
»شبح« اإلقالة يحوم حول القّبة التشريعية 
وُيثير ذعر »فريق األزمات«

العراقيون يدفعون فاتورة »التكليف المشبوه«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
اإلخفاق بات صفة مالصقة لحكومة مصطفى الكاظمي، 
الت�ي لم ُتفلح حتى اآلن، بتنفي�ذ أي تعهد تقدمت به قبل 
منحه�ا الثقة تحت القّب�ة الترشيعية، إذ ما ي�زال العديد 
من امللف�ات معلّق�ة جراء السياس�ات »املته�ورة« وغري 
املدروس�ة التي اتبعها الكاظمي منذ ت�ويل منصب رئيس 

الوزراء، حسبما يرى مراقبون.
فب�دءاً بملف إخراج الق�وات األجنبية الت�ي مازالت تتخذ 
العراق »مرتع�اً« لها، عىل الرغم من ص�دور قرار برملاني 
مل�زم للحكوم�ة يقيض ب�رورة إخ�راج تل�ك القوات، 
وم�روراً بمل�ف مكافحة الفس�اد الذي بق�ي مركوناً عىل 
»رف األزم�ات«، وليس انتهاًء بالتح�دي االقتصادي الذي 
ف�رض ع�ىل العراقي�ن أزمة مالي�ة خانقة ته�دد قوتهم 

اليومي.
وأعلن�ت فيه وزارة املالية والبنك املركزي، عن رفع س�عر 
رصف الدوالر يف األس�واق املحلي�ة إىل 147 ألف دينار لكل 
100 دوالر، وهو ما أثار صدمة بن العراقين السيما الذين 
يعتم�دون عىل مصدر دخ�ل محدود، حيث س�تؤدي هذه 

الزيادة إىل ارتفاع كبري يف قيمة أسعار السلع والبضائع.
ويأتي ذلك يف وقت صوت فيه مجلس النواب، خالل جلسة 
اس�تثنائية عقدها يف الخامس من كان�ون الثاني املايض، 
عىل قرار ُيلزم الحكومة بالعمل عىل جدولة إخراج القوات 
األجنبي�ة من الع�راق، ومنعها من اس�تخدام أرض البالد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفيذ أي أعم�ال عدائية تجاه دول 

الج�وار الجغ�رايف، إال أن الواليات املتحدة م�ا زالت تراهن 
عىل التس�ويف واملماطلة، بل تعدت ذلك بكثري حتى باتت 

تسيطر عىل أجواء العراق.
وحظي القرار الربملاني الحاس�م، بدعم شعبي كبري تمثل 
بتظاه�رات مليونية غاضبة، طالب�ت ب�”طرد االحتالل” 
الس�يما بعد عملي�ة االغتيال الغادرة الت�ي نفذتها طائرة 
أمريكية مس�رية قرب مطار بغداد الدويل يف كانون الثاني 

املايض، وأسفرت عن استشهاد قادة النرص.
وعالوة عىل ذلك، يربز اليوم تحٍد جديد قد ُيشّكل »الشعرة 
التي س�وف تقصم ظهر الحكومة«، واملتمّثل باالنتخابات 
املبّكرة التي تش�ري التوقعات إىل صعوبة إجرائها يف املوعد 
الذي حدده الكاظمي يف السادس من حزيران املقبل، وذلك 
ألس�باب عّدة عىل رأس�ها نقص التمويل الذي تفتقر إليه 

الحكومة.
وبينما تكابد الكتل السياسية الرتدي االقتصادي الراهن، 
لتقديم تس�هيالت إىل حكوم�ة الكاظمي، تمهي�داً إلجراء 
االنتخاب�ات الربملاني�ة املبّك�رة، تتحرّك الوالي�ات املتحدة 
بالت�وازي مع تلك الجهود، إليجاد موطئ قدم يف الحكومة 
املقبلة، التي تنوي واش�نطن تش�كيلها وفق “مقاس�ات 

معينة”.
وتس�عى اإلدارة األمريكي�ة من خالل تحركه�ا الحايل، إىل 
“اقتح�ام” االنتخاب�ات العراقية من “أوس�ع أبوابها”، إذ 
كشف مس�اعد وزير الخارجية األمريكي لشؤون الرشق 
األدن�ى ديفيد ش�ينكر، عن لق�اء أمريكي “موس�ع” مع 

مبعوثة األمم املتحدة يف العراق جينن بالس�خارت، ناقش 
“االنتخابات املبكرة، والدور الذي تلعبه البعثة”.

وفق ذلك يقول املحلل السيايس صباح العكييل ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »حكومة الكاظمي أصبحت تمّثل عبئاً عىل 

الدولة العراقي�ة، ومصدر قلق باعتباره�ا والدة لألزمات 
الت�ي م�ن بينها رفع س�عر رصف الدوالر أم�ام الدينار«، 
مبيناً أن »هذا القرار يؤثر عىل طبقة واس�عة من املجتمع 
العراقي، وهو ما يدل عىل تخبط الحكومة وعدم امتالكها 

رؤية حقيقية«.
ويضيف العكييل أن »الحكومة تريد حل األزمة االقتصادية 
عىل حساب الش�عب العراقي، وهو يبّن بشكل واضح أن 
الكاظمي ال يس�تطيع إدارة دّفة الدولة وحل األزمات التي 

تعصف بالبالد«.
وي�رى أن »الق�وى السياس�ية والكت�ل النيابي�ة مطالبة 
بإيقاف عجلة هذه الحكومة التي لم تتخذ سوى الخطوات 
املدمرة، وقد أثبتت فش�لها الذريع وع�ىل الربملان اإلرساع 
باس�تجواب رئي�س الحكوم�ة«، مؤك�داً أن »عىل مجلس 
الن�واب رس�م خارطة طري�ق لضب�ط إيق�اع الحكومة، 

والتحرك إما إلقالتها أو تعديل مسارها«.
وُيلّم�ح العكييل إىل وجود »إم�الءات خارجية فرضت عىل 
الكاظمي التخ�اذ خطواته األخرية بهدف تجويع املجتمع 

العراقي«.
وبش�أن التواج�د األجنب�ي يف الع�راق، يق�ول العكييل إن 
»تح�ركات هذه القوات، تدل ع�ىل أن الواليات املتحدة غري 
راغبة باالنس�حاب من العراق«، الفتاً إىل أن »الحديث عن 
االنسحاب أو تقليل أعداد القوات، ال يعدو عن كونه إعادة 

تموضع داخل األرايض العراقية«.
وب�رز يف اآلونة األخرية حراك برملاني ب�دأ يتبلور لإلطاحة 
بحكوم�ة الكاظمي، بعد فش�لها املتت�ايل يف ملفات عدة، 
وسط مساٍع محلية وأمريكية ملنحها طوق نجاة ُيخلّصها 
من »شبح« اإلقالة، عرب التلويح بانهيار الوضع السيايس 

واألمني، وهو ما يفّنده العديد من األطراف السياسية.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د نائ�ب رئي�س لجن�ة مراقب�ة الربنام�ج الحكوم�ي 
والتخطيط االس�رتاتيجي النيابية محم�د البلداوي ، امس 
االح�د، ان وزي�ر املالي�ة خال�ف الدس�تور والقان�ون بعد 
كش�فه عن موازنة 2021 قبل عرضه�ا عىل الربملان. وقال 
البلداوي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« ان 
” حكوم�ة الكاظمي مازالت تعتمد ع�ىل االعالم بال أفعال 
وان مبادرة وزير املالية بالكش�ف عن مسودة املوازنة التي 
لم ترس�ل او تّقر من قبل مجلس الن�واب مخالفة قانونية 
ودس�تورية”. وأضاف، أن “أي مس�ودة الي موازنة قابلة 

للنق�اش والحذف من قبل مجلس النواب كما حصل بطلب 
الحكومة يف وقت سابق قرضا ب� 110 ترليون وان الربملان 
س�مح لها ب� 12 ترليونا فق�ط ” . ولفت اىل ان “الحكومة 
لحد االن غري ش�فافة ولم تزودنا بكشف كامل عن إيرادات 
النف�ط وغريها من اإلي�رادات االتحادية وكذلك ان حكومة 
الكاظم�ي ل�م تق�دم لح�د اللحظ�ه برنامجه�ا الحكومي 
مكتفي�ة باملنهاج الحكوم�ي وهذا غري صحي�ح “. وتابع 
بقوله انه “تم توجيه دعوة من قبل لجنة متابعة الربنامج 
الحكومي واللجنة املالية الستضافة وزير املالية وعدد من 

الوزراء املعنين ملناقشة التجاوزات القانونية”.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائ�ب ج�واد املوس�وي، امس االح�د، ان 
الربمل�ان لن يصوت ع�ىل قرار تخفي�ض رواتب 

املوظفن.
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  املوس�وي  وق�ال 

العراق�ي« ان »السياس�ة املالي�ة والنقدي�ة هي 
من مس�ؤوليات وصالحية الحكومة وقد قامت 
وحسب رؤيتها ملعالجة االزمة االقتصادية برفع 

سعر الرصف«.
واض�اف ان »مطالبة ممثيل الش�عب يف مجلس 

النواب ان يصوتوا عىل تخفيض رواتب املوظفن 
به�ذه  بارزاقه�م  والتالع�ب  ومخصصاته�م 
الطريقة العش�وائية وغري املدروس�ة، فهذا امر 
مس�تحيل ولن تتم املوافقة او التصويت عىل اي 

تخفيض«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د تحالف الفت�ح، امس االح�د، انه لن يس�اوم عىل بقاء 

القوات االمريكية يف العراق. 
وق�ال النائب عن التحالف احمد الكناني يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« أن »مجلس الن�واب يتابع مع 
الحكوم�ة جدولة القوات األمريكية«،  مش�ريا إىل أن »هناك 
إرادة سياس�ية تح�ول دون س�حب الق�وات األمريكية من 
القواع�د العس�كرية يف الع�راق«. واض�اف، أن » الحكوم�ة 
تحاول تس�ويف ق�رار الربملان الس�اعي اىل اخ�راج القوات 
االمريكي�ة من العراق«. يش�ار اىل ان الربمل�ان كان قد اصدر 
قراراً باخ�راج القوات االجنبية بالكامل بعد خرق الس�يادة 

الذي ارتكبته الطائرات االمريكية باغتيال قادة النرص.

الفتح : لن نساوم 
على بقاء القوات األمريكية 

في العراق

لجنة نيابية: وزير المالية خالف الدستور بعرضه 
مسودة موازنة »21«

البرلمان يرفض التصويت على قرار تخفيض رواتب الموظفين

 المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ضمن مسلس�ل املماطلة والتسويف وحالة 
الف�وىض التي يمر بها املش�هد االنتخابي يف 
العراق، بهدف التنصل عن إجراء االنتخابات 
يف موعدها املقرر وهو السادس من حزيران 
املقب�ل، وضع�ت املفوضية معرق�ال جديدا 
بوجه إجراء عملية اقرتاع ش�فافة وشاملة 
لجمي�ع املواطن�ن العراقي�ن عرب سلس�لة 

إج�راءات إداري�ة اجتهادية تحد من نس�بة 
املشاركة.

واعت�رب مختص�ون يف الش�أن العراق�ي أن 
حكومة الكاظمي واملفوضية غري مؤهلَتِن 
إلج�راءات االنتخاب�ات املقبل�ة، وتح�اوالن 

عرقلتها بأي صورة كانت.
وأكدت أوساط سياسية أن املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات الحالية ستفشل فشال 

ذريع�ا يف املرحل�ة املقبل�ة، مش�ريين إىل أن 
األعض�اء ال يمتلكون الخربة الكافية إلجراء 

االنتخابات .
حكوم�ة  ف�أن  سياس�ية  كت�ل  وبحس�ب 
مصطفى الكاظمي تحاول بن فرتة وأخرى 
خلق املعرقالت أمام إجراء االنتخابات منها 
وضع رشط أمام الربملان يقيض بسن قانون 
خاص بتمويل االنتخاب�ات، ويف الوقت ذاته 

تعم�ل الحكومة بن الحن واآلخر عىل إثارة 
االزم�ات عمدا منه�ا االزمة املالي�ة والعمل 
ع�ىل إبقاء الوجود االمريك�ي بهدف خلخلة 
الج�و االنتخاب�ي، وهناك جهات سياس�ية 
تعمل عىل إثارة مش�اكل تح�ت قبة الربملان 
بغي�ة إرج�اء االنتخابات وهذا ه�و مبتغى 

حكومة الكاظمي...
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الضغط السياسي يؤثر بقرارات مفوضية 
االنتخابات ويدفعها إلى االجتهاد

انخفاض سعر الدينار يفرض حظرًا 
للتجوال في أسواق بيع الجملة

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ش�هدت أس�واق جميلة والش�ورجة للبيع 
بالجمل�ة عزوف�ا مؤقتا يف عملية التس�وق 
من قب�ل تجار املفرد ج�راء االرتفاع الكبري 
يف أس�عار امل�واد الغذائي�ة , بع�د إجراءات 
الحكوم�ة بتقلي�ل قيم�ة الدين�ار مقاب�ل 
الدوالر، فيما أك�دت ترصيحات برملانية أن 
الحكوم�ة عاج�زة عن تعديل س�عر رصف 
الدين�ار الذي فق�د 25% من قيمت�ه , ومن 
املتوق�ع أن تش�هد االس�عار ارتفاع�ا آخر 
بع�د إقرار املوازنة الس�نوية للع�ام املقبل , 
ما يهدد بركود اقتصادي وارتفاع يف نس�ب 
التضخم السنوية  ومعدالت الفقر وتصاعد 
معدالت البطالة بع�د أن ناقضت الحكومة 
ترصيحاته�ا بتوف�ري ف�رص عم�ل جديدة 
واقت�رصت عىل فئ�ات التي ص�درت أوامر 
تعيينها العام املايض ولم يتسلموا رواتبهم 

منذ أكثر من عام .

اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أكدت، ع�دم قدرة 
مجل�س النواب ع�ىل إجبار البن�ك املركزي 
بتغيري قرار رصف العمل�ة األجنبية مقابل 
املرك�زي  “البن�ك  إن  و  العراق�ي  الدين�ار 
مس�تقل بسياس�ته وه�و املس�ؤول ع�ن 
السياسة النقدية بالعراق، أما وزارة املالية 
فه�ي املس�ؤولة ع�ن السياس�ة املالي�ة يف 

البالد”.
فيما انتق�دت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية ، ترصيحات وزير املالية عيل عالوي 
، التي ذكر فيها أن أغلب مدخرات العراقين 
هي بالدوالر لذلك ال داعي للقلق، فيما عدت 
ذل�ك بأن�ه دليل عىل ع�دم دراي�ة وإحاطة 

بواقع العراقين ومعاناتهم املرتاكمة .
مختصون أوضحوا أن االجراءات الحكومية 
االخرية املتعلقة برف�ع قيمة الدوالر مقابل 
الدين�ار له�ا نتائ�ج كارثية عىل املس�توى 
املعييش للمواطن , فاليوم االس�واق شهدت 

ارتفاع�ا أكثر من 25% م�ن قيمة البضائع 
وامل�واد الغذائية , ما س�ينعكس س�لبا عىل 
االس�واق املحلي�ة، وأض�اف املراقب�ون أنه 
كان االجدر بالحكومة أن تقوم برفع قيمة 
الدوالر بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، 
فالحكوم�ة تتحمل ضعف الق�وة الرشائية 

للمواطن وما يرتتب عليها من مشاكل...
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المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذر النائ�ب ع�دي ش�عالن، أم�س االح�د، م�ن 
جش�ع التجار يف ظل االزم�ة االقتصادية الراهنة، 

ومحاولتهم استغالل املواطن.
وقال ش�عالن يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« إن » بعض التجار الجش�عن، يحاولون 
اس�تغالل أّي ظ�رف اقتص�ادي أو غ�ريه من أجل 
التالع�ب يف أس�عار الس�وق، وخصوص�اً س�وق 
امل�واد الغذائي�ة«، مبّين�اً أّن »قضي�ة رف�ع س�عر 
رصف الدوالر أم�ام الدينار العراقي، سيس�تغلها 

الجشعون«.
والجه�ات  العراقي�ة  »الحكوم�ة  أّن  وأوض�ح، 
املختص�ة مطالبة بش�كل رسيع، بتش�كيل لجان 
مراقبة خاصة ملتابعة أسعار املواد الغذائية، ومنع 
أي تالعب كبري يف أسعار تلك املواد، ومنع أّي تجار 

يحالون استغالل األزمة املالية«.
وشدد عىل »رضورة محاسبة َمن يفعل ذلك )الذين 
يس�تغلون األزمة(«، مضيف�اً أن »هذه من مهمة 
الجهات التنفيذي�ة، فعليها التحرك رسيعاً ملراقبة 

السوق، قبل استغالل الوضع املايل يف البالد«.

