم خرائط لـ 3 ماليين مجرة 

.Teams تضيف رشكة مايكروسوفت إمكانيات اتصال جديدة إىل منصتها للتعاون
ووفًقا للركة، فإن بعض هذه امليزات املضافة متاحة اآلن، عى أن تبدأ طرح البعض 

مثل: لوحة االتصال اآلخر يف ع�ام 2021.وتقدم مايكروس�وفت مي�زات االتصال، 
وجه�ات  الصوت�ي  والربي�د  املكامل�ات  وس�جل 
االتص�ال واإلع�دادات، يف موق�ع واحد لتبس�يط 

تجرب�ة االتصال.ويمكن ملس�ؤويل Teams اختيار 
جع�ل OneDrive أو SharePoint موق�ع تخزي�ن 
 ،Microsoft Stream التسجيل االفرايض، بداًل من
مما يسهل مش�اركة هذه التسجيالت والنصوص 

املرتبطة به�ا مع املش�اركني الخارجيني.وأصبحت 
املنص�ة قادرة عى تحدي�د املكاملات غ�ري املرغوب بها، 

إىل جان�ب حصوله�ا ع�ى دع�م CarPlay حت�ى يتمك�ن 
املس�تخدمون من االس�تفادة من عنارص 

 Siri التحكم املضمنة – باإلضافة إىل
.Teams يف س�ياراتهم لتش�غيل –

وتت�اح ميزة دم�ج املكاملات اآلن لكل 
من مكاملات PSTN و VoIP، وقال مس�ؤولون: 

إن الق�درة عى تحويل املكاملات بني الهاتف املحمول 
والحاسب املكتبي ستبدأ يف أوائل عام 2021.

وتضي�ف مايكروس�وفت يف األش�هر القادمة بعض 
 ،Teams إىل  الخاص�ة باألعم�ال  مي�زات االتص�ال 
ويحص�ل مس�تخدمو املنصة ب�دًءا م�ن أوائل عام 
2021 ع�ى خي�ار إنش�اء قن�وات جدي�دة داعم�ة 

للصوت.ويه�دف هذا إىل املس�اعدة يف دمج قوائم 
انتظار املكاملات يف القنوات املحددة، التي يمكن 

ألقسام، مثل: تكنولوجيا املعلومات أو مكاتب 
جه�از  استخدامها.ويس�مح  املس�اعدة، 
الجدي�د   Survivable Branch Appliances
للمس�تخدمني بإج�راء واس�تقبال مكاملات 
PSTN أثن�اء انقطاع الش�بكة.ويتم إضافة 
املتاح�ة  الخدم�ات  إىل  املكامل�ات  تحوي�ل 
ملس�تخدمي Teams ملنع املكاملات من قطع 

االتصال أثناء عمليات النقل.

امكانيات اتصالية
 Teams لتطبيق 

واتس آب يتيح للمستخدمين اختيار 
خلفيات مخصصة لكل دردشة

واتس�اب  تطبي�ق  ادارة  ق�رر 
خلفي�ة  تخصي�ص  اتاح�ة 
للمجموع�ات  الدردش�ات 
واألف�راد، إذ تتي�ح ه�ذه امليزة 
األخرية اختي�ار خلفية محددة 
ل�كل دردش�ة أو جه�ة اتصال 
الحال�ة  يخل�ق  مم�ا  فردي�ة، 
املزاجية التي تريدها ويساعدك 

عى تذكر من تتحدث أيًضا.
 engadget موق�ع  وبحس�ب 
األمريك�ي، فق�د ق�ام تطبي�ق 
الدردش�ة اململ�وك لفي�س بوك 
بتحس�ني اختي�ار الخلفية عن 
طري�ق إضاف�ة أل�وان جدي�دة 

الش�عار  رس�ومات  لخلفي�ات 
كم�ا  االفراضي�ة،  املبتك�رة 
قدمت »صوًرا جديدة ومتنوعة 
وممي�زة للطبيع�ة والعم�ارة« 
العال�م  أنح�اء  جمي�ع  م�ن 
لتعكس بش�كل أفض�ل قاعدة 
مستخدمني عاملية قوية تبلغ 2 
مليار مستخدم، وأخريًا، قدمت 
تصميمات رس�ومية جديدة يف 
كل م�ن األلبوم�ات الس�اطعة 

واملظلمة.
وإذا كنت تحب امللصقات، فإن 
واتس آب يس�هل علي�ك العثور 
عليه�ا من خ�الل الس�ماح لك 

النص  باس�تخدام  بالبحث 
التعبريي�ة،  الرم�وز  أو 
حس�ب  التصف�ح  أو 
الفئ�ة، كم�ا إن�ه يش�جع 
ع�ى  امللصق�ات  منش�ئي 
تس�هيل ه�ذه العملية من 
خ�الل تمييزه�م بالرم�وز 
والنص�وص،  التعبريي�ة 

كما قدمت وات�س آب أيًضا 
نس�خة متحركة م�ن حزمة 

ملصق�ات منظم�ة الصح�ة 
الش�هرية   )WHO( العاملي�ة 

»مًعا يف املنزل«، وس�يبدأ طرح 
امليزات الجديدة هذا األسبوع.

ام�س  كوالك�وم،  رشك�ة  أعلن�ت 
 Snapdragon االربعاء، خالل حدث 
معالجه�ا  ع�ن   Tech Summit
 )888 )س�نابدراجون  األح�دث 
888 املوجه للهواتف   Snapdragon
الذكي�ة الرائدة التي س�ُتطلق العام 

املقبل.
معال�ج  ل  ُيش�غِّ أن  وُيتوق�ع 
الهوات�ف   )888 )س�نابدراجون 
أندروي�د  بنظ�ام  العامل�ة  الرائ�دة 
التي س�ُتطلق خالل عام 2021 من 
وون  سامس�ونج،  مث�ل:  رشكات، 
بل�س، وإل جي، وس�وني، وغريها 

الكثري.
ويمتاز معالج )سنابدراجون 888( 
الجديد من رشكة كوالكوم األمريكية 
بأنه يأتي مع تحس�ينات كبرية عى 
 ،5G دعم ش�بكات الجي�ل الخامس
إذ إن�ه وألول م�رة يحت�وي م�ودم 

5G مدمًج�ا، وذلك بخ�الف املعالج 
 ،)865 )س�نابدراجون  الس�ابق 
ال�ذي كان يتطل�ب م�ن ال�ركات 
اس�تخدام رشيحة م�ودم منفصلة 
داخل الهاتف لدعم ش�بكات الجيل 

الخامس.
وس�يحتوي معالج )س�نابدراجون 
)إك�س60(  م�ودم  الجدي�د   )888
X60 من كوالك�وم، الذي أُعلن عنه 
يف وق�ت س�ابق م�ن الع�ام الحايل، 

والذي يس�تخدم تقني�ة التصنيع 5 
نانومر التي َتِع�د بكفاءة أفضل يف 
اس�تهالك الطاقة، وتحسينات عى 
دعم ش�بكات 5G عرب مختلف حزم 
 .6GHz-sub و ،mmWave الطي�ف
الجدي�دة  نانوم�ر   5 بني�ة  وب�ني 
الطاق�ة  اس�تهالك  يف  والكف�اءة 
املكتسبة من املودم املدمج، يبدو أن 
املعالج الجديد س�يقدم التحسينات 
الجوهري�ة يف عم�ر البطاري�ة حني 

استخدام شبكات الجيل الخامس.
وباإلضافة إىل تحسينات 5G، ذكرت 
كوالك�وم العديد من امليزات األخرى 
 ،)888 )س�نابدراجون  معال�ج  يف 
مث�ل: الجيل الس�ادس م�ن محرك 
 AI Engine االصطناع�ي  ال�ذكاء 
ال�ذي َيِع�د بقف�زة كب�رية يف األداء 
واستهالك الطاقة حني تنفيذ مهام 

الذكاء االصطناعي.