نائب يحذر من جشع التجار 
الستغالل المواطن 

Corona Virus Infections

خليك في البيت
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560

STAY HOME
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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حزب اهلل ُيشّيع 
الشهيد

 »علي الرضا« 
في حومين 

التحتا

مشروع ميناء 
الفاو الكبير 
وأضطراب 

مؤشر 
البوصلة!؟

جاهد يكشف 
مخالفات 

اإلدارة 
السابقة 
للصقور 456

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتلة بدر النيابية، ام�س االحد، اىل اقالة 
محاف�ظ البنك املركزي ع�ىل خلفية انخفاض 

قيمة الدينار العراقي امام الدوالر االمريكي.
وقال�ت النائب ع�ن الكتلة وفاء الش�مري ، يف 
بي��ان تابعته »املراقب العراق�ي« ، ان » هناك 
مافيات فس�اد كانت تقف خلف سياسة دعم 

رفع سعر بيع الدوالر مقابل الدينار«.
واوضح�ت ان »البن�ك املرك�زي ال يحت�اج اىل 
رفع س�عر رصف الدوالر بل يحتاج اىل مراقبة 
ومحاس�بة البن�وك ورشكات الصريف�ة الت�ي 
تتالعب بغسيل االموال ، ملعالجة هذه الظاهرة 

الخطرية ».

كتلة سياسية تدعو إلقالة 
محافظ البنك المركزي
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الحكومة تختلق بدعًا جديدة أمام االنتخابات

المفوضية تخضع للتأثيرات السياسية وتضع عراقيل 
أمام الناخبين تهدد مشاركتهم في االقتراع 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
والتس�ويف  املماطل�ة  مسلس�ل  ضم�ن 
وحال�ة الف�وىض التي يم�ر بها املش�هد 
االنتخاب�ي يف العراق، به�دف التنصل عن 
إجراء االنتخاب�ات يف موعدها املقرر وهو 
الس�ادس م�ن حزي�ران املقب�ل، وضعت 
املفوضي�ة معرق�ا جدي�دا بوج�ه إجراء 
عملي�ة اقرتاع ش�فافة وش�املة لجميع 
املواطنني العراقيني عرب سلسلة إجراءات 
إدارية اجتهادية تحد من نسبة املشاركة.
العراق�ي  الش�أن  واعت�رب مختص�ون يف 
أن حكوم�ة الكاظم�ي واملفوضي�ة غ�ر 
االنتخاب�����ات  إلج�راءات  مؤهلَت�نِي 
املقبل�ة، وتح�اوالن عرقلتها ب�أي صورة 

كانت.
وأك�دت أوس�اط سياس�ية أن املفوضية 
الحالي�ة  لانتخاب�ات  املس�تقلة  العلي�ا 
املرحل�ة  يف  ذريع�ا  فش�ا  ستفش�ل 
املقبل�ة، مش�رين إىل أن األعض����اء ال 
يمتلك�ون الخب����رة الك���افية إلجراء 

االنتخابات .
وبحس�ب كت�ل سياس�ية ف�أن حكوم�ة 
مصطف�ى الكاظم�ي تح�اول ب�ني فرتة 
إج�راء  أم�ام  املعرق�ات  وأخ�رى خل�ق 
أم�ام  رشط  وض�ع  منه�ا  االنتخاب�ات 
خ�اص  قان�ون  بس�ن  يق�ي  الربمل�ان 
بتمويل االنتخابات، ويف الوقت ذاته تعمل 
الحكوم�ة ب�ني الح�ني واآلخر ع�ى إثارة 
االزمات عمدا منه�ا االزمة املالية والعمل 
عى إبقاء الوجود االمريكي بهدف خلخلة 
الجو االنتخابي، وهناك جهات سياس�ية 
تعمل عى إثارة مشاكل تحت قبة الربملان 
بغية إرجاء االنتخاب�ات وهذا هو مبتغى 

حكومة الكاظمي.

وم�ن الق�رارات الجدي�دة الت�ي وضعتها 
املفوضي�ة أم�ام حري�ة الناخب�ني والتي 
تع�د معرق�ًا لعملي�ة االنتخ�اب، تتمثل 

بتقيي�د الناخبني من خال عدم الس�ماح 
بنق�ل بياناتهم بني املحافظ�ات كما كان 
يحص�ل يف االنتخاب�ات الس�ابقة، أو من 

الكرخ إىل الرصافة داخل العاصمة بغداد، 
ما س�يحرم أعدادا كبرة من املشاركة يف 

عملية االقرتاع.

وللحدي�ث ح�ول هذا امللف، اعترب أس�تاذ 
محم�د  الدكت�ور  السياس�ية  العل�وم 
الخفاج�ي، أن »هناك قطب�ني يف العملية 

السياس�ية يعمان بني الحني واآلخر عى 
تأجي�ل االنتخابات وهما رئيس�ا الوزراء 
والربمل�ان، وه�ذا االمر واض�ح من خال 
االم�ور التي يح�اوالن إثارته�ا بني الحني 
واآلخر كاالزمة املالي�ة وحاجة الحكومة 
إىل املبالغ إلجراء االنتخابات املبكرة، ومن 
جهة برملانية كاملماطلة يف عقد الجلسات 
الت�ي كان�ت مخصص�ة لتمري�ر قان�ون 

االنتخابات«.
وق�ال الخفاجي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إنه«حت�ى االج�راءات االدارية 
مش�اركة  ع�ى  »قي�ود«  ه�ي  الجدي�دة 
املواطن العراقي ال�ذي ينتظر االنتخابات 
يوما بعد ي�وم، فمن�ع املواطنني من نقل 
س�جلهم االنتخابي عى س�بيل املثال هو 
س�ابقة خطرة لم تش�هدها االنتخابات 
الت�ي اُج������ري�ت خ��ال الس�نوات 

املاضية«.
وانتق�د، »عدم تط�رق املفوضية بش�كل 
علن�ي إىل هذه القيود الجديدة، وهذا االمر 
هو حالة من عدم املكاشفة بني املفوضية 

والناخب العراقي«.
ورأى أن »إجراء االنتخابات املبكرة يف ظل 
املفوضي�ة الحالي�ة يمثل انتكاس�ة بحق 
العملي�ة الديمقراطية يف العراق«، مطالبا 
الربمل�ان ب�� »رضورة تغي�ر املفوضي�ة 
الحالية واختيار أعضاء مستقلني قادرين 

عى إدارة ملف االنتخابات«.
وش�دد ع�ى أن »بقاء املفوضي�ة الحالية 
س�يفتح باب�ا م�ن الرصاع ب�ني األقطاب 
السياس�ية حول عملية االق�رتاع املقبلة، 
من خال اتهامها بالتزوي�ر تارة وامليول 
لصال�ح جه�ات سياس�ية عى حس�اب 

غرها تارة أخرى«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د رئيس كتلة بدر النيابية حس�ن ش�اكر الكعبي، امس 
األحد، أن الربملان لديه تخوف من عدم ارسال موازنة 2021 
للع�ام املقب�ل اىل الربمل�ان، مح�ذرا من مس�اءلة الحكومة 

برملانيا حول سبب تأخر وصول املوازنة.
وق�ال الكعب�ي، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»مجل�س الن�واب لديه تخ�وف من الحكومة بعدم إرس�ال 
موازن�ة 2021 للعام املقبل والتي ينتظ�ر الربملان وصولها 

خال االنتهاء من مناقشتها داخل مجلس الوزراء«
وأض�اف أن »الش�عب العراقي يتصور أن م�ن يؤخر اقرار 
املوازنة هو مجلس النواب وليس مجلس الوزراء«، مش�را 
إىل أن »مجل�س الن�واب لدي�ه تخ�وف من إرس�ال موازنة 

ملغوم�ة بم�واد كارثي�ة ويف وق�ت مح�رج«.
ولف�ت الكعب�ي إىل أن »مجل�س الن�واب يعت�زم مس�اءلة 
حكومة الكاظم�ي يف حال لم ترصف رواتب ش�هر كانون 

الثاني للموظفني«.

بـدر: مســاءلــة الحكــومـــة حـــول تــأخــر ارســـال المــوازنــة قــريبـة جــدا

تغريدة

المحلل السياسي فاضل ابو رغيف

 اذا كان البرلم���ان العراق���ي، 
الش���عب  م���ع  ان���ه  يق���ول 
العراق���ي وهموم���ه ، فليدُع 
لجلسة طارئة ويقوم بالغاء 
لوزي���ر  الخائب���ة  الق���رارات 
المالي���ة والبن���ك المرك���زي 
العراقي،  المواطن  العراقي، 
الغ���اء  نف���ق  س���يدخل 
والضغط على كاهله بارتفاع 
االسعار والسلع كافة، انقذوا 
المواط���ن العراقي من الفقر 

المضاف.

مفوضية االنتخابات تمنح 231 حزبًا اجازة تأسيس وترفض 99
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت املفوضية العليا املستقلة لانتخابات يف العراق، عن منحها 231 
حزباً اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزباً، السباب مختلفة.

وق�ال املتح�دث باس�م املفوضي�ة جمانة الغ�اي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »إجمايل عدد طلبات تس�جيل االحزاب السياسية 
بل�غ )427( طلباً«، مضيف�ة انه »تم منح اجازات تأس�يس ل� )231( 
حزباً سياس�ياً، أما عدد طلبات التسجيل لاحزاب )قيد التأسيس( بلغ 

)80( طلباً«.
واكدت، الغاي، أن »عدد طلبات تس�جيل االح�زاب املرفوضة بقرارات 
مجلس املفوضني بلغت )99( طلباً، ألسباب مختلفة منها، عدم اكمال 
األوليات املطلوبة أو التأخر عن املدة املحددة للتس�جيل و ذلك اس�تناداً 
ألح�كام امل�ادة ) 12/أوالً ( من قان�ون األحزاب السياس�ية رقم )36( 
لس�نة 2015«.واش�ارت الغاي، اىل أن »طلبات تس�جيل األحزاب التي 

تقدمت بسحب طلبها بلغ )17( طلباً«.

نائب يطالب بإبعاد الفاسدين 
المشمولين بالعفو من 
مناصب الدرجات الخاصة

املراقب العراقي/ بغداد...
طالب عضو اللجنة املالي�ة النيابية احمد مظهر الجبوري، 
امس االحد، رئيس الوزراء باس�تبعاد اي ش�خص مشمول 

بالعفو العام بالدرج������ات الخاصة.
وق�ال الجب�وري، يف بيان، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه إنه »من الرضوري تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص 
بناء عى طلبنا املقدم بعدم تعيني اي مرش�ح لتسلم احدى 
الوظائ�ف العلي�ا مدير عام صع�ودا يف حل ثب�وت ارتكابه 
جرائم منصوص عليها بقرارات سابقة بحكم قضائي بات 
وحتى وان ش�مل بالعفو العام او الخاص ملا له من خطوة 

مهمة لبناء دولة رصينة«.
واض�اف، انه »من اج�ل املحافظة عى هيب�ة الدولة وبناء 
مؤسسات رصينة يجب عدم اعطاء فرصة ملن ارتكب جرما 
مهما كان ان يتبوأ منصبا رفيعا ضمن الدرجات الخاصة«.

واش�ار الجب�وري، اىل أن »بن�اء املؤسس�ات وف�ق القانون 
والدس�تور تعطي لها القدرة عى محاسبة الفاسدين مهما 
كانوا من اجل بناء دولة أساس�ها العدل واملساواة واعطاء 
كل صاح�ب حق حق�ه وعدم اتاح�ة املجال ألي فاس�د او 

مجرم ان يعتيل اىل املناصب الخاصة«.

بالــوثيقـة

س���ؤال برلمان���ي لوزي���ر الخارجي���ة بخصوص 
االستمرار بتأجير دار الضيافة للوزير االسبق

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وكالة االس�تخبارات، ام�س االحد، عن القاء 
القب�ض ع�ى »ارهاب�ي« يف بغ�داد، وهو مس�ؤول 

مايسمى »مفرزة تفخيخ قاطع دياىل«.
وقال�ت الوكالة، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، »تمكنت مفارز وكالة االس�تخبارات 
املتمثل�ة ب مديرية اس�تخبارات الرشط�ة االتحادية 
يف وزارة الداخلي�ة من القاء القب�ض عى احد قادة 
داع�ش االرهاب�ي املطل�وب وف�ق احكام امل�ادة 4 

ارهاب التنتمائ�ه لعصابات داعش االرهابية والذي 
عم�ل بمايس�مى قاط�ع دي�اىل بمنصب مس�ؤول 

مفرزة تفخيخ«.
وتابع أنه »تم القبض من خال تشكيل فريق عمل 
مخت�ص من اس�تخبارات الل�واء الس�ادس الفوج 
االول ونص�ب كمني محكم له والقبض عليه جنوب 
غربي بغ�داد ، ومن خال التحقيق�ات االولية معه 
اع�رتف باالش�رتك بعملي�ات ارهابية ض�د القوات 

االمنية واملواطنني قبل عمليات التحرير«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن اللواء الثاني بالحش�د الش�عبي، امس االحد، عن 
تنفيذ عملية استباقية مشرتكة يف محور بادية النجف 

وصوال اىل الحدود العراقية السعودية.
وق�ال بيان للواء تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »العملية االس�تباقية املش�رتكة م�ع قيادة رشطة 
محافظة النج�ف االرشف والرشطة االتحادية، جاءت 
بن�اء ع�ى معلومات اس�تخباراتية، وش�ملت تفتيش 
مس�احة تقدر ب� 200 الف كم مرب�ع وعمق 170 كم 

يف الصح�راء ،وضمت مناطق الخناك واللصف ومقربة 
االربعي�ة والربيت ومحيط مط�ار غليصان، فضا عن 
ناحي�ة ش�بجة وص�وال للح�دود العراقية الس�عودية 

،مؤكدا ان العملية حققت كافة االهداف املرجوة«.
وأض�اف البي�ان، أن�ه »ت�م تكري�م ام�ر ل�� 12حدود 
العميد الحقوقي حمزة الش�مري بكتاب ش�كر تثمينا 
لجهوده�م يف حماي�ة الح�دود العراقي�ة الس�عودية 
والتعاون املش�رتك م�ع الفرقة الذي يس�هم يف تعزيز 

االمن يف املحافظة املقدسة«.

االستخبارات تقبض عىل مسؤول 
مفرزة تفخيخ قاطع دياىل 

الحشد الشعيب ينفذ عملية استباقية بعمق 
الصحراء وصوال للحدود العراقية السعودية

ين
ألم

ط ا
شري

ال

لجنة مراقبة البرنامج الحكومي: الكاظمي لم ينفذ سوى 1٧ % من منهاجه
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد رئيس لجنة مراقب�ة تنفيذ الربنامج الحكومي 
ح�ازم الخال�دي، ام�س االح�د، ان نس�بة إنج�از 
الحكومة للمنهاج الوزاري بلغت )17,541( باملئة، 

وبنسبة تلكؤ فاقت ال�)82,486( باملئة.
وق�ال الخال�دي، يف بيان، تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »التقري�ر نصف الس�نوي للجنة 
كش�ف عن تلكؤ حكوم�ي كبر ومخالفة رئاس�ة 
الوزراء للدستور والقانون و النظام الداخيل ملجلس 
ال�وزراء من خ�ال عدم إرس�ال برنام�ج حكومي 
يف�ر املنه�اج ال�وزاري بأهداف ومش�اريع بمدد 
زمنية محددة«.وبني، إن »نس�بة إنج�از الحكومة 

للمنهاج الوزاري بلغت )17,541%( وبنس�بة تلكؤ 
فاق�ت ال��)82,486 %( رغم مرور أكثر من س�تة 
أش�هر عى تقديم املنهاج والتصويت عليه من قبل 
مجلس النواب«.واضاف الخالدي، إن »اإلحصائيات 
و الوثائق ال�واردة يف تقرير اللجنة نفت ترصيحات 
رئي�س ال�وزراء الت�ي أك�د فيه�ا تنفي�ذ حكومته 

مانسبته سبعني باملئة من املنهاج الوزاري«.
وبن�اءاً ع�ى تفاصي�ل التقرير فقد أوص�ت اللجنة 
و  ال�وزراء  و  الحكوم�ة  رئي�س  بإس�تضافة 
رؤوس�اء الجهات املس�تقلة لإلطاع عى خططهم 
الازم�ة  اإلج�راءات  وإتخ�اذ  ال�وزاري  للمنه�اج 
وفق الدس�تور والقانون.كما ش�ددنا عى رضورة 

إرس�ال الترشيع�ات املهمة ذات االولوي�ة للمواطن 
والدولة بش�كل عام بينما أكدنا ع�ى أهمية تأمني 
متطلب�ات إج�راء االنتخاب�ات املبكرة بم�ا يضمن 
التمثيل الحقيقي والعادل.وبخصوص ملف اإلدارة 
املالية، اعلنت اللجنة تأش�رها مجموعة مخالفات 
تستدعي وجوب إعادة النظر بسياسة االنفاق العام 
إلنهاء سياسة االقرتاض والحد من املرصوفات غر 
املربرة والت�ي ترهق كاهل الدولة وتس�اهم بزيادة 
العجز ، سيما وإن الحكومة لم تعتمد عى خطوات 
حقيقية وفاعلة لإلصاح ومكافحة الفس�اد فضاً 
عن تهمي�ش دور مجلس الخدمة االتحادي وتعيني 

املناصب العليا خافاً للقوانني النافذة.



اسعار الذهب
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 21 كانون األول  2020 العدد 2485 السنة العاشرة

أعلن�ت اللجن�ة املالية ، وجود خطوات عدة لتقليل نس�بة العج�ز يف موازنة 2021 
خالل املرحلة املقبلة.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إن »هناك س�يناريوهات 
اخرى لخفض نس�بة العج�ز يف موازنة العام املقبل«، مش�راً إىل أن »الحكومة إذا 
نف�ذت جميع التزاماتها خالل هذا العام، فقد يص�ل حجم العجز املتوقع إىل 49 % 
يف املوازنة، أما إذا قامت ببعض الخطوات التقش�فية، فيمكن أن تصل نس�بته من 
40 إىل 42 %«.وأض�اف أن »الس�يناريو اآلخر؛ هو مجموع�ة إصالحات واجراءات 
تقش�فية بنف�س الوقت، إذ يمك�ن أن تصل من خالله النس�بة اىل 33 % بحس�ب 
التوقع�ات األوىل«، الفتا اىل انه »حتى هذه النس�بة م�ن العجز؛ تعد عالية«.وأعرب 
الجب�وري عن قلقه من ارتفاع نس�بة العج�ز يف املوازنة لغاي�ة اآلن، وقال »يجب 
أن تك�ون هن�اك خطوات، فالع�راق بحاج�ة إىل جدولة بعض الدي�ون الخارجية، 
وتحرك الحكومة بإعادة حصة العراق ضمن )أوبك(، وخطوات إصالحية حقيقية 
مث�ل أتمت�ة الرضائب والجمارك، وتفعي�ل الجباية وإيجاد موارد أخرى لتحس�ن 
الوعاء الرضيبي أو الرس�وم، وبقية األمور بحس�ب القوانن النافذة«، مشدداً عىل 

»إمكانية أن تقلل جميع هذه االجراءات نسبة العجز يف املوازنة«.

اللجنة المالية تعلن عن سيناريوهات 
لتقليل نسبة العجز في الموازنة

ن مالكاتها يف األنبار من كش�ف حاالت  أعلن�ت هيئة النزاهة ، عن تمكُّ
تالع�ٍب وتزويٍر يف قوائم توزيع رواتب املُتقاعدين يف فرع أحد املصارف 
الحكوميَّ�ة باملحافظة.وقالت الهيئة يف بيان ، إن “فريق العمل امليدانّي 
ن، بعد قيام�ه بالتدقيق يف فرع  املؤل�ف من مكتب تحقي�ق األنبار تمكَّ
مرصٍف حكوميٍّ يف الفلوجة، من كش�ف تالع�ٍب يف )55( قائمة راتٍب، 
ُمبّينًة أن الفريق وجد ُمستمسكاٍت لعدَّة أشخاٍص تحمل رقم التسلسل 
ة بتس�ليم رواتب )الي�دوي( للمتقاعدين  نفس�ه يف )33( قائمة خاصَّ
لألش�هر)أيَّار وحزيران وتموز 2020(”.وإض�اف البيان أنه “تمَّ تنفيذ 
عمليَّ�ٍة ُمنفصل�ٍة جرى خالله�ا ضبط )22( قائمة رات�ٍب تحتوي عىل 
ة  فروقاٍت تمَّ رصفها قب�ل ورود كتٍب من هيئة التقاعد الوطنيَّة بصحَّ
صدور الهويَّات التقاعديَّ�ة”.وأفادت الدائرة بأنه “تمَّ تنظيم محرضي 
ضبٍط أصوليَّن باملضبوطات يف العمليَّتن وعرضهما عىل السادة قضاة 

ن؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّة املناسبة”. محكمة التحقيق املُختصِّ

النزاهة تضبط تالعبًا وتزويرًا برواتب 
المتقاعدين في مصرف حكومي باألنبار

نائب: ارتفاع الدوالر عملية منظمة ومقصودة .. تقف خلفها شخصيات
كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  اف�اد 
الصادق�ون النيابية فاضل 
جابر الفتالوي ، ان ترسيب 
ارتفاع سعر رصف الدوالر 
الدينار  مقاب�ل  األمريك�ي 
العراقي قبل عرض املوازنة 
مقص�ود،  الربمل�ان  ع�ىل 
مؤكدا أن ه�ذا األمر منظم 

وتقف خلفه شخصيات.
وقال الفتالوي ، إن “عملية 
أس�عار  ارتف�اع  ترسي�ب 

الدين�ار  مقاب�ل  ال�دوالر 
العراق�ي مخطط له لجس 
نب�ض الش�ارع العراقي”، 
مبين�ا أن “الهدف من وراء 
التأث�ر  ال�دوالر  ارتف�اع 
ذوي  واق�ع  ع�ىل  س�لبا 
الدخ�ل املح�دود ورشيحة 
أن  الفقراء”.وأض����اف 
“تحدي�د س�عر الرصف ب 
غ�ر  ط���ريق�ة   1450
مدروس من قب�ل الجهات 

منه�ا  وي�راد  املختص�ة 
تجويع الرشائح الفقرة”، 
داعي�ا الس�لطة الترشيعي 
أي  بوج�ه  “الوق�وف  اىل 
ش�أنها  م�ن  مح�اوالت 
بع�ودة  العراقي�ن  تذك�ر 
االقتصادي  الحص�ار  فرتة 
الق�رن  تس�عينيات  اب�ان 
املايض”.وطال�ب الفتالوي 
ومحاسبة  ب��”اس�تدعاء 
الجه�ات الت�ي عملت عىل 

 2021 موازن�ة  ترسي�ب 
وإرس�الها  إقراره�ا  قب�ل 
الن�واب”.وكان  إىل مجلس 
االقتص�اد  لجن�ة  عض�و 
النيابية  واالس�تث��� م�ار 
حامد عب�اس اعترب، امس 
الس�بت، رف�ع س�عر بيع 
الدوالر يف األسواق العراقية 
بأنه نتاج غياب السياس�ة 
االقتص���ادي�ة الحقيقية 

املنقذة.

االقت�صادي

أك�د عض�و مجل�س الن�واب باس�م خش�ان ، ان 
ام�ام  ال�دوالر  رصف  س�عر  رفع�ت  الحكوم�ة 
الدين�ار العراق�ي م�ن اج�ل خفض قيم�ة رواتب 
املوظفن، الفتا اىل ان املستفيدين من مزاد العملة 
اتخ�ذوا اجراءاته�م من اجل زيادة س�عر الرصف 

واالستفادة يف تعزيز ارصدتهم املالية.
وقال خش�ان ، ان “الحكومة واألطراف السياسية 
اعدت س�يناريو خاص برفع س�عر رصف الدوالر 
ام�ام الدين�ار م�ن اجل تحقي�ق مكاس�ب مالية 

لصالح مصارفهم”.وأضاف خشان، ان “العاملن 
يف مج�ال مزاد العملة واملس�تفيدين من هذا املزاد 
عملوا عىل اتخاذ اجراءات من اجل زيادة ارصدتهم 

املالية”.
وأوضح، ان “زيادة رصف الدوالر ماهو اال وسيلة 
لتخفيض رواتب املوظفن باعتبارها تشكل الجزء 
األكرب من املوازنة، وبالتايل فأن الدولة تبيع النفط 
بال�دوالر ورفعت قيم�ة هذه العملة ام�ام الدينار 

وبالتايل خفض قيمة الراتب بنسبة %20”.

خشان: الحكومة تعمدت تخفيض
 قيمة رواتب الموظفين

اكتشاف احتياطي ضخم 
من الغاز الطبيعي شمال 

اعلن�ت مديري�ة زراع�ة النجف غربي الصين
االرشف اس�تم������رار حملة 
حصاد وتس�ويق محص����ول 

الشلب يف املحافظة.
واوضح رئيس قس�م التخطيط 
املدي��������ري�ة  واملتابع�ة يف 
م�رض جه�اد :« ان املس���احة 
اىل  وصل������ت   ، املحص�ودة 

)186066( دونما من املس�احة 
البالغة مس����احتها  املزروعة 

)207532( دونما ».
واض�اف:« ان الكمية املس�وقة 
م�ن املحص�ول ل�وزارة التجارة 
وصل�����ت اىل )83743( طن�ا 
الحمل�ة  ت�زال  وم��������ا   ،

مستمرة ».

استمرار حملة حصاد وتسويق محصول 
الشلب في محافظة النجف االشرف

أرقام واقتصاد

شركة تركية تعمل في 
العراق , فضال عن زيادة 

حجم تبادل تجاري بين بغداد 
وانقرة تجاوز الـ16 مليار دوالر

 750

نسبة العجز في موازنة العام 
المقبل رغم بعض االصالحات 

واالجراءات التقشفية التي 
اتخذتها الحكومة 

% 33

أف�اد الف�رع املحيل لرشكة )ب�رتو تش�اينا( الصينية، 
بأن�ه تم اكتش�اف مخزون ضخم من الغ�از الطبيعي 
تق�در احتياطيات�ه بأكثر من 100 ملي�ار مرت مكعب 
يف منطقة ش�ينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال 
غربي الصن.ووفق وكالة “ش�ينخوا” يشر الفحص 
األويل إىل أن املخزون الذي يغطي مس�احة 156 مليون 
م�رت مرب�ع تحت منتص�ف الحاف�ة الجنوبي�ة لحقل 
جونغق�ار يحتوي عىل 109 ملي�ارات مرت مكعب من 
الغ�از، بحس�ب هوه ج�ن، املدير الع�ام لفرع رشكة 
)برتو تش�اينا( يف ش�ينجيانغ.وُيتوقع أن يكون إنتاج 
610 آالف م�رت مكعب من الغ�از و106.3 مرت مكعب 
من النفط الخام يف اليوم الواحد، بحسب هوه.وأضاف 
أن “االكتش�اف يمثل إنجازا رئيس�يا يف اكتشاف الغاز 
يف الحافة الجنوبية لحقل جونغقار، وهو ما سيضمن 
بش�كل أكرب إم�داد الغاز م�ن رشكتنا ومس�اهمته يف 

استقرار املنطقة وازدهارها”.

اوض�ح الخب�ر القانون�ي ع�يل 
املرك�زي  البن�ك  ان   ، التميم�ي 
لديه قانونه وبامكانه محاس�بة 
التي التلتزم بتس�عرة  املصارف 

بيع الدوالر.
“البن�ك  ان   ، التميم�ي  وق�ال 
بموج�ب  س�لطة  ل�ه  املرك�زي 
قانون�ه يس�تطيع م�ن خالل�ه 
املخالف�ة  املص�ارف  اغ�الق 
لتعليمات�ه وقرارات�ه”، مبينا أن 
“الصع�ود بس�عر رصف الدوالر 
اىل 1450 يخال�ف املواد 30 و31 
من الدستور العراقي التي توجب 
ع�ىل الدولة توفر الحي�اة الحرة 
الكريمة والدخل املناس�ب وأيضا 
يخال�ف ه�ذا اإلج�راء امل�واد 23 
و 26 م�ن العهد ال�دويل الخاص 
والسياس�ية  املدني�ة  بالحق�وق 
والتي توجب عىل كل دول العالم 
األعضاء يف منظمة األمم املتحدة 

االلتزام بها”.

البن�ك  “قان�ون  ان  وأض�اف، 
املركزي رقم 56 لسنة 2004 هو 
هيئة مس�تقلة بموج�ب املادة 3 
من هذا القانون وأيضا تعليمات 
 2017 لع�ام  املرك�زي  البن�ك 
وبالت�ايل ه�و ال�ذي يحدد س�عر 
ال�رصف واذا كان هن�اك صعود 
يف السعر فالبد من السيطرة عىل 
أس�عار الس�وق ومن�ع التضخم 

الذي سيزيد الفقر فقرأ”.
امكاني�ة  “هن�اك  ان  اىل  ولف�ت 
للطع�ن به�ذا القان�ون إذا ماتم 
أم�ام  الربمل�ان  م�ن  ترشيع�ه 
ويمك�ن  االتحادي�ة  املحكم�ة 
للربمل�ان ان ال يوافق عىل ترشيع 
اىل  وارجاع�ه  القان�ون  ه�ذا 
الربمل�ان  لتعدي�ل ألن  الحكوم�ة 
يمكنه ذلك دس�توريا كونه يمثل 
املجتمع، وفق املادة 61 دس�تور 
..وكذل�ك امل�ادة 13 م�ن قانون 

اإلدارة املالية 6 لسنة 2019”.

أعل�ن مكت�ب االحص�����اء 
والبيان�ات يف وزارة الصناعة 
االيرانية  والتج�ارة واملع�ادن 
عن نمو توظيف االستثمارات 
 8 يف  باملئ�ة   71.2 االجنبي�ة 
ش�هور فرتة 20 مارس/آذار 
نوفمرب/ترشي�ن   20 حت�ى 

الثاني 2020.
وأوض�ح املكت�ب فی بی�ان ، 
بان�ه تم اعتم�اد 55 مرشوعا 

اس�تثم�����اريا يف قطاعات 
الصناع�ة والتج�ارة واملعادن 
ارتفاع�ا ع�ن 55 مرشوعا يف 

الفرتة املناظرة 2019.
وأش�ار أن حجم االستثمارات 
االجنبية املعتمدة يف الش�هور 
الثمانية سجلت 1.022 مليار 
دوالر صعودا عن 597 مليون 
الس�نة  يف  املحقق�ة  دوالر 

املاضية.