أعل�ن في�ل س�بنرس، املدي�ر التنفيذي 
لركة إك�س بوكس ملايكروس�وفت، 
أن�ه يمكن ب�ث ألع�اب إك�س بوكس 
عرب تطبيق التلفزي�ون الذكي يف العام 
املقب�ل، وبالت�ايل ل�ن يضطر عش�اق 
األلع�اب  أجه�زة  رشاء  إىل  األلع�اب 
الرك�ة  تخط�و  وبذل�ك  املكلف�ة، 
األمريكي�ة خط�وة كب�رية يف عالم بث 
األلعاب، بعدما أطلقت أجهزة األلعاب 
 Series Sو  Series X بوك�س  إك�س 

الجديدة قبل بضعة أسابيع.
 Netflix وع�ى غرار ما تقدم�ه رشكة
يف عال�م امللتيميديا س�يتمكن عش�اق 
األلع�اب مس�تقبالً م�ن الوص�ول إىل 
أكثر من 100 لعبة جهاز إكس بوكس 
 Xbox Game Pass متضمنة يف خدمة

Ultimate، وتبث األلعاب مبارشة عرب 
 Cloud Gaming أو   xCloud خ�وادم 
من مايكروس�وفت، وبالتايل لن تكون 

هناك حاجة لراء أجهزة قوية فائقة 
األداء.

وأكد املدير التنفيذي يف مايكروسوفت 
 Series أن أجهزة األلعاب إكس بوكس
X وSeries S ل�ن تك�ون اإلص�دارات 
األخرية للركة األمريكية، ولن يتوفر 
أمام العمالء يف املس�تقبل االختيار بني 
رشاء أجه�زة األلع�اب وتش�غيلها يف 
 Xbox املن�زل أو تأجريه�ا ع�رب خدمة

.Game Pass Ultimate
وتقت�ر خدم�ة ب�ث األلع�اب ع�رب 
خ�وادم xCloud عى هوات�ف أندرويد 
حالياً، وتعتزم الركة إتاحة الوصول 
إليها عرب متصفح الويب أو هاتف أبل 
آي فون قريب�اً، إذ يجري حالياً تطوير 

تطبيق Xbox ألجهزة أبل املحمولة.

مايكروسوفت تعتزم بث ألعاب إكس بوكس عبر التلفزيون الذكي

كوالكوم تعلن رسمًيا عن معالجها األقوى 

أمازون تعلن عن أكبر موسم تسوق للعطالت في تاريخهابريطانيا توافق على استخدام لقاح »فايزر- بيونتيك« ضد كورونا
قال�ت رشك�ة أم�ازون إن موس�م 
التس�وق يف العطالت للع�ام الحايل 
حي�ث  تاريخه�ا،  يف  األك�رب  كان 
أج�ربت جائحة الف�ريوس التاجي 
املس�تجد )كوفي�د-19( املزي�د من 

الناس عى التسوق عرب اإلنرنت.
وقالت عمالقة التجارة اإللكرونية 
إن  مدونته�ا:  ع�ى  منش�ور  يف 
العم�الء كان�وا يتس�وقون مبك�رًا 
ل�راء الهداي�ا، واملواد املوس�مية 
ألحبائه�م. ويف ح�ني كانت أمازون 
تش�هد مبيعات هائلة، فإن العديد 
من تج�ار التجزئ�ة املعتِمدين عى 
املتاجر الفعلية يكافحون من أجل 

البقاء يف ظل الجائحة.
املش�ريات  إن  أم�ازون:  وقال�ت 
الرائج�ة اش�تملت ع�ى مك�ربات 
 ،Echo Dot )الص�وت )إيك�و دوت
وكت�اب الرئيس األمريكي الس�ابق 
 A Promised أوبام�ا(  )ب�اراك 
Land، ومجفف الش�عر وفرش�اة 
 .Revlon One-Step التكثي�ف 
وكان اإلقبال عى منتجات الرعاية 
الذاتية، والشؤون املنزلية، والراحة 

م�ن بني االتجاهات األكثر ش�يوًعا 
خالل هذه املدة.

وق�ال )جي�ف ويل�ك( – الرئي�س 
 Amazon Worldwide �التنفيذي ل
األعي�اد  موس�م  »يف   Consumer
آخ�ر،  موس�م  أي  عك�س  وع�ى 
م�ن الواض�ح أن العمالء م�ا زالوا 

يرغب�ون يف الحصول عى صفقات 
كب�رية للهداي�ا ألحبائه�م، أو يشء 
إضايف آخر ألنفسهم، ونحن سعداء 
يف املس�اعدة عى رس�م االبتسامة 