قانوني: البنك المركزي يمتلك صالحية 
محاسبة المصارف التي التلتزم بالقوانين

االستثمارات االجنبية تنمو
 71 % في ايران

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

كش�فت وزارة الصناع�ة واملعادن ، ع�ن مرشوع لرفع 
الطاق�ة االنتاجية ملصنع البطاري�ات اىل مليون بطارية 
س�نويا بالتعاون مع اح�دى ال�رشكات االيطالية.وقال 
مدير مصنع البطاريات التابع للرشكة العامة للس�يارات 
واملعدات محم�ود طاه��ر محم�د يف بيان ، إن “مرشوع 
انت�اج البطاري�ات كان من املتوق�ع االنتهاء م�ن انجازه 

من�ذ اعوام،  لك�ن الظروف التي مر بها البلد بس�بب الحرب 
ع�ىل عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة وتأخ�ر التخصيص�ات 
املالي�ة، أدت اىل انج�ازه عىل مراحل، إذ جرى انش�اؤه ضمن 
الخطة االس�تثمارية بن العام�ن 2013 � 2017، من خالل 
التعاق�د مع رشكة )س�وفيما( االيطالي�ة الخاصة بصناعة 
مكائ�ن انت�اج البطاريات يف ال�رشق االوس�ط وأوروبا، وقد 

وصل�ت جمي�ع املكائن يف بداي�ة الع�ام 2019 ضمن فرتات 
زمنية محددة، بينما تم ارس�ال املالكات الهندس�ية والفنية 
اىل ايطالي�ا للتدريب واالنتهاء من البن�ى التحتية والخدمات 
الخاص�ة باملصن�ع، وكان م�ن املؤمل االنته�اء من املرشوع 
نهاية العام 2019 لك�ن صعوبة الوضع الصحي جراء ازمة 

كورونا دفعت اىل مغادرة الخرباء االجانب وايقاف العمل”.

هيأة االستثمار : عام 2021 سيشهد طرح مشروع إلنشاء مدينة سكنية بكل محافظة
اك�دت رئيس الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار ، 
س�ها داود نجار، اهتم�ام الحكومة بإيجاد 
الحل�ول الناجع�ة ملعالج�ة املعوق�ات التي 
تقف أمام املش�اريع االس�تثمارية املتلكئة 
واملتوقفة يف املحافظ�ات، من خالل اللجان 
الفني�ة املش�كلة يف األمان�ة العام�ة ملجس 
ال�وزراء له�ذا الغ�رض وف�ق ق�رار مجلس 
ال�وزراء املرقم )245( لس�نة 2019.وقالت 
نج�ار، خ�الل ترؤس�ها االجتم�اع الدوري 
لرؤس�اء ع�دد م�ن هيئ�ات االس�تثمار يف 
املحافظاتبحس�ب بي�ان للهيئ�ة، إن إعادة 
الحياة لتلك املشاريع من شأنه أن يسهم يف 
توفر فرص عمل واسعه للشباب وانتعاش 
الواق�ع االقتصادي يف كل محافظة، خاصة 
مع م�ا يواجهه العراق حالي�ا من تداعيات 
لجائح�ة كورونا وانخفاض أس�عار النفط 
املقب�ل  الع�ام  أن  نج�ار،  عامليا.وكش�فت 
2021 سيش�هد اإلع�الن عن ط�رح فرصة 
س�كنية  مدين�ة  إلنش�اء  اس�تثمارية 
محافظ�ة  كل  يف  متكامل�ة 
ع�ىل غ�رار م�رشوع مدين�ة 
حاج�ة  وحس�ب  بس�ماية، 

املحافظ�ة الفعلية للوحدات الس�كنية بعد 
تخصي�ص األرايض الالزم�ة لذلك، مش�رة 
بس�ماية  مدين�ة  م�رشوع  نج�اح  أن  إىل 
أعط�ى  ال�رشاء  ع�ىل  املواطن�ن  وإقب�ال 
حاف�زا كب�را بإقامة مث�ل هذه مش�اريع 
يف املحافظ�ات، وخصوص�ا ل�ذوي الدخ�ل 
املحدود.ودع�ت رئي�س الهيئة، إىل تش�كيل 
لجنة للتخطيط االسرتاتيجي ترشف عليها 

الهيئة الوطنية لالستثمار وعضوية رؤساء 
هيئ�ات االس�تثمار يف املحافظ�ات؛ تعن�ى 
بدراس�ة الحاجة الفعلية لكل محافظة من 
املشاريع االس�تثمارية وحسب القطاعات، 
تمهي�دا ملنحها اإلج�ازة االس�تثمارية وفق 
القانون والتعليمات بدال من منح اإلجازات 
االستثمارية بشكل عشوائي وغر مدروس، 
مؤك�دة أهمي�ة تعزيز التع�اون بن هيئات 

واملؤسس�ات  املحافظ�ات  يف  االس�تثمار 
الحكومي�ة والدوائ�ر التابع�ة له�ا من أجل 
الع�راق. يف  االس�تثماري  العم�ل  تطوي�ر 

اإلرساع  رضورة  ع�ىل  نج�ار،  وش�ددت 
بتحديث الخارطة االستثمارية للعام املقبل 
2021 ل�كل محافظة، وحس�ب القطاعات 
وحاجة املحافظة من املشاريع االستثمارية 
وفق الضوابط والتعليم�ات التي نص عليها 
قانون االس�تثمار رق�م )13( لس�نة 2006 
املعدل.وأوضح�ت، أن اإلع�الن ع�ن الفرص 
االس�تثمارية الجديدة من خالل الس�فارات 
وامللحقي�ات العراقي�ة املتواج�دة يف عدد من 
الدول، باإلضافة إىل الصحف املحلية واملواقع 
اإللكرتونية من ش�أنه أن ي�رسع يف إيصالها 
إىل الرشكات االس�تثمارية وأصحاب رؤوس 
األم�وال ويعط�ي فرص�ة أوس�ع للتناف�س 
الهيئ�ات،  رؤس�اء  املرشوع.واس�تعرض 
بحس�ب بي�ان الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار، 
ع�ددا من املش�كالت واملعوق�ات التي تواجه 
عملهم يف محافظاتهم وحاجتهم لتفسرات 
واضح�ة لع�دد من بن�ود قانون لالس�تثمار 

لتحقيق الهدف الذي رشع من أجله.

أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة ترتفع 
وتضـــع المـــواطـن الفقير على المحك

الدينار فقد 25 % من قيمته خالل ساعات

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
شهدت أسواق جميلة والشورجة للبيع بالجملة 
عزوف�ا مؤقتا يف عملية التس�وق م�ن قبل تجار 
املف�رد ج�راء االرتف�اع الكب�ر يف أس�عار املواد 
الغذائي�ة , بعد إجراءات الحكوم�ة بتقليل قيمة 
الدين�ار مقابل ال�دوالر، فيما أك�دت ترصيحات 
برملاني�ة أن الحكوم�ة عاجزة عن تعديل س�عر 
رصف الدين�ار الذي فقد 25% م�ن قيمته , ومن 
املتوقع أن تشهد االسعار ارتفاعا آخر بعد إقرار 
املوازن�ة الس�نوية للعام املقبل , م�ا يهدد بركود 
اقتص�ادي وارتفاع يف نس�ب التضخم الس�نوية  
ومع�دالت الفق�ر وتصاعد مع�دالت البطالة بعد 
أن ناقضت الحكوم�ة ترصيحاتها بتوفر فرص 
عمل جدي�دة واقترصت عىل فئ�ات التي صدرت 
أوامر تعيينها العام املايض ولم يتسلموا رواتبهم 

منذ أكثر من عام .
اللجن�ة املالية النيابية أك�دت، عدم قدرة مجلس 
الن�واب عىل إجب�ار البن�ك املركزي بتغي�ر قرار 
رصف العمل�ة األجنبي�ة مقابل الدين�ار العراقي 
و إن “البن�ك املرك�زي مس�تقل بسياس�ته وهو 
املسؤول عن السياسة النقدية بالعراق، أما وزارة 
املالي�ة فهي املس�ؤولة ع�ن السياس�ة املالية يف 
البالد”.فيما انتقدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة ، ترصيحات وزير املالي�ة عيل عالوي ، 
التي ذكر فيها أن أغل�ب مدخرات العراقين هي 
بالدوالر لذلك ال داعي للقلق، فيما عدت ذلك بأنه 
دليل عىل ع�دم دراية وإحاطة بواق�ع العراقين 
ومعاناته�م املرتاكم�ة .مختص�ون أوضح�وا أن 
االج�راءات الحكومي�ة االخ�رة املتعلق�ة برفع 

قيمة ال�دوالر مقاب�ل الدينار لها نتائ�ج كارثية 
عىل املستوى املعييش للمواطن , فاليوم االسواق 
شهدت ارتفاعا أكثر من 25% من قيمة البضائع 
واملواد الغذائية , ما سينعكس سلبا عىل االسواق 
املحلي�ة، وأض�اف املراقب�ون أن�ه كان االج�در 
بالحكوم�ة أن تق�وم برفع قيمة الدوالر بش�كل 
تدريجي وليس دفعة واحدة، فالحكومة تتحمل 

ضعف القوة الرشائية للمواطن وما يرتتب عليها 
من مشاكل.

 وتأت�ي ترصيحات وزير املالية بش�أن مدخرات 
املواط�ن بال�دوالر لتفضح الحكوم�ة ووزراءها 
بأنه�م يعيش�ون يف وادي والش�عب يف واد آخر , 
ومن املتوقع أن تغير سعر رصف الدوالر سيولد 
مش�اكل كث�رة , فض�ال ع�ن دع�اوى قضائية 

وعش�ائرية ما بن التجار أنفسهم واملستوردين 
بس�بب الدي�ون الت�ي ترتاك�م بس�بب اس�تراد 
البضائ�ع , ما س�يجعل التاجر يف موقف ضعيف 

وغر قادر عىل التسديد.
وي�رى الخب�ر االقتص�ادي لطي�ف العكي�يل يف 
اتصال مع )املراقب العراقي(: أن ارتفاع اس�عار 
الدوالر أمر يف غاية الخطورة ,خاصة بعد تجاهل 

الحكوم�ة معان�اة أغلبي�ة العراقي�ن , فمعظم 
الكت�ل السياس�ية لم تع�رتض عىل ذل�ك , ألنهم 
مس�تفيدون مما يح�دث من اضطراب�ات مالية 
يف الب�الد، وكان عىل الحكوم�ة مراعاة الظروف 
املعيش�ية لفئ�ات كب�رة م�ن املجتم�ع الذي�ن 
س�يتأثرون بسبب ارتفاع أس�عار املواد الغذائية 
وتقلي�ل قيم�ة رواتبه�م وحتى االج�ور اليومية 
للعم�ال , ما س�يعيد الع�راق إىل أزمات�ه يف زمن 

الحصار االقتصادي.
وتابع العكييل: أن االسواق الكبرة مثل الشورجة 
وجميلة شهدت فتورا كبرا يف اإلقبال عىل الرشاء 
خاصة بعد ارتفاع أسعار املواد 25% ومن املتوقع 
ان ترتفع أكثر بسبب احتكار التجار واستغاللهم 
لألزمات , ما س�يؤدي إىل ارتفاع مع�دل البطالة 
والفقر وحت�ى الجريمة املنظمة بس�بب إهمال 
حالة املواطن املعيشية وعدم إيجاد حلول توازي 
عملية رفع قيمة الدوالر وتقاعس وزارة التجارة 

عن توزيع مفردات التموينية .
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
عب�د الحس�ن الش�مري يف اتصال م�ع )املراقب 
العراقي(: أن اس�تهداف املوظف�ن وذوي الدخل 
املحدود خط أحمر يجب أن ال تتجاوزه الحكومة 
تح�ت أي ظ�رف , والخط�وة الحكومي�ة أرضت 
كث�را باالقتصاد العراقي وس�تعمل ع�ىل زيادة 
التضخم واالنكماش , فسياس�ة الحكومة املالية 
كلف�ت العراق أكث�ر من س�تن تريلي�ون دينار 
اس�تنزفتها كقروض خالل أش�هر قليلة واليوم 
تخفي�ض الدينار س�يؤدي إىل مش�اكل التنتهي 

وستكون كارثية عىل الحكومة.

الصناعة تعتزم إنتاج مليون بطارية سنويًا
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المراقب العراقي/ متابعة...
قتل تس�عة أش�خاص وأصيب س�تة 
آخرون عىل األق�ل جراء انفجار قوي 
دوى، األح�د، يف العاصم�ة األفغانية 

كابول.

ونقلت قن�اة “طلوع نيوز” األفغانية 
أن  تأكيده�ا  أمني�ة  مص�ادر  ع�ن 
االنفج�ار الذي وقع يف ميدان س�بني 
النائ�ب  س�يارة  اس�تهدف  كاالي 
الربملان�ي حاج خ�ان محم�د وردك، 

الفتة إىل أن النائب نجا من الهجوم.
األفغاني�ة  الداخلي�ة  وزارة  وأك�دت 
نش�وب حري�ق يف ث�اث س�يارات يف 
املنطقة نفس�ها، لك�ن لم يتضح بعد 

ما إذا كان االنفجار تسبب يف ذلك.

المراقب العراقي/ متابعة...
زل�زال يف جي�ش الكي�ان الصهيوني 
كش�ف عنه رئي�س لجن�ة »مراقبة 
عوف�ر  »الكنيس�ت«  يف  الدول�ة« 
شيلح، الذي أشار إىل أن هناك نسبة 
ارتف�اع ملحوظة بنس�بة »املعفيني 
م�ن الخدم�ة العس�كرية يف الجيش 

اإلرسائييل بسبب أمراض نفسية«.
وأك�دت الصحاف�ة االرسائيلية األمر 
نفسه وقالت إن هناك نسباً مخيفة 
للرج�ال الحاصل�ني ع�ىل إعفاء من 
الخدمة العس�كرية ألسباب نفسية، 
إىل  الح�ال  بطبيع�ة  ذل�ك  ويرج�ع 
عدة أس�باب من بينه�ا الرعب الذي 
يعاني منه الجن�ود الصهاينة خال 
الس�نوات املاضي�ة وخش�يتهم من 
اندالع حرب جديدة عىل شاكلة حرب 
الع�ام 2006 الت�ي جعل�ت الجن�ود 
االرسائيلي�ني يرتعدون م�ن الخوف 
ويقدمون عىل االنتحار ويبكون مثل 

االطفال.
وهناك عدم ثقة بالقيادة العسكرية 
االرسائيلية، بعد أن كرست املقاومة 
ش�وكة العدو الصهيوني يف الحروب 
االخرة، وبالتايل فإن فكرة »الجيش 
الذي ال ُيكرس« ذهبت إىل غر رجعة، 
والجميع ملس هذا االمر، لذلك الجنود 
االرسائيليون فقدوا الثقة يف القيادة 
التي اصبحت عاج�زة عن حمايتهم 
امام هجمات املقاومة وصواريخها.

اإلرسائيلي�ة  امل�ؤرشات  وتتزاي�د 
التي تتح�دث عن حال�ة االضطراب 
والتخب�ط والقلق التي تس�يطر عىل 
جيش االحتال اإلرسائييل سواء عىل 
املس�توى القي�ادي أو عىل مس�توى 
الجنود الذين بات�وا يفتقدون للروح 
القتالي�ة ويعانون م�ن حالة انهيار 
له�م  أي مواجه�ة  املعنوي�ات يف  يف 
مع املقاوم�ة يف قطاع غزة أو لبنان، 
بعد سلس�لة الهزائ�م التي مني بهم 
جيش�هم أم�ام املقاوم�ني يف جنوب 
لبن�ان ع�ام 2006 ويف قط�اع غ�زة 
و2014  و2012   2009 أع�وام 

و2018.
وهناك فس�اد مس�ترٍش داخل أروقة 
املؤسس�ة العس�كرية االرسائيلي�ة، 

فالنظام االرسائييل اليوم فاس�د من 
أعىل اله�رم وحت�ى أدن�اه، فرئيس 
الوزراء االرسائي�يل بنيامني نتنياهو 
متهم بأربع قضايا فساد ومعظمها 
تتعل�ق بس�وء اس�تخدام الس�لطة، 
أم�ا عن فس�اد الجيش، فقد أش�ار 
رئي�س لجن�ة »مراقب�ة الدول�ة« يف 
الكنيس�ت اإلرسائييل عوفر شيلح، 
إىل أن العمي�د أم�ر دمن�ي، رئي�س 
ل�واء التخطي�ط يف ش�عبة الق�وى 
البرشي�ة يف الجي�ش »كان واضح�اً 
يف كام�ه، عندما ق�ال إن هناك من 
يعم�ل ع�ىل إعط�اء إعف�اءات م�ن 
الخدمة العسكرية ألسباب نفسية، 
ادف�ع 1500 ش�يكل وأن�ت ت�رسح 
من الجي�ش«، موضحاً أن�ه »يوجد 
مرشوعية اجتماعية يف حالة ارتفاع 
مهم�ات  يف  للخدم�ة  وخصوص�اً 

قتالية«.

ش�ليح نفس�ه تح�دث ع�ن نس�ب 
داخ�ل  االعف�اءات  م�ن  مخيف�ة 
املؤسس�ة العس�كرية، إذ أش�ار إىل 
للخدم�ة  املرش�حني  الرج�ال  ثل�ث 
العس�كرية، ب�كل بس�اطة ال يأتون 
للخدمة يف الجيش، أين الحكومة؟ ال 
تعمل يشء، وتابع: »جيش الش�عب 
ينهار أم�ام أعيننا. أحج�ام اإلعفاء 
من الخدمة ألس�باب نفسية تقرتب 
م�ن نس�بة املعفي�ني م�ن الخدم�ة 

العسكرية بني الحريديم«.
 8 كل  م�ن   1« أن  ش�يلح  وأوض�ح 
مرش�حني للخدم�ة العس�كرية من 
دفع�ة 2020 يترسحون من الجيش 
بن�اء ع�ىل البن�د املتعل�ق بالجان�ب 
صغ�رة(  نس�بة  )وه�ي  البدن�ي 
ألس�باب  الس�احقة  واألغلبي�ة 
نفس�ية«، معترباً أن هذه النسبة »يف 
ارتفاع متواصل، فقبل سنتني نسبة 

املرسح�ني م�ن الجي�ش وف�ق هذه 
البنود تقريباً %50 ».

إىل ذل�ك، قال ش�يلح »أض�ف عليها 
16% م�ن املتدين�ني الحريديم وقلياً 
ثل�ث  إىل  وصلن�ا  أخ�رى،  ألس�باب 
يتجن�د«،  ال  اليه�ودي  الجمه�ور 
مضيفاً »باملناس�بة هن�اك 11% من 
الذي�ن يتجن�دون ال يكمل�ون خدمة 
عس�كرية كاملة ويترسحون خال 

الخدمة«.
الظ�روف التعيس�ة الت�ي يم�ر بها 
الجي�ش االرسائي�يل الي�وم، وع�دم 
يج�ري،  م�ا  ضب�ط  ع�ىل  الق�درة 
والخ�وف من حالة انف�ات ال يمكن 
ضبطه�ا، كل ذلك أثار قلق�ا متزايدا 
يف أوس�اط الدوائ�ر اإلرسائيلية عىل 
مستقبل الكيان اإلرسائييل وأعاد إىل 
السطح من جديد القلق عىل الوجود 
باعتبار جيش االحتال هو األساس 

الذي اس�تند إليه الكي�ان يف وجوده 
والتق�دم  الحي�اة،  يف  واس�تمراره 
والتوس�ع يف امل�رشوع الصهيون�ي 
األرض  وبع�ض  فلس�طني  أرض  يف 
العربية، وعندما يصاب هذا الجيش 
بالوه�ن والضع�ف ف�إن امل�رشوع 
الصهيون�ي برمت�ه س�يكون مهددا 

باالنهيار.
ويج�ب أال نغفل أه�م نقطة ضعف 
باملؤسس�ة العس�كرية االرسائيلية، 
أال وهي »تآكل ال�روح القتالية لدى 
الجن�ود االرسائيلي�ني«، األم�ر الذي 
أث�ار حال�ة م�ن القل�ق ل�دى قيادة 
الجيش التي لجأت إىل قرارات جديدة 
لتدب�ر النقص يف الوح�دات القتالية 
يف ظ�ل رغب�ة املجندي�ن بااللتحاق 
واالس�تخباراتية  التقنية  بالوحدات 
بدالً من الوح�دات القتالية، ونرشت 
الجي�ش  أن  االرسائيلي�ة  الصح�ف 

املدرس�تني  بإغ�اق  جدي�ا  يفك�ر 
الثانويتني العس�كريتني؛ إلخفاقهما 
يف اجت�ذاب الطلب�ة، كم�ا أن نس�بة 
الخريجني امللتحق�ني بالجيش آخذة 
يعزف�ون  والش�باب  التناق�ص،  يف 
ع�ن الخدمة، حي�ث تقدم�ت قيادة 
الرشط�ة العس�كرية بطل�ب لزيادة 
مخصصاتها املالية؛ إلنش�اء س�جن 
حربي خ�اص بالفارين من الخدمة 

العسكرية.
وهن�اك أمر أكث�ر قلقاً ب�رز مؤخراً 
ضب�اط  تخ�يل  بظاه�رة  يتعل�ق 
يوصف�ون بالتمي�ز ع�ن الخدمة يف 
جي�ش االحت�ال اإلرسائي�يل، األمر 
الذي يس�بب قلقاً كب�راً وخاصة أن 
أغلب هؤالء الضباط يرتكون وحدات 
االستخبارات واألنظمة التكنولوجية 
املتط�ورة للعم�ل ب�رشكات تجارية 
بحثا ع�ن عائد مادي أع�ىل، وتظهر 
معطيات لجن�ة الخارجية واألمن يف 
الكنيست أنه خال العامني األخرين 
ارتفعت نس�بة الضباط الذين تركوا 
مج�االت  يف  النظامي�ة  الخدم�ة 
تكنولوجي�ة وإلكرتوني�ة، وخاص�ة 
واالس�تخبارات  الرص�د  يف وح�دات 
كالوح�دة املمي�زة 8200- ملصلح�ة 
العمل ب�رشكات تجارية خاصة من 
12% عام 2011 إىل 21% عام 2013.

ولم تعد الحرب بالنس�بة لارسائييل 
نزه�ة، وهذا س�بب فراره�م األهم، 
ولذل�ك ف�إن دوائ�ر الق�رار األمن�ي 
والعسكري يف الكيان اإلرسائييل ترى 
أن ه�ذا الواق�ع يثر القلق ويش�كل 
تهديدا مس�تقبليا يف ظل تنامي قوة 
ق�وى املقاوم�ة وقدراته�ا الردعي�ة 
وت�آكل الق�درات الردعي�ة للجي�ش 
اإلرسائي�يل، وانتف�اء الحواف�ز لدى 
الضب�اط والجن�ود اإلرسائيليني عىل 
خ�وض الح�رب وباتت خط�راً عىل 
حياته�م. وه�ذا يكش�ف حقيقة أن 
ه�ؤالء الضباط والجن�ود الصهاينة 
لي�س لديه�م االس�تعداد للتضحي�ة 
بأنفس�هم ألنهم ال يملكون القضية 
العادل�ة واإليمان بما يقدمون عليه، 
لبن�ان  يف  املقاوم�ني  عك�س  ع�ىل 
وفلس�طني الذين يقبلون عىل القتال 

عربي دوليعربي دولي
جنود يفتقرون لعقيدة القتال!

األمراض النفسية تفتك بالجيش االسرائيلي 
فهل بدأ االنهيار ؟

4
15 قتيال وجريحا بتفجير في العاصمة 

األفغانية كابول

آالف األستراليين عالقون داخل سياراتهم!

سانا: األمريكان يسرقون
 النفط السوري عبر أنابيب تم مدها 

في نهر دجلة

تحقيق في ضلوع جنود أميركيين بإنشاء سوق سوداء 
للحم الخنزير في الكويت

مستوطنون صهاينة يقتحمون 
المسجد األقصى

حزب اهلل ُيشّيع الشهيد
 »علي الرضا« في حومين التحتا

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ّيع حزب الله وجمهور املقاومة يف لبنان، الش�هيد املجاهد عيل 
الهادي يوس�ف بلوط  “عيل الرضا”، الذي أستشهد متأثرا بجراحه 

أثناء قيامه بواجبه الجهادي.
وانطل�ق موكب التش�ييع من مستش�فى الرس�ول األعظم )ص( 
يف ب�روت، إىل بلدت�ه حومني التحت�ا الجنوبية، حي�ث أعد لجثمان 
الش�هيد استقبال ش�عبي حاش�د، ثم نقل إىل منزل ذويه ليسجى 
لبعض الوقت، نقل بعدها يف س�يارة إسعاف تابعة للدفاع املدني يف 
الهيئة الصحية االس�امية إىل ساحة البلدة حيث كان يف استقباله 

حشد من املواطنني.
وأقيم�ت مراس�م تكريمية أدت خالها ثلة م�ن املجاهدين التحية 
العس�كرية وقس�م الوالء لألم�ني العام لحزب الله الس�يد حس�ن 
نرص الله، ش�اركت فيه فرق موسيقية وكش�فية وحملة الرايات 
واألكالي�ل وص�ور القادة والش�هداء، ث�م حمل النع�ش عىل أكف 
املش�يعني الذين ساروا يف موكب مهيب جاب شوارع البلدة، تقدمه 
رئي�س كتلة الوف�اء للمقاومة النائب محمد رع�د وعضو املجلس 
الس�يايس بح�زب الله محم�ود قماط�ي وش�خصيات وفاعليات 

ولفيف من العلماء.
بعدها أّم الش�يخ هاني بلوط الصاة ع�ىل الجثمان الطاهر ووري 

الثرى يف روضة شهداء البلدة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اقتح�م ع�رشات املس�توطنني الصهاين�ة، األحد، باحات املس�جد 

األقىص املبارك، بحماية قوات العدو الصهيوني.
وأفادت مصادر فلس�طينية، أن عرشات املس�توطنني بينهم طلبة 
معاهد يهودية متطرفة اقتحموا ساحات املسجد األقىص يف الفرتة 

الصباحية من االقتحامات اليومية.
وأدى املس�توطنون طقوس�ا ديني�ة وتلمودي�ة اس�تفزازية، فيما 
واصل�ت قوات العدو إخاء املنطق�ة الرشقية ومنطقة مصىل باب 
الرحمة خال فرتة اقتحامات املس�توطنني، ووفرت كامل الحماية 

لهم.
وتتواصل الدعوات لعموم املس�لمني يف الداخل الفلس�طيني املحتل 
وأهايل القدس ومن يس�تطيع الوصول لألقىص من س�كان الضفة 
الغربي�ة، إىل تكثي�ف ش�د الرح�ال نح�و املس�جد األق�ىص املبارك 

وإعماره باملصلني واملرابطني، إفشال ملخططات املستوطنني.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الجي�ش األمريكي أنه يحقق يف تورط مزعوم لعدد من 
عس�كرييه املتمركزين يف الكويت بإنش�اء س�وق س�وداء 

للحم الخنزير يف انتهاك للقوانني املحلية.
وأكد املتحدث باس�م قي�ادة التحقيقات الجنائي�ة التابعة 
للجيش األمريك�ي )CID(، كريس غ�راي، يف حديث ملوقع 
Task & Purpose املختص بأخبار العسكريني األمريكيني، 
أن ال�وكاء الخاص�ني للقي�ادة أطلقوا تحقيق�ا يف مزاعم 
تش�كيل بعض العس�كريني ش�بكة غر قانوني�ة لتهريب 
الخنزي�ر، الفت�ا إىل أن التحقي�ق ال ي�زال متواص�ا وليس 
بإمكانه الكش�ف عن املزي�د من املعلوم�ات بغية الحفاظ 

عىل نزاهته.
ويأت�ي ذلك يف ظل نرش نش�طاء يف اإلنرتنت صورة لتعميم 
ص�در عن القيادة العس�كرية، ينص ع�ىل التوقف عن بيع 
منتجات الخنزير يف املحال الخاصة باملعسكرات يف الكويت، 
عىل خلفية إنشاء شبكة غر قانونية تقوم بتهريب وإعادة 

بيعها خارج املعسكرات.
وأش�ارت الوثيقة إىل أن منتجات الخنزير بقيمة 30 دوالرا 
تجري إع�ادة بيعها خارج املعس�كرات بقيمة 200 دوالر، 
وزعمت أن عقوبة تهريب وبي�ع لحوم الخنزير يف الكويت 
هي “الس�جن مدى الحياة” )عىل الرغم من أنها ال تتجاوز 

بالفعل الحبس ملدة بني ثاثة أشهر وثاث سنوات(.

المراقب العراقي/ متابعة...
وق�ف آالف العالق�ني داخل س�ياراتهم، األح�د، وهم 
ينتظ�رون الدخول إىل فيكتوريا بأس�رتاليا يف طوابر 
طويل�ة بس�بب اإلغ�اق الط�ارئ يف إط�ار الحج�ر 
الصح�ي بعد اكتش�اف ب�ؤر جدي�دة لوب�اء كورونا 
وتزاي�د اإلصاب�ات. وأدت القي�ود عىل حرك�ة التنقل 
وإغاق س�يدني املوبوءة إىل اختناق الطرق الرئيسية، 
مم�ا دفع بالس�لطات إىل إخط�ار املواطنني بصعوبة 
الوص�ول إىل فيكتوري�ا وإمكانية االنتظ�ار طويا يف 
الطوابر داعية إياهم إىل تقليص تنقاتهم بعد إغاق 
س�يدني والس�احل املرك�زي ابتداء م�ن منتصف ليل 
األحد. وقد تم إعان منطقة سيدني الكربى والساحل 
املرك�زي “منطقة حم�راء” عالية مخاط�ر اإلصابة 

بعدوى كورونا، فيما صنفت س�واحل شمال سيدني 
“منطقة ساخنة” موبوءة، لكن أقل خطرا.