خالل املوسم«.
لعمالئن�ا،  »ش�كرًا  وأض�اف 
يف  البي�ع  ورشكاء  وموظفين�ا، 

جمي�ع أنحاء العالم لجعل موس�م 
العط�الت هذا هو األكرب حتى اآلن، 
وشكرًا عى كل يشء تفعلونه لدعم 
مجتمعنا اآلن وخالل السنة كلها”.
ول�م تكش�ف أم�ازون ع�ن أرقام 
 Black فعلية للمبيعات خالل يومي
 ،Cyber Monday أو   Friday
اللذي�ن هما األكث�ر ازدحاًما خالل 

موسم العطالت.
مبيع�ات  إن  أم�ازون:  وقال�ت 
األنش�طة التجارية املس�تقلة التي 
تبيع عى املوقع تجاوزت يف جميع 
أنحاء العالم أكثر من 4.8 مليارات 
دوالر خالل املدة الواقعة بني يومي 
 ،Cyber Monday و Black Friday
مش�ريًة إىل أن الرق�م أعى بنس�بة 
60 يف املئة مقارن�ة بالعام املايض. 
رشك�ة   71,000 أن  وأضاف�ت 
صغرية ومتوسطة شهدت مبيعات 
تجاوزت 100,000 دوالر يف موسم 

العطالت الحايل.

قال�ت رشك�ة بريطاني�ة ناش�ئة إنه�ا 
ابتكرت هاتفا ذكيا مضادا لجميع أنواع 
الجراثي�م حس�بما ذكر موق�ع »أوديتي 

 Bullitt سنرال«.والهاتف طورته رشكة
ومقره�ا مدينة ردين�غ، وهو أول هاتف 
العال�م يس�تخدم  للبكتريي�ا يف  مض�اد 
أيون�ات الفض�ة يف م�واد غالف�ه أثن�اء 
عملية التصنيع لوقف انتش�ار مسببات 
يف  وتكاثرها،  األم�راض 

.Biomaster تقنية تسمى
ال�ذي يصن�ف   IP68 وبحس�ب معي�ار
مق�دار مقاوم�ة األجه�زة اإللكروني�ة 
للغب�ار والجراثي�م؛ فإن الهات�ف الجديد 
الذي س�يطرح يف األس�واق مطل�ع عام 
2021، حص�ل ع�ى أع�ى درج�ة يف هذا 

املجال.
عى الرغم من أن هذه التقنية ال تقتل 
البكترييا أو الفريوسات بشكل فعال، 
إال أن الرك�ة تقول إنه�ا يمكن أن 
تقل�ل البكترييا املوجودة عى الجهاز 
املحمول بنس�بة 80% يف غضون 15 
دقيقة و99.9% يف غضون 24 ساعة.
كم�ا تؤك�د الرك�ة رضورة غس�ل 
هاتفها الجديد بش�كل منتظ�م باملاء 
والصاب�ون واملطه�رات بل وحت�ى مواد 

التبييض للتأكد من بقائه نظيفا.

شركة بريطانيا ناشئة تكشف عن أول هاتف يغسل بالماء والصابون

علماء يطورون جهازا يحول المياه على المريخ إلى وقود وأكسجين

أعلنت بريطانيا، امس االربعاء، أنها وافقت 
»فايزر-بيونتي�ك«  لق�اح  اس�تخدام  ع�ى 
املضاد لف�ريوس كورونا املس�تجد، وقالت 
إنه س�يتم طرح�ه مطلع األس�بوع املقبل. 
وبهذا تك�ون بريطانيا أول دول�ة يف العالم 

توافق عى هذا اللقاح

وق�د رصح�ت الحكوم�ة الربيطاني�ة أنها 
األدوي�ة  تنظي�م  وكال�ة  توصي�ة  قبل�ت 
املس�تقلة  الصحي�ة  الرعاي�ة  ومنتج�ات 
»MHRA« للموافق�ة عى اس�تخدام لقاح 
كورون�ا  ف�ريوس  »فايزر-بيونتيك«ض�د 
املس�تجد. وقالت إن اللقاح س�يتم توفريه 

يف جميع أنحاء اململك�ة املتحدة، ابتداء من 
األسبوع املقبل.