وقال مس�ؤول أس�رتايل مح�ذرا املواطنني يف س�يدني 
الك�ربى “إذا كنتم يف س�يدني، ابقوا يف س�يدني، وإذا 
كنت�م يف ملب�ورن، ال تذهب�وا إىل س�يدني، ألنه خال 
عودتك�م س�تجدون أنفس�كم يف فندق تح�ت الحجر 
الصح�ي مل�دة 14 يوم�ا، مم�ا يزي�د نظامن�ا توت�را 
وضغطا )…( حكموا عقولكم )…( لتقليص انتش�ار 

الفروس”.
تج�در اإلش�ارة إىل أن أس�رتاليا ش�ددت إجراءاته�ا 
الوقائي�ة من وب�اء كورونا يف عدة جه�ات من الباد، 
مم�ا أدى إىل اخت�االت يف وت�رة نش�اط املواطن�ني 

واملؤسسات.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وكالة “س�انا” الس�ورية الرس�مية، أن الق�وات األمريكية 
بالتواطؤ مع ميليش�يا “قسد” تقوم برسقة النفط السوري الخام 
يومي�اً من حق�ول منطقة الجزيرة الس�ورية وقام�ت مؤخراً بمد 

أنابيب تعرب نهر دجلة يف منطقة سيمالكا إىل األرايض العراقية.
ونقل�ت الوكالة ع�ن مصادر أهلي�ة يف منطقة املالكي�ة إن “قوات 
االحت�ال األمريك�ي بدأت من جدي�د برسقة ع�رشات الرباميل من 
النف�ط الخ�ام يوميا ع�رب أنابيب قياس 10 إنش�ات ت�م مدها من 
األرايض السورية يف منطقة سيمالكا عرب مياه نهر دجلة إىل األرايض 
العراقية بعد نقلها بالصهاريج من حقول كراتش�وك ش�مال رشق 
رميان والتي تفرغ حموالتها يف خزانات بمنطقة س�يمالكا ثم يتم 

ضخ النفط عرب األنابيب املمدودة يف النهر إىل األرايض العراقية”.
ولفت�ت إىل أنه “يتم ضخ مئات الربامي�ل من النفط الخام املرسوق 
يومي�ا ع�رب هذه األنابي�ب إضافة إىل ع�رشات الصهاري�ج املحملة 
بالنف�ط الخام الت�ي تخرجها ق�وات االحتال األمريكي أس�بوعيا 
إىل األرايض العراقي�ة عرب املعابر غر الرشعي�ة والتي أحدثتها لهذا 

الغرض كمعرب الوليد غر الرشعي بريف اليعربية”.
وأش�ارت اىل أن “ق�وات االحت�ال األمريكي تواصل ن�رش عدد من 
قواته�ا يف مناط�ق آب�ار النف�ط لرسقة النف�ط وحرمان الش�عب 
الس�وري من ثرواته بالتزام�ن مع حصارها الجائ�ر الذي تفرضه 
عىل الش�عب السوري ملنعه من الحصول عىل حوامل الطاقة واملواد 
الغذائية واألدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره اإلرهاب الذي دعمه 

الغرب لتدمر البنية التحتية يف الباد”.

المراقب العراقي/ متابعة...
حذر تقرير لصحيفة الغارديان الربيطانية، 
لانتخاب�ات  ترام�ب  خس�ارة  ان  االح�د، 
الرئاس�ية وعقليته غر املتوازنة ورغبته يف 
تخريب ما ينوي الرئيس املنتخب جو بايدن 
القي�ام ب�ه ق�د تدفع�ه اىل جان�ب ارسائيل 
للقيام بعمل عس�كري خطر ضد ايران او 

حزب الله عىل الجبهة اللبنانية.
وذك�ر التقري�ر أن حزب الل�ه خاض خال 
الس�نوات االرب�ع املاضية حربا يف س�وريا 
ودعمت الق�وات العراقية ضد فلول تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي وادار الش�أن الس�يايس 
يف لبن�ان، ومع ذلك يخىش الق�ادة يف لبنان 
م�ن ان الفرتة االخرة م�ن والية ترامب قد 

تحتوي عىل تهديدات تفوق كل ما سبق“.

واضاف أن القادة العس�كريني يف حزب الله 
يراقب�ون االوضاع يف الس�ماء وعىل االرض 
عىل مدار الس�اعة، فالطائرات الصهيونية 
زادت من وت�رة طلعاتها الجوية عىل مدى 
االسابيع القليلة املاضية مما رفع من حدة 
التأهب االمني يف الضاحية الجنوبية معقل 

الجماعة االقوى يف الباد.
العس�كريني  الق�ادة  أن  التقري�ر  وتاب�ع 
ووزي�ر  ترام�ب  يق�دم  ان  م�ن  يخش�ون 
خارجيت�ه املنتهي�ة واليت�ه ماي�ك بومبيو 
وإرسائيل يعتزمون استغال األسابيع التي 
تس�بق تنصيب جو بايدن للترصف بشكل 
خطر ضد إي�ران وحزب الله قب�ل أن يتخذ 
الرئي�س الجديد موقًفا أكث�ر ليونة متوقًعا 

عىل نطاق واسع.

المراقب العراقي/ متابعة...
بع�د اتخ�اذ حكوم�ة بوري�س جونس�ون قراره�ا بإلغ�اء 
احتفاالت أعياد املياد أو الكريسماس، خرجت صحف األحد 
يف لن�دن بعناوي�ن عىل صفحاتها األوىل تعك�س خيبة األمل، 
حي�ث س�يقيض مايني الس�كان أي�ام العي�د يف البيوت غر 

مسموح لهم بالتزاور.
وتقول الصحف إنه قرار “أفس�د البهجة” ومتأخر، جاء عىل 
يبدو وس�ط مخاوف من تح�ول يف طبيعة الفروس الجينية 
أو ظه�ور س�الة جديدة منه، مما يفتح الب�اب أمام موجة 
ثالثة، يف وقت زادت فيه أعداد املصابني خال األيام املاضية. 
وتس�ابقت الصحف بزي�ادة عدد صفحاته�ا املطبوعة لكي 
تعطي السكان فرصة إلشغال وقتهم يف فرتة األعياد، خاصة 
أقس�ام األلغاز واأللعاب التي تهتم بها فئة معينة، مثل لعبة 

سودكو.
واختارت صحيف�ة “ذي ميل أون صاندي” عنوان صفحتها 

األوىل بالحدي�ث عن تحطم خطط أعي�اد املياد ل�16 مليون 
بريطاني وضعوا تحت “فئة 4″ بعد القرار الذي اتخذه رئيس 
الوزراء بوريس جونس�ون، وحّمل فيه السالة الجديدة من 
الفروس املس�ؤولية، مؤكدة أن جونس�ون سيواجه غضبا 
م�ن أعضاء حزبه. و”يف داخل األمة تتس�اءل العائات.. هل 

سينتهي هذا الكابوس؟”.
أما صحيفة “صاندي م�رور” فقد وضعت عنوانا: “تراجع 
بوريس مرة أخرى: الكريس�ماس الضائع” وعناوين فرعية 
أخ�رى مث�ل “17.7 مليون وضعوا تحت فئ�ة 4” و “غضب 
ع�ام ع�ىل ق�رار اللحظة األخ�رة” و”س�وبر كوفي�د يهدد 

باجتياح البلد” و”خسارة االقتصاد مليارات”.
أما صحيفة “أوبزيرفر” فقد تحدثت عن “تراجع جونسون 
ي�رتك خط�ط الكريس�ماس يف حال�ة مهلهلة” م�ع عنوان 
فرعي “القرار الصحيح الصادر يف الوقت الخطأ وبالطريقة 

الخطأ”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

تقرير: ترامب مجنون وقد يقدم على 
عمل خطير قبل تنصيب بايدن

في صحف بريطانيا: مزاج متعكر من إلغاء »الكريسماس« 
وغضب على جونسون



حسين الحوثي، نجل السّيد بدر الدين الحوثي، كان شاباً نِشطاً وقوّي الشخصية، باإلضافة إلى كونه متبّحراً في العلوم 
الدينية التي تلقاها عن والده. بدأ حسين الحوثي بتجميع شباب الزيدية في صعدة من حوله وإلقاء المحاضرات التثقيفية 

والتوعوية التي كانت تترّكز على تفسير القرآن الكريم وشرحه وتقوية االنتماء للدين اإلسالمي. وخالفاً لما ُيشاع، فإن 
الحوثي اإلبن لم يكن يدعو إلى تحّول الزيدية إلى المذهب الشيعي االثني عشري اآلخر السائد في إيران والعراق، بل كان 

يدعو إلى نهضة الزيدّية في اليمن وضرورة تخلّصها من مرحلة الخمول والهبوط.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 21 كانون االول 2020 العدد 2485 السنة العاشرة

بقلم/ حسام عبد الكريم
يف أّول األم�ر، لم تتدخل حكوم ة عيل عبد الله صالح ولم 
تحاول منع نش�اط حس�ن الحوثي، واكتف�ت باملتابعة 
واملراقب�ة. ولكّن تطوراً طرأ عىل خطاب حس�ن الحوثي 
جع�ل أج�راس اإلنذار ُتق�رع يف صنع�اء وذل�ك حن بدأ 
يتن�اول مواضيَع سياس�يٍة اعتربها عيل عبد الله صالح، 

ونظامه خطاً أحمر ال يجوز التسامح معه. 
ل�م يكن خافي�اً أّن حس�ن الحوثي كان، مث�ل أبيه، من 
املعجب�ن بالثورة اإليراني�ة وقائدها آية الل�ه الخميني، 
ويراها إنجازاً إسالمياً عظيماً يف زمن الطغيان األمريكي 
والصهيون�ي. طّور حس�ن الحوث�ي نس�خًة يمنيًة من 
شعار الثورة اإليرانية )مرگ بر امریکا  مرگ بر ارسائيل( 
ف�كان أتباعه يرصخون يف املس�اجد بكّل ق�وٍة وحماس 
)الله أكرب املوت ألمريكا املوت إلرسائيل اللّعنة عىل اليهود 
النرص لإلس�الم( ويكررونها حتى ص�ارت الزمًة لهم يف 
كل اجتماعاتهم ومناس�باتهم. وباإلضافة إىل ذلك، صار 
»س�يدي حس�ن«، كما يطلق عليه أتباعه، يتحدث أيضاً 
عن تجربة حزب الله يف لبنان ويمدح زعيمه السّيد حسن 
ن�رص الل�ه، وخصوصاً أّن تل�ك الفرتة كانت قد ش�هدت 

هزيمة الجيش اإلرسائييل وانسحابه من جنوب لبنان. 
أرسلت حكومة صنعاء إىل حسن الحوثي من يطلب منه 
وق�ف نش�اطه، وبالذات موض�وع أم�ريكا و«إرسائيل«. 
ولكّن�ه رفض وأرّص عىل االس�تمرار. وحتى تلك اللحظة، 
كان عضواً منتخباً يف مجلس النواب اليمني ولكنه توّقف 
ع�ن الذه�اب إىل صنعاء حينم�ا بدأت بوادر االس�تهداف 
األمن�ي ل�ه ولجماعته تل�وح يف األفق، كما رف�ض تلبية 
دعوة الرئيس عيل عبد الله صالح للقائه. تحّصن حسن 
الحوثي يف جبال محافظة صعدة مع عدٍد كبرٍي من أتباعه 
الذي�ن هم م�ن أبناء قبائ�ل املنطق�ة املؤيدة ل�ه وألبيه. 
وصار يس�تعّد للمواجهة املرتقبة م�ع الحكومة. لم يكن 
الحصول عىل الس�الح مشكلًة كبريًة يف بلٍد كاليمن، حيث 
القبائل كلّها مس�لّحة عدا عن إمكانية رشاء السالح من 

عنارص تابعٍة للجيش الوطني.  
وما بن 2005 و2010، نش�بت خمس حروٍب أخرى بن 
الطرف�ن، ويف كل م�رٍة، تثبت الحرك�ة الحوثية كفاءتها 
وبسالتها يف القتال ضد الجيش الذي يفوقها عدداً وعتاداً. 
كان�ت كل واحدٍة من تلك الحروب تنتهي بعد ش�هرين أو 
ثالث�ة من القتال الضاري يف صع�دة وضواحيها وجبالها 
عندما يش�عر عيل عبد الله صالح، بأن قواته أُنهكت من 

القتال يف الجبال الوعرة وعجزت عن تحقيق النرص.

واعتب�اراً من الح�رب الرابع�ة يف 2007، برز الس�يد عبد 
امللك الحوثي، األخ األصغر لحس�ن، كقائٍد وزعيٍم لحركة 
أنص�ار الل�ه. وأثبت عبد املل�ك أنه ال يقّل صالب�ًة وحزماً 
وإخالصاً عن أخيه حسن، ونجح يف االنتقال بالحركة إىل 
أفٍق أبعد، بعدما صار بإمرته ما يقرب من 10000 مقاتل 
مؤم�ن متحمس. ويف الحرب السادس�ة الت�ي اندلعت يف 
أواخ�ر 2009/أوائل2010، حصل تطّوٌر مهٌم حن قّررت 
السعودية الدخول يف الحرب مبارشًة ضد الحركة الحوثية 

)إىل جانب الحكومة اليمنية(.
قبل ذلك، كانت السعودية تكتفي بالدعم املايل والعسكري 
لع�يل عبد الله صالح وجيش�ه، ولكنها ش�عرت أخرياً أّن 
صالح عاجٌز لوحده عن الحس�م وظّنت أن طريانها قادٌر 
عىل اس�تئصال الحرك�ة الحوثية، خاص�ًة إذا ترافق ذلك 
م�ع قصٍف مدفع�يٍّ مرّكٍز عرب الحدود. ولكّن الس�عودية 
ُمنَيت بخيبٍة كبريٍة وتعرّضت إلحراٍج ش�ديٍد بعد أن نجح 
مقاتل�و الحرك�ة الحوثية يف اجتياز الح�دود واحتالل 75 
قريًة وموقعاً عس�كرياً داخلها. انتهت الحرب السادس�ة 
واألخرية بهدنٍة وانسحاٍب متبادٍل وصفقة تبادٍل لألرسى 

بن السعودية من جهة، والحوثي من جهٍة أخرى.
وخالل تل�ك الحروب الس�تة، ونظراً لضع�ف إمكانياتها 
املادي�ة واإلعالمية، تعرّضت الحرك�ة الحوثية إىل حمالت 

تش�ويٍه فظيعٍة من ط�رف حكومة عيل عب�د الله صالح 
وأيضاً من طرف امرباطورية اإلعالم السعودي. وتراوحت 
الّته�م بن كونه�م مجرد »عصاب�ٍة مارق�ة«، أو »عمالء 
ومرتزقة إيراني�ة«، وأّن الحوثي »يّدعي املهدوّية أو حتى 
النبوّة«! وأنهم »رشذمٌة قليلٌة وليس لهم وزٌن وال شعبيٌة 

يف اليمن«.
وق�د قيل الكث�ري عن األس�لحة الت�ي تصلهم م�ن إيران 
ومعس�كرات الح�رس الث�وري املوج�ودة يف مناطقه�م! 
وطبع�اً، لم تكن هناك أي�ة إثباتاٍت عىل ه�ذه الّتهم، ولم 
تس�تطع حكومة ع�يل عبد الل�ه صالح، تقديم أي�ة أدلٍة 
مادي�ٍة عىل ت�وّرط إي�ران يف الرصاع ولم تعث�ر حتى عىل 

عنرٍص إيرانيٍّ واحٍد موجوٍد بحوزة »أنصار الله«.
والحقيق�ة املوضوعي�ة أنه لوال وجود تأييٍد ش�عبيٍّ كبرٍي 
وواس�ٍع لها، ملا اس�تطاعت حركة الحوث�ي أن تنجَو من 
كّل تلك الحمالت العسكرية الفظيعة وتستمر، بل وتزداد 
انتش�اراً وقوة. ومن عنارص قوتها كونها تعرّب بشكٍل ما 
عن املهّمش�ن يف منطقة صعدة التي عانت من التجاهل 
واإلهم�ال عىل يد النظام الجمه�وري الذي اعتربها مركز  
اإلمام�ة الزيدية الغابرة وأصلها. وكان فس�اد نظام عيل 
عبدالل�ه صال�ح ولصوصّيته ه�و وكبار قيادات جيش�ه 
وحزبه، عنرصاً داعماً س�اعد الحوثي يف معارضته، وهو 
املعروف بتواضع�ه وزهده ونظافة كّف�ه، أي أّن الحركة 
الحوثي�ة ل�م تك�ن فق�ط رّدة فعٍل ع�ىل الغ�زو املذهبي 
الوهابي، بل كان لها ُبع�ٌد وطنيٌّ يتمّثل يف االحتجاج عىل 

فساد النظام وسوء إدارته.      
ش�هدت قيادة عبد امللك الحوثي تط�وراً كبرياً ليس فقط 
يف الكفاءة العس�كرية والقتالية ولكن أيضاً عىل املستوى 
الفكري/الس�يايس والخطاب اإلعالم�ي. صارت القضية 
الفلس�طينية حارضًة دائم�اً يف أدبّي�ات الحركة الحوثية 