ورصح الرئي�س التنفيذي لركة »فايزر«، 
أل�ربت بورال، أن »ه�ذا التفويض هو هدف 
نعم�ل عى تحقيقه من�ذ أن أعلنا ألول مرة 
أن العل�م س�يفوز، ونح�ن نحي�ي وكال�ة 
»MHRA«، لقدرته�ا ع�ى إج�راء تقيي�م 
دقيق واتخاذ اإلجراءات يف الوقت املناس�ب 
للمساعدة يف حماية شعب اململكة املتحدة«
وأضاف أن تريح بريطانيا باالس�تخدام 
الط�ارئ للقاح، يمث�ل لحظ�ة تاريخية يف 

مواجهة فريوس كورونا«.
وأعلن ألربت أنه�م يتوقعون الحصول عى 
املزيد م�ن الراخي�ص واملوافق�ات، وقال: 
»إننا نركز عى التحرك بنفس املستوى من 
اإللح�اح لتوف�ري لقاح عايل الج�ودة بأمان 

حول العالم«.
من جانبه أع�رب وزير الصحة الربيطاني، 
م�ات هانكوك، عن تفاؤله به�ذه املوافقة، 
وق�ال: »إنها أخب�ار جيدة ج�دا«. وأضاف 
أن برنام�ج توزي�ع اللقاح س�يبدأ يف أوائل 
األس�بوع املقبل، وأن املستشفيات جاهزة 

بالفعل الستالم جرعات اللقاح.



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

مواقيت ال�صالة

الخميس  3  كانون االول   2020   العدد  2473  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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) نور عىل نور (

لكن  راقية،  أزياء  تكون  ال  قد 
املدرس  بريادي  لوجينا  فريدي 
الذي تحول  السابق  اإلندونييس 
مزدهرة  سوقا  وجد  خياط  إىل 
يصممها  التي  القطط  ملالبس 

بابتكارات منها أزياء تنكرية.
التدريس،  فريدي  ترك  أن  فبعد 
منها  األعمال  من  عددا  جرب 
الدراجات  إلصالح  ورشة  فتح 
فكرة  إىل  يصل  أن  قبل  النارية 
من  جاءته  التي  القطط  أزياء 

أحد زبائنه املولعني بالقطط.
عاما(   39( فريدي  ويقوم 
ألصحاب  مالبس  بتوريد  اآلن 
الخاصة  واألذواق  القطط 
األبطال  أزياء  قططهم  ليلبسوا 
وسوبرمان  ثور  مثل  املشاهري 
وزي املمرضات وحتى الحجاب 

»يف  فريدي  اإلسالمي.ويقول 
أقاربي  أعطاني  األمر  بادئ 
فكرة  القطط  يحبون  الذين 
ووجدتها  األزياء  هذه  عمل 
من  متحدثا  غريبة«.وأضاف 
داخل ورشته التي تضم ماكينة 
إىل  بوحور  يف  وتقع  حياكة 
العاصمة  من  مبارشة  الجنوب 
أمر  أنه  اتضح  »لكن  جاكرتا 
مسل أن ترى القطط ترتديها«.
البيع عىل اإلنرتنت  وبعد أن بدأ 
اآلن  أصبح  سنوات،  ثالث  قبل 
روبية  ثالثة ماليني  نحو  يجني 
)210 دوالرات( شهريا إذا يبيع 
يوميا  األقل  عىل  قطع  أربع 
 6 بني  القطعة  سعر  ويرتاوح 
ريسما  دوالرات.وقالت  و10 
الورشة  زبائن  إحدى  ساندرا 

إنها اشرتت 30 قطعة عىل األقل 
لقطتها وتطلب قطعا ملناسبات 
أو عيد  الفطر  خاصة مثل عيد 
التي  ريسما  امليالد.وأضافت 
تيك  تطبيق  عىل  حسابا  فتحت 
توك وعىل فيسبوك الستعراض 
لديها  وأصبح  قطتها  مالبس 
»من  متابع  ألف   50 من  أكثر 
أجل التسلية فقط.. يخفف ذلك 
الكثريين  أن  توترنا«.ورغم  من 
يحبون أزياءه، لم يسلم فريدي 
عىل  السلبية  التعليقات  من 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
القسوة  من  أن  يعتقدون  ممن 
ارتداء  عىل  القطط  إجبار 
زبائنه  ينصح  فأصبح  املالبس 
بعدم إجبار قططهم عىل ارتداء 

املالبس لفرتات طويلة.

يصمم مالبس تنكرية  للقطط !

يدعى  عراقي  اصل  من  كندي  شاب  صمم 
فريوس  من  واقى  وجه  قناع  القييس  زين 
رواد  خوذات  من  مستوحى  كورونا، 
بنقص  املصابة  والدته  لحماية  الفضاء، 
الخوذة  عىل   BioVyzr اسم  وأطلق  املناعة، 

أنها  دوالًرا، مؤكدا   379 تكلفتها  تبلغ  التى 
الهواء  تصفية  عرب  الفريوسات  من  تقى 
قبل أن يستنشقه مرتديها، ويصفها بأنها 
تقف تحت  »تشعرك وكأنك  لدرجة  خفيفة 

مظلة«.
يعاني  شخص  مع  »أعيش  القييس  وقال 
حدود  دائًما  عرفت  لقد  املناعة،  نقص  من 
األقنعة ىف هذه الحالة كانت أمى، كنا قلقني 
ترتدى  وأنت  استنشقت  إذا  حًقا..  عليها 
قناًعا، فيمكن للهواء أن يمر عرب الفجوات 
أقنعة  حتى  أنه  إىل  الفتا  وفكك،  أنفك  حول 
N95 التى تحتوى عىل مرشح فعال ال تالئم 

والدته«.
إذا  كالطائرة،  مغلق  مكان  »يف   : وتابع 
يبطل  فهذا  كمامة،  الناس  بعض  يرتد  لم 
هؤالء  ألن  أقنعة  يرتدى  من  كل  مفعول 
وباإلضافة  الهواء«،  ذلك  يتنفسون  الناس 
إىل التأثري الجسدي ركز القييس عىل التأثري 
بشكل  التواصل  عىل  القدرة  لعدم  العقيل 
قيمة  »هناك  وقال  القناع..  مع  صحيح 

لفتح وجوهنا مرة أخرى«.
ويزن القناع 2.5 كيلو جرام، ويحيط الرأس 
»نعم..  وقال:  الصدر،  ويمتد حتى  بالكامل 
إنها كبرية لكنها ال تلمس وجهك، وال تلمس 
تضع  وال  رأسك،  عىل  تستقر  وال  شعرك، 

أي إجهاد عىل رقبتك ال 
تهيج برشتك«.

يصمم قناعا ضد كورونا مستوحى من رواد 

أصيبت امرأة أسرتالية بالذعر، مؤخراً، بعدما وجدت عنكبوتاً 
إنها ما زالت  األمامي، وتقول  السيارة  كبرياً يف مقبض باب 
مصدومة حتى اليوم، وال تستطيع أن تقود عربتها، حسب 

موقع سكاي نيوز.
كانت  املرأة  فإن  الربيطانية،  ميل«  »دييل  صحيفة  وبحسب 
تهم بفتح سيارتها املركونة يف الخارج ألجل قيادتها صوب 
قد  الشعر  يعلوه  عنكبوتاً  أن  تالحظ  بها  فإذا  ما،  مكان 
السيارة  صاحبة  وشاركت  الباب.  مقبض  يف  نفسه  حرش 
املعلقني  من  كبري  عدد  فانهال  فيسبوك،  موقع  عىل  صورة 
العنكبوت  عىل  أُطلق  بعدما  الطريفة،  والردود  باألسئلة 
املكان،  االختباء يف هذا  إىل  العنكبوت  اسم »كريستني«.ولجأ 
الطقس  عىل  تطغى  التي  الحرارة  من  للتخلص  محاولة  يف 
واعتقدت  أسرتاليا.  رشقي  جنوب  ويلز،  ساوث  منطقة  يف 
املرأة يف البداية، أن األمر يتعلق بريقة من الريقات، يف مقبض 

السيارة، ثم تبني أن عنكبوتاً هو »الضيف املتطفل«.

تستخدم مدرسة يف مدينة شنغهاي الصينية إنساناً آلياً، بلون أصفر 
لتحسني  محاولة  يف  املقصف،  يف  وتقديمها  األطباق  لتحضري  فاقع، 

الذي تكافح فيه الصني للسيطرة عىل  الوقت  الغذاء يف  سالمة 
تفيش فريوس »كورونا«.