وأضحت الق�دس أيقونًة للحش�د والتعبئة يف صفوفهم. 
وصار الس�ّيد الحوثي يؤكد يف خطاباته عىل »املسؤولية 
وااللت�زام الدين�ي واألخالقي واإلنس�اني« يف املوقف من 
الش�عب الفس�طيني وغري ذلك من املصطلحات التي لم 
تكن مألوفًة يف خطاب وأدبيات اإلمامة الزيدية القديمة. 
)ولك�ن هن�اك حاج�ًة إىل املزي�د م�ن التطوي�ر ألدبيات 
الحرك�ة الحوثية، ف�ال زالت عبارة »اللعن�ة عىل اليهود« 

ُتستعمل من قبل أعضائها كجزٍء من شعارها املميز. 
وب�دأ عبد املل�ك الحوثي يظه�ر بمظهر الزعي�م الوطني 
صاح�ب الخط�اب العابر للطوائ�ف واملذاهب، خصوصاً 
بعد أح�داث 2012 وإزاحة صالح عن منصب الرئاس�ة. 
ويف مؤتم�ر الح�وار الوطني الذي ج�رى يف 2013، كانت 
مطالب »أنص�ار الله« وطنيًة عام�ة تتعلق باالنتخابات 
ونظام الحكم واألقاليم وغري ذلك من شؤوٍن تخّص البلد 

ككّل بعيداً عن أي طائفيٍة أو مطالَب مذهبيٍة.
وال زال�ت الحم�الت اإلعالمية املعادية للحوثي مس�تمرًة 
بل وزادت ش�دتها بعد ثورة عام 2014. ويش�رتك يف تلك 
الحم�الت جناح�ا اإلعالم الس�عودي: مّدع�ي الليبريالية 
)قناة العربية/ الحدث( والسلفي الوهابي )قناة وصال/ 
صف�ا( وتوابعهم�ا. ويبّث�ون تقارير كث�ريًة تتحدث عن 
»مظلومية أهل الس�نة« يف اليمن و«اس�تهداف الحوثين 
ملس�اجدهم«... إىل آخ�ر ذل�ك م�ن ال�كالم التحري�ي 
الطائف�ي. ويجري اس�تغالل بع�ض الح�وادث املتفرقة 
التي غالباً ما تكون ناتجًة عن إش�كاالٍت أمنية/سياسية 
الس�تهداف  مممنهج�ٍة  كحمل�ٍة  إظهاره�ا  ومحاول�ة 

»السّنة« يف اليمن. 
ليس هناك »اس�تهداٌف للس�ّنة« وال لحمالتهم، وال زالت 
مس�اجد الس�ّنة يف صنعاء وغريها من مدن شمال اليمن 
كما هي، مفتوحًة وبنفس األئمة من دون تغيري. الرصاع 
الوحي�د ال�ذي حصل كان ب�ن »أنصار الل�ه« وبن تكّتل 
الس�لفين الضخم يف معهد دماج، وانتهى بخروجهم من 
صعدة سنة 2014. وكان جزٌء  كبرٌي من هؤالء السلفين 
الذي�ن قاتل�وا يف صعدة م�ن األجانب، ج�اؤوا من خارج 
اليم�ن )معظمهم تحّولوا إىل، أو كانوا أصالً من، صفوف 
»القاع�دة« و«داع�ش«( أي أن�ه ل�م يكن رصاع�اً يمنياً 
يمنياً، وال س�نياً شيعياً بقدر ما كان دفاعاً يمنياً يف وجه 
الغ�زو الخارجي الوهابي بش�ّقيه الفكري/ األيدولوجي 

والتنظيمي املسلّح.
لم يتّم تغيري املناهج الدراس�ية يف اليم�ن، ولم يتّم تغيري 
الكادر الوظيفي يف األجه�زة البريوقراطية يف الدولة، ولم 
يت�ّم التالعب يف الرتكيب�ة املذهبية للجي�ش الوطني، وال 
قطاع�ات اإلنتاج والتج�ارة والرشكات العام�ة، كلّها ال 
زالت كم�ا كانت دائماً مزيجاً يمنياً من الزيدية الش�يعة 
والش�وافع الس�ّنة، رغم تواجد »أنص�ار الله« يف حكومة 

صنعاء منذ 2014 وما بعده.
ال خ�وف عىل اليمن م�ن أهل اليمن، لو ُتركوا وش�أنهم، 
إرفعوا أيديكم عن اليم�ن ألّن )الِحْكَمَة َيماِنّية( كما جاء 

يف نبوءة الرسول الكريم.

بقلم/ عبدالجبارنوري
للحقيقة بدأت فكرة بناء مرشوع الفاو الكبري سنة 1985 
ولك�ن تخبطات النظام الصدام�ي يف زج العراق بحروب 
عبثي�ة أحرقت الفكرة ، بي�د أن الحكومات املتعاقبة بعد 
س�نة األحتالل األمريكي البغيض 2003 لم تكن جادة يف 
أنجاز مثل هذا املرشوع العمالق ألضطراب بوصلة بعض 
الكتل واألح�زاب وأنحرافها عن مس�ار ثقاف�ة املواطنة 
وأحرق�ت مراكبه�ا لكونه�ا غري مؤهل�ة للقي�ادة ألنها 
ُمِسخْت لجسد مصاب بالش�يخوخة والتكلس الحزبي ، 

فالحالة مأساوية تطول وتثري الشجون ؟!!!.
وللعلم إن بناء مرشوع الفاو الكبري مرشوع وطني عمالق 
أس�رتاتيجي يهم الجميع عند أنجازه س�ينقل العراق إىل 
املرتبة الرابعة عاملياً من حيث القدرة األس�تيعابية ، وأن 
الحكومة العراقية بدولتها العميقة أفتقدت الش�خصنة 
والصخ�ب  والش�عبوية  الكتلوي�ة  حي�ث  اآلراء  بتع�دد 
األعالم�ي والنياب�ي املش�وش والغري منضب�ط وأرتباط 
) بعضه�م( بأجن�دات خارجي�ة ربما أقليمي�ة ودولية ، 
يطفو عىل الس�طح التسقيط واملناكفات يف كل مواضيع 
الساعة وخاصة اليوم يف موضوع مرشوع الفاو الكبري ، 
والس�ؤال املقبول والذي يطرح نفسه أي رشكة تختار ؟! 
بحيث يكون مؤرشبوصلتك يشري لصالح العراق والعراق 

فقط .
املط�روح الي�وم ع�دة رشكات متنافس�ة أبرزها رشكة 
داي�و الكورية وهي ذات تخصص يف بناء املوانئ ، وثالثة 
رشكات صيني�ة قدمت عروض أكمال املرشوع وهي من 
أكرب الرشكات العمالقة يف العالم حيث تعمل يف 140 دولة 
يف العالم ورصيدها 6 س�تة آالف مرشوع منجز يف العالم 
ال كم�ا تدع�ي بعض الجهات املس�ؤولة أنه�ا تختص يف 

الكهرباء فقط لغرض يف نفس الحيتان .
»بعض املالحظات حول املوضوع«

-م�ا هي املعاي�ري التي عىل ضوءها س�يتم املفاضلة بن 
الرشكتن دايو الكورية والرشكات الصينية ؟

- ألي�س من األصح أن يكون األشتش�اري األيطايل طرفاً 
باملفاوض�ات ب�ن الرشكة الصينية وال�وزارة بخصوص 
ملتطلب�ات  الصيني�ة  الرشك�ة  مطابق�ة  م�دى  تقدي�ر 
األستش�اري األيطايل، كما حدث مع دايو الكوري والذي 

لم يحدث مع الرشكة الصينية .
- لقد تّم التعاقد م�ع دايو الكورية لتنفيذ كارس األمواج 
الغرب�ي يف الع�ام 2013 م�دة األنجاز 30 ش�هرولكن تم 
األنج�از يف 60 ش�هر أي يف ع�ام 2018 وه�و مؤرش عىل 

رشكة دايو لسببن :
1- تلكأ الرشكة.

2- قلة السيولة النقدية لدى الحكومة.

»مقارنة موجزة بن رشكة دايو والرشكة الصينية«
-وه�ذه ال�رشكات الصيني�ة  - لوض�ع الحقيق�ة أمام 
الش�عب - قدمت أربعة عروض لبناء مرشوع فاو الكبري 

يف 2016 ملرتن وتبعتها يف 2017 و2018 ولكنها لم تلقى 
موقفا محدداً م�ن الحكومة آن ذاك ، أضافة إىل أن أغلب 
ال�رشكات الصينية تابع�ة للقطاع الحكومي لتكتس�ب 

الرصانة واملسؤولية .
وأن الع�رض الك�وري ه�و بناء هي�كل امليناء وخمس�ة 
أرصفة والتمويل عراقي بأقرتاض داخيل السعر 2 مليار 

و650 مليون دوالر واألنجاز ملدة 4 أربع سموات .
-أم�ا العرض الصين�ي ميناء متكامل ب�كل بناه التحتية 
والكلف�ة 2 ملي�ار و160 ملي�ون دوالر والتمويل بقرض 
صيني مقابل النفط الخام العراقي وتبدأ التسوية املالية 

بعد 5 خمس سنوات واألنجاز بعد 3 ثالث سنوات .
-دايو تنفذ املرشوع بطريقة املقاولة ، الصينية بطريقة 
التمويل بق�رض صيني بالدفع اآلج�ل وبرشوط ميرسة 

بفائدة %2 -%5
-الكوري تنفذ خمسة مشاريع للمرحلة اأألوىل بدون بناء 
محطة توليد للكهرباء حيث تمثل 65% من املرحلة األوىل 
يف تشغيل امليناء ، أما الصيني تنفيذ املرحلة األوىل بأكمله 

100%تسليم مفتاح مع بناء محطة توليد الكهرباء
-ينف�ذ الك�وري املرشوع حس�ب مواصفات املستش�ار 
األيطايل بعمق 8-19 ، وكذلك الصيني حس�ب مواصفات 

املستشار األيطايل بعمق 19-8 .
-مدة األنجاز للكوري 4  سنوات ، الصيني 3 سنوات .

- رشكة دايو يف حالة عجز التمويل الرشكة توقف العمل 
لحن توفر الس�يولة النقدية ، أما الصيني تقوم بتغطية 
أي عجز مايل يف التموي�ل ، وأنها لن توقف العمل ويكون 

التسديد بقرض ميرس .
- وأن الع�رض الصيني قائم عىل تس�ليم املفتاح بأكمال 
املراحل الخمس�ة بكلفة 6 س�ت مليارات بعد 6 س�نوات 
م�ن أفتتاح املرشوع تدفع عىل ش�كل نفط خام وبفائدة 

. %5- %2
} األرقام والبيانات منقولة بأقتباس وترصف موجز من 

مصادرها الحكومية واألعالمية {
وأنقل رأي الشارع وصفحات التواصل : الشعب العراقي 
يرفض س�عي الن�واب للتعاقد مع رشكة داي�و الكورية 
املفلس�ة ورافضن موقف الكويت وأي�ران العاملن عىل 
تضييق املنافذ البحرية للعراق ، أضافة إىل هيجان بعض 
دول الخلي�ج وأس�قتالها لنس�ف فكرة أنج�از مرشوع 
الفاو الكبري أو عىل األقل والدته خديجا غري مؤهال عاملياً 
ألعطاء األوكس�جن ملوانئها بعد التأثري عىل تكملة ميناء 

الفاو الكبري .
 ويعترب العراقيون ال�رشكات الصينية مطلب جماهريي 
شعبي ألنه عند تفعيل األتفاقية يتحقق األلتحاق بطريق 
الحري�ر ، ويقل�ب معادل�ة األقتص�اد العراق�ي الريع�ي 

األحادي إىل أقتصاد متعدد املوارد .

نهوض »الحركة الحوثية« في اليمن بشعار »الموت ألميركا« 

مشروع ميناء الفاو الكبير وأضطراب مؤشر البوصلة!؟

السعودية تكتفي بالدعم المالي والعسكري لعلي عبد اهلل صالح وجيشه، 
ولكنها شعرت أخيرًا أّنه عاجٌز لوحده وظّنت أن طيرانها قادٌر على استئصال 
الحركة الحوثية،لكّن الرياض ُمنَيت بخيبٍة كبيرٍة بعد أن نجح مقاتلو الحركة 

الحوثية في اجتياز الحدود واحتالل 75 قريًة سعودية

بناء مشروع الفاو الكبير مشروع وطني عمالق أستراتيجي يهم الجميع عند أنجازه سينقل العراق إلى المرتبة الرابعة
عالميًا من حيث القدرة األستيعابية

تّم التعاقد مع دايو الكورية لتنفيذ كاسر األمواج الغربي في العام 2013 مدة األنجاز 30 شهرولكن تم األنجاز
 في 60 شهر وهو مؤشر على  تلكؤ الشركة

بغ�داد عاصم�ة العراق منذ 1258 س�نة وتعترب هي ودمش�ق من اقدم 
العواص�م يف العالم , ح�ارضة الدولة العباس�ية وقلب الع�راق النابض 
منذ تأسيس�ها برغ�م ما اصابها من غزوات همجي�ة وقتل وتدمري منذ 
س�قوط الدول�ة العباس�ية بس�بب ميوعة الح�كام وترفه�م والخيانة 
التي مهدت لس�قوطها وبش�كل مخترص تواىل الس�يطرة عليها املغول 
الت�رت وتبعته�م قبائل الخروف االس�ود والخ�روف االبي�ض ومنذ عام 
1501حتى1785ص�ارت تحت حك�م الغزاة الصفوي�ن اىل ان انتزعها 
منهم الغ�زاة العثمانيون ع�ام 1535ولكن اعاد الصفويون الس�يطرة 
عليه�ا مج�ددا ع�ام 1624 وحدث�ت مذابح كث�رية وبق�ت تحت حكم 
الصفوين حتى عام1639 حيث دخلها الس�لطان العثماني مراد الرابع 
يف 1638 واس�تمر حك�م العثماني�ون حتى ع�ام 1917 حينما خرست 
الحرب الدول�ة العثمانيه واصبح العراق تحت حكم االنكليز لغاية ثورة 
تموز 1958 التي حررت العراق من سيطرة بريطانيا وتوالت الحكومات 
التي تس�مى وطنية الحكم منذ 1963ولغاي�ة الغزو االمريكي يف 2003 
ال�ذي دم�ر كل البنى التحتي�ة بل وحت�ى الفوقية بعدما كان االنس�ان 

العراقي يشار له بالبنان
إن التاري�خ األص�يل الس�تيطان املدينة يع�ود إىل ع�ام 762م عندما تم 
اختيار املوقع املحصور بن الكاظمية والكرخ من قبل املنصور الخليفة 
العبايس الثاني، لتكون مقراً لعاصمته تم بناء مدينة بغداد والتي أُطلق 
عليها اسم مدينة السالم بجدران دائرية لُيطلق عليها أيضاً اسم املدينة 
امل�دورة بع�د2003 توىل الس�يطرة عليه�ا مجاميع ال يربطه�ا بالوطن 
سوى املنصب واملال وبقت تتقهقر اىل الوراء وال من يوقف هذا االنحدار 

والحديث يطول
…………… 

بغداد اليوم يف ذيل كل القوائم التي تعدها املؤسسات واملنظمات الدوليه 
من�ذ ثالث�ون عاما ل�م يبلط ش�ارع فيها ولم يتم انش�اء متن�زه واحد 
وازدادت وتعقدت مش�كله النقل قبل ثالثون عاما كانت هناك مؤسسة 
اس�مها مصلح�ة نق�ل ال�ركاب تمتلك اكثرم�ن800 باص تت�وزع عىل 
مناطقها وتصل اىل ابعد نقطة فيها بثمن بخس ومواعيد منتظمه وكما 
تعاني من ترصيف مياه االمطار والقذره املاء فيها شحيح والعشوايات 
تغطيها حتى ش�ارع الرشيد الذي يعترب اول ش�ارع فيها تعمد الجهلة 