وبدأت مدرسة مينهانغ الثانوية التجريبية، 
التي يرتاوح أعمار تالميذها بني 11 و13 

عاماً، استخدام الروبوت يف أكتوبر، بعد 
فرتة قصرية من افتتاح املدرسة، األمر 

الذي أدى إىل االستغناء عن الطهاة.
يبلغ  الذي  الروبوت  ويستخدم 

ذراعه  تقريباً  أمتار  ثالثة  طوله 
املعدة  الفردية  األطباق  ليلتقط 

عىل  املطهو  البيض  مثل  سلفاً 
الدجاج  وأجنحة  البخار 

جهاز  يف  ويضعها  املقلية 
ضخم  مايكرويف 

قبل  لتسخينها 
فرتة الغداء.

من  أفلتت  التي  الدبابري  تكاثر  شكل 
يف  الصارمة  اإلحيائي  األمن  قيود 
أسرتاليا تهديداً ألمن الطريان يف مطار 
»يس. محطة  ملوقع  وفقاً  بريسبني 

إن.إن«.
املثالية  الفجوة  بيتو  أنابيب  وتعترب   
حيث تبني الدبابري أعشاشها برسعة 
العالم  هاوس،  أالن  وأشار  قصوى. 
»إيكو-لوجيكال«  معهد  من  البيئي 
من  تقارير  »لدينا  بالقول:  األسرتايل 
الطاقم األريض يف بريسبني بأنه يمكن 
لطائرة الوصول إىل البوابة ويف غضون 
دبور  هناك  يكون  ثالث  أو  دقيقتني 
يحوم حول فتحة األنبوب مستطلعاً. 
وأدركنا أن األمر ليس حادثاً عرضياً، 

ويمكن أن يتسبب بحوادث خطرية«.

عنكبوت يختبئ
 في مقبض سيارة !

يعود لعصور ما قبل التاريخ

طاٍه آلي يقدم الطعام 
في مدرسة صينية !

رشطة الدبابير تهّدد المالحة الجوية في أستراليا! بقسم  املباحث  ضباط  تمكن 
محام  ضبط  من  البحرية  يف  دمنهور 
من  بطتني  رسقة  بتهمة  مفصول 
إحدى السيدات ) بائعة طيور( بمدينة 
صحيفة  املرصية.ووفق  دمنهور 
محرض  تحرير  تم  املرصية  األخبار 
التى  دمنهور  لنيابة  وأحيل  بالواقعة 
القضية  وتفاصيل  التحقيق.  بارشت 
زامل  مصطفى  العميد  لتلقي  تعود 
بالًغا  دمنهور  رشطة  قسم  مأمور 
أحد  بقيام  تفيد  السيدات  إحدي  من 
األشخاص يقود سيارة مالكي برسقة 
أثناء  مغافلتها  بعد  منها   » بط  »جوز 

بيع الطيور بمنطقة شربا وفر هاربًا.
ماجد  للمقدم  تبني  وبالفحص 
الحبشىي رئيس مباحث قسم دمنهور 
الطيور  ببيع  سيدة  قيام  أثناء  أنه 

بسوق حي شربا بمدينة دمنهور

رشطة  بقسم  املباحث  ضباط  تمكن 
محام  ضبط  من  البحرية  يف  دمنهور 
من  بطتني  رسقة  بتهمة  مفصول 
إحدى السيدات ) بائعة طيور( بمدينة 
صحيفة  املرصية.ووفق  دمنهور 
محرض  تحرير  تم  املرصية  األخبار 
التى  دمنهور  لنيابة  وأحيل  بالواقعة 
القضية  وتفاصيل  التحقيق.  بارشت 
زامل  مصطفى  العميد  لتلقي  تعود 
بالًغا  دمنهور  رشطة  قسم  مأمور 
أحد  بقيام  تفيد  السيدات  إحدي  من 
األشخاص يقود سيارة مالكي برسقة 
أثناء  مغافلتها  بعد  منها   » بط  »جوز 

بيع الطيور بمنطقة شربا وفر هاربًا.
ماجد  للمقدم  تبني  وبالفحص 
الحبشىي رئيس مباحث قسم دمنهور 
الطيور  ببيع  سيدة  قيام  أثناء  أنه 

بسوق حي شربا بمدينة دمنهور.

محام متهم بسرقة بطتين 

اكتشاف جدار من اللوحات الفنية بغابات األمازون

التاريخي،  الفني  العمل  عن  الكشف  وتم 
»كنيسة  اسم  اآلن  عليه  يطلق  الذي 
منحدر  واجهات  عىل  للقدماء«،  سيستني 
بكولومبيا،  الوطني  شرييبيكيت  متنزه  ىف 
من  كولومبي  بريطاني  فريق  قبل  من 
البحوث  مجلس  من  بتمويل  اآلثار  علماء 

األوروبي.
الحيوانات  تصوير  إىل  اللوحات  واستندت 
مثل  الجليدي  العرص  من  املنقرضة 
عصور  ىف  الفيل  أقارب  أحد  املستودون، 

أمريكا  يف  ير  لم  والذي  التاريخ  قبل  ما 
الجنوبية منذ 12000 عام عىل األقل.

وهو  للباليوالما،  صور  أيضا  وهناك 
باإلضافة  اإلبل،  عضو منقرض من عائلة 
العرص  وخيول  العمالقة  الكسالن  إىل 
بصمات  رؤية  أيضا  ويمكن  الجليدي، 
القبائل  معظم  أن  ويعتقد  البرشية،  اليد 
نسل  من  األمازون  منطقة  ىف  األصلية 
املهاجرين  من  األوىل  السيبريية  املوجة 
الند  برينج  جرس  عربوا  أنهم  يعتقد  الذين 

منذ 17000 عام.
الواضح  غري  من  أنه  من  الرغم  وعىل 
إال  اللوحات،  أنشأت  قبيلة  أي  بالضبط 
القبائل  من  رئيسيتني  قبيلتني  هناك  أن 
أنهما  يعتقد  األمازون  منطقة  ىف  األصلية 
وهما  السنني،  آالف  منذ  موجودتني  كانتا 
لــ«روسيا  وفقا  وكايابو،  يانومامي 

اليوم«.
اليانومامي،  قبيلة  عن  تقرير  أول  وكان 
الذين يعيشون بني حدود الربازيل وفنزويال، 

مستكشف  وجد  عندما   1759 عام  يف 
وال  يذكرهم،  أخرى  قبيلة  زعيم  إسباني 
يعرف الكثري عن أصل قبيلة كايابو، التي 
يقدر عدد سكانها بنحو 8600 نسمة، ولم 
يحتفظ سكان األمازون بسجالت مكتوبة 
املناخ  ودمر  نسبيا،  قريب  وقت  حتى 
جميع  تقريبا  الحمضية  والرتبة  الرطب 
العظام،  ذلك  يف  بما  املادية،  ثقافتهم  آثار 
وحتى اكتشاف هذه اللوحات، تم استنتاج 
بعض األدلة عن تاريخ املنطقة قبل 1500 

من خالل قطع أثرية شحيحة مثل الخزف 
ورؤوس األسهم.

 Serrania de la Lindosaىف املوقع  ويقع 
فنية  أعمال  عىل  سابقا،  العثور  تم  حيث 
الرسوم  هذه  أن  ويعتقد  أخرى،  صخرية 
حضارة  عن  ملحة  تعطى  التي  القديمة، 
مفقودة اآلن، تم إنشاؤها بواسطة بعض 

من أوائل البرش الذين وصلوا إىل األمازون.
واالكتشاف الرائع، الذي حدث العام املايض 
سلسلة  يف  اآلن  سيظهر  رسا،  ظل  لكنه 

 Jungle Mystery: Lost الرابعة  القناة 
Kingdoms of the Amazon، ىف ديسمرب.

مجلس  قبل  من  البحث  فريق  تمويل  وتم 
البحوث األوروبي، بقيادة أستاذ علم اآلثار 
يف جامعة إكسرت، خوسيه إيريارت والذي 
قال: »عندما تكون هناك، تتدفق عواطفك 
من  اآلالف  عرشات  عن  نتحدث  نحن   ...
أجياال  األمر  سيستغرق  التى  اللوحات 
لتسجيلها ... يف كل منعطف تقوم به، إنه 

جدار جديد من اللوحات«.

اكتشف عدد من 

العلماء جدارا طوله 

8 أميال من الفن 

الصخري يعود 

لعصور ما قبل 

التاريخ، يصور 

الحيوانات والبشر 

في غابات األمازون 

المطيرة، تم إنشاؤه 

منذ 12500 عام 

تقريبا.