واملتخلفون اىل اهماله وتحول اىل انقاض وضاعت معامله االصلية ….
نعود اىل جوهر املوضوع الكهرباء يقال ان 10600 مولده اهليه و2400 
مول�ده حكومية توزعت عىل احياء بغداد ه�ذه املولدات اضافت صوره 
بائس�ه ع�ىل بغداد حي�ث مالين االس�الك املتدليه واملمت�ده بينها وبن 
من�ازل الس�كان وتلتف عىل اعم�دة الكهرباء واالش�جار املوجودة عىل 
االرصف�ه وصارت مصدر اضايف للموت كما ش�كلت اس�تنزافا ملدخول 
العوائ�ل اضافة اىل تخريب االرصفة واملجاري من الدهون املتخلفة التي 
تدخل فيها وما تنفث من س�موم غطت س�ماء بغداد اضافة اىل مالين 
الس�يارات املختلفة التي تجوب الش�وارع وكم من مرة ادعت محافظة 

بغداد تسعريها لالمبري ولكن الحياة ملن تنادي
..……

ح�ل مش�كله تجهيز بغداد بالكهرب�اء الحل الذي س�وف يغطي العراق 
م�ن ش�ماله اىل جنوبه ومن رشق�ه اىل غربه بالكهرب�اء وتنتهي االزمة 

املستعصيه او كما اراد لها الرساق واملخربون ……
لو كن�ت وزيرا للكهرباء العلن�ت لرشكات الكهرب�اء الرصينه يف العالم 
استثمار تجهيز الكهرباء للعاصمة بغداد عىل ان تكون الرصافة بعهدة 
رشك�ة والكرخ بعهدة رشكة اخرى والزام هذه الرشكات بمد القابلوات 
الكهربائي�ة تحت االرض بمواصفات عاملي�ة وايصال الكهرباء اىل الدور 
الس�كنية ومحالت العمل وتستثمر هذه الرشكات ايرادات الكهرباء من 
املواطنن بطريقة الدفع املس�بق وباس�عار معقول�ة تخفف عن كاهل 
املواطن�ن ولفرتة محددة كأن تكون خمس�ة س�نوات او اكثر ويجري 
ذلك وفق حس�ابات االختصاصي�ن تأول بعده�ا اىل الحكومة العراقية 
وحن املبارشة بالتشغيل ترفع هذه االسالك العنكبوتية وينذر اصحاب 
املول�دات باخالء اماكنه�ا يف فرتة محددة وتنقل اىل املنش�أت الصناعية 
خ�ارج بغ�داد واملحافظ�ات واىل االماك�ن النائي�ة املحروم�ة من نعمة 
الكهرباء فهل من مجيب وهو هناك املخلص الغيور عىل بلده وعاصمته 

لريفع عنها احد الكوابيس املرعبة التي يعيشها.

لو كنت وزيرا للكهرباء
خالد العاني
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اختتم�ت يف مس�بح الش�عب املغلق، 
بطول�ة اندية الع�راق للقف�ز املائي 
بمش�اركة ثالث فئات هي الناشئني 

والشباب واملتقدمني.

لفئ�ة  البطول�ة  نتائ�ج  واس�فرت 
الناش�ئني بفوز فريق نادي الحش�د 
الش�عبي باملرك�ز االول، وح�ل نادي 
السالم ثانياً، ثم نادي املسيب باملركز 

الثالث.
ويف فئة الشباب توج نادي الجنسية 
أوالً وج�اء ن�ادي الس�الم ثاني�اً، ثم 

نادي العدل باملركز الثالث.

أم�ا يف فئ�ة املتقدم�ني حق�ق فريق 
الجي�ش املرك�ز االول، ثم الجنس�ية 
باملرك�ز الثان�ي وفري�ق االعظمي�ة 

ثالثاً.

ناشئو الحشد اواًل ببطولة العراق للقفز المائي

النجف يسعى للمربع الذهبي والسماوة 
اليخشى مواجهة الجوية

انتقد الخبري القانون�ي نزار احمد، 
ق�رارات لجنة االنضب�اط يف الهيئة 
التطبيعي�ة لالتح�اد العراقي بكرة 
الق�دم. وقال احم�د ان »املادة ١٢٨ 
لالئحة انضب�اط اتحاد الكرة تقول 
لجن�ة  ق�رارات  اس�تئناف  يج�وز 
االنضب�اط اال يف الح�االت التالي�ة: 
لف�ت النظ�ر، التحذي�ر، ايقاف عن 

املباريات، الغرامة«.

واوضح ان »قانون االنضباط يعترب 
قان�ون غاب�ة، وال تعام�ل االندي�ة 
بالتس�اوي، فهي قبلت طعن نادي 
الق�وة الجوي�ة بقرار اح�د العبيه، 
لكنها رفضت طعن رئيس الديوانية 
حسني العنكويش والغرامة املالية«.
يذكر ان العنكويش اكد انه س�يدول 
االنضب�اط  لجن�ة  ض�د  ش�كوته 

باللجوء اىل محكمة »كاس«.

كش�ف رئيس الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي 
الق�وة الجوي�ة الل�واء الطيار ش�هاب 
جاه�د ع�ن أخط�اء اإلدارة الس�ابقة 
الت�ي أثقلت الن�ادي بالدي�ون مضيفا 
أنها قامت بأخطاء جس�يمة ال تغتفر. 
وق�ال جاه�د يف بي�ان رس�مي للنادي 
تابعته »املراقب العراقي« وجاء فيه إن 
»النادي مثق�ل بالديون وأنهم يعملون 
بسياسة مالية لتصحيح املسار بشكل 
علم�ي« مش�ددا »ع�ى أن السياس�ة 
السابقة يجب أن تتغري وال رجعة لبيع 

الصكوك«. وأش�ار إىل أنه »يف الس�ابق 
كان هن�اك عقود تكتب بمبلغ والالعب 
يتسلم مبلغا آخر وصكوك مبالغ عقود 
الالعبني تباع بالفائز للتس�ديد بخصم 

%20 من القيمة الرسمية«.
تجه�ل  الحالي�ة  »اإلدارة  أن  وأوض�ح 
للن�ادي  دفع�ت  ملي�ون   900 مص�ري 
وأنه�م  املس�تثمر  قب�ل  م�ن  س�ابقا 
ش�كلوا لجانا ملراجعة الديون يف النادي 
املالي�ة  األم�ور  جمي�ع  يف  والتدقي�ق 

وتثبيت الخروقات«.

وافقت الس�لطات يف اقليم كردستان، عى 
السماح بدخول نسبة %50 من الجماهري 

اىل مالعب كرة القدم.
وق�ال رٔييس اتحاد كردس�تان لكرة القدم 
س�فني كناب�ي يف تدوين�ة ع�رب صفحت�ه 
الرس�مية ع�ى »فيس�بوك« »ش�كرا ل�كل 
م�ن محافظ اربي�ل والس�ليمانية ودهوك 
وحلبجة وجارميان، الذين سمحوا بدخول 
الجماهري يف املباريات القادمة بنس�بة 50 

.»%
حس�ب  س�يكون  »الدخ�ول  ان  واض�اف 
التعليم�ات الصحي�ة يف املالع�ب بالتأكي�د 
دخول الجمهور سيش�كل حافزاً ويضيف 
الجمالي�ة للمباريات، ل�ذا ارجو من جميع 
محب�ي االندي�ة يف كردس�تان اىل مراع�اة 
واتب�اع  مس�اعدتنا  العام�ة  املصلح�ة 
االرش�ادات الصحي�ة، ارجو منك�م ارتداء 

الكمامات اثناء تواجدكم يف املالعب«.

يف  املس�ابقات  لجن�ة  ق�ررت 
التطبيعية، تغيري توقيتات املباريات 
اآلتية ضمن الجولة العارشة بدوري 

الكرة املمتاز العراقي.  
وق�ال مراس�ل وكالة ش�فق نيوز، 
أم�ام  القاس�م  فري�ق  مب�اراة  إن 
نفط البرصة س�تكون من الساعة 
إىل  مس�اًء  والنص�ف  السادس�ة 
الس�اعة الثاني�ة م�ن بع�د الظهر، 
لع�دم إص�الح العط�ل املوج�ود يف 

ملعب الكفل الدويل.
وأوض�ح أن ت�م أيضاً تغي�ري موعد 
مباراة القوة الجوية أمام السماوة 
من الس�اعة السابعة والربع مساًء 
إىل الس�اعة الثامنة مس�اًء، وكذلك 
تغي�ري مباراة الرشط�ة أمام الكرخ 
من الس�اعة السابعة والربع مساًء 
إىل الس�اعة الثامن�ة مس�اًء، لعدم 
وج�ود من�ازع إضافي�ة يف ملع�ب 

الشعب الدويل ببغداد.

التق�ى وف�د الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد الك�رة 
العراق�ي باالتحاد القطري لكرة القدم، وتم عقد 
اجتماع ثنائي ملناقش�ة امور عدي�دة تخدم كرة 
الق�دم يف كال البلدي�ن. وقال ش�امل كامل نائب 
رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة انه »ت�م االتفاق عى 
عق�د توأمة م�ع اكاديمي�ة اس�باير املتخصصة 
برعاية وتأهي�ل املواهب الكروي�ة الغرض منها 

التدريبي�ة  ال�دورات  واقام�ة  الخ�ربات  تب�ادل 
واالستضافات والبطوالت بني الطرفني«.

واش�ار اىل ان »الجان�ب القط�ري اب�دى دعم�ه 
الالمحدود للكرة العراقي�ة وتهيئة كل املتطلبات 
الت�ي تحتاجه�ا منتخباتنا الوطني�ة من مالعب 
ودورات ومعس�كرات تدريبي�ة ورعاي�ة صحية 

وغريها من االمور التي تهدف لخدمة كرتنا«.

اعلن االتحاد العراقي بكرة السلة، 
عن نتائ�ج الفحوص الطبية التي 
اجري�ت لالعب�ني واالداريني قبيل 

انطالق الدوري املمتاز.
وقال ام�ني رس االتحاد خالد نجم 
إن »االتح�اد وتنفي�ذاً إلج�راءات 
أج�رى  والس�المة،  الصح�ة 
االختب�ارات لف�ريوس كورون�ا يف 
قاعة الش�عب لأللعاب الرياضية 
العب�ني  ب�ني  اش�خاص  ل��208 

وإداريني ومدربني«.
الفح�وص  »نتائ�ج  ان  واوض�ح 
اثبتت اصاب�ة العبني فقط، حيث 
سيخضعون للحجر الصحي ولن 
يتمكنوا من اللع�ب مع فرقهم«، 
مبيناً ان »االتحاد سيجري فحصاً 

جديداً بعد مرور ستة ادوار«.
وانطلق الدوري الس�لوي بإقامة 
اربع مباريات عى قاعة الش�عب 

يف بغداد.

أكد حس�ن أحمد، م�درب النجف، 
أنَّ فريق�ه يم�ر بأفض�ل حاالته، 
مش�رًيا إىل أن هدفهم م�ن املباراة 
املقبل�ة أمام الطلبة، غ�دا الثالثاء 
يف الجول�ة الع�ارشة م�ن الدوري 
العراق�ي، س�يكون الحصول عى 
س�تقرب  الت�ي  الث�الث  النق�اط 

الفريق من املربع الذهبي.
»الفري�ق يف حال�ة  وق�ال أحم�د 
بأفض�ل  ويم�ر  جي�دة  معنوي�ة 
تكري�م  بع�د  خاص�ة  حاالت�ه، 

املحاف�ظ للفريق بع�د الفوز عى 
النف�ط يف الجول�ة املاضية«، الفتا 
الفري�ق جي�ًدا يف  أن »ترتي�ب  إىل 
ظل خوضنا مب�اراة أقل من بقية 
الفرق بحكم تأجي�ل مباراتنا مع 

الكرخ«.
ويحت�ل النج�ف الرتتي�ب ال��11 
ب�12 نقطة، ول�ه مباراة مؤجلة، 
وحال الفوز بها س�يكون عى بعد 
نقطت�ني فقط من نفط الوس�ط 

املتصدر ب�17 نقطة.

وأض�اف »الطلبة فريق جيد يضم 
مجموعة ش�بابية ممي�زة، لكننا 
نراه�ن ع�ى فريقن�ا ال�ذي حقق 
االنسجام املطلوب«، منوًها إىل أن 
»الفريق قد يفتقد لخدمات محمد 
عبد الزهرة إلصابته بشد عضيل«.
دراس�ة  تم�ت  أن�ه  إىل  وأش�ار 
ولدين�ا  الطلب�ة  لع�ب  طريق�ة 
معلوم�ات واف�رة ع�ن مفاتي�ح 
لعبه وس�نضع التكتيك املناس�ب 
إليقافه وسنخوض املباراة بشعار 

الفوز وكسب النقاط الثالث ألنها 
ستضعنا بني الفرق األربعة األوىل.

من جانبه أوضح مدرب السماوة 
يخ�ى  ال  أن�ه  محم�ود  ش�اكر 
مواجه�ة الف�رق الكب�رية ويث�ق 
بق�درات العبيه الش�باب لتحقيق 
نتيجة مميزة يف مواجهة الغد أمام 
الجولة  الجوي�ة لحس�اب  الق�وة 

العارشة من الدوري املمتاز.
وق�ال محم�ود »فريق الس�ماوة 
مكافح ش�بابي يبحث عن ذاته يف 

الدوري وال نخى مواجهة الفرق 
بأنفس�نا  الكبرية  لثقتنا  الكب�رية 
حي�ث نراه�ن عى وح�دة الفريق 
وروح�ه العالي�ة لتحقي�ق نتائج 

متميزة«.
وأش�ار »يف األي�ام املاضي�ة قمن�ا 
بتحليل مباري�ات الجوية ونعرف 
جيدا طريقة اللعب التي ينتهجها 
الجوي�ة  للق�وة  الفن�ي  الجه�از 
وس�نعمل ع�ى إيق�اف مفاتي�ح 
لعبهم واستغالل الثغرات يف الخط 

الخلفي للخروج بنتيجة جيدة«.
وب�ني أن املب�اراة ليس�ت س�هلة 
لكن بذات الوق�ت نحن نؤمن بأن 
املوس�م الحايل مختل�ف تغيب من 
خالل�ه الفوارق الفني�ة والالعبني 

الشباب حققوا حضورا مميزا«.
يش�ار إىل أن مواجه�ة الس�ماوة 
والقوة الجوية هي املباراة الثانية 
للم�درب الجدي�د ش�اكر محمود 
الجول�ة  يف  الفري�ق  ق�اد  ال�ذي 

التاسعة للتعادل مع الطلبة.

اتحاد السلة يعلن نتائج 
الفحوص الطبية 

خبير قانوني ينتقد قرارات
 لجنة االنضباط 

جاهد يكشف مخالفات اإلدارة 
السابقة للصقور

مالعب كردستان توافق بدخول الجماهير 

المسابقات تغير توقيتات مباريات دوري الكرة 

التطبيعية تعقد توأمة مع اكاديمية اسباير 

ل�م يجتمع العرب يف أية مناس�بة رياضية إال وس�بقتها إش�ارات 
وتلميحات إىل صعوب�ة مواجهة هذا الطرف مع ذاك بناء عى توتر 
عالقتهم�ا أو الثأر م�ن خيبة أمل س�ابقة واجه�ت أّحدهما، لكن 
النتيجة عندما يتدّخل عاقل لوأد القلق ويعّبد طريق السالم بينهما 
لن يفلح املُغرضون من ُدعاة الفتنة يف اس�تغالل املناس�بة إلرضام 
نار األزمة عى مس�احة واسعة، س�يعودوا خائبني مرتّقبني تنفيذ 

سيناريو جديد للتفرقة والتناحر!
هكذا كان ينظر البعض إىل مس�ألة تنظيم دورة األلعاب اآلسيوية 
2030 الذي اس�تعدَّت ل�ه العاصمت�ان الدوحة والري�اض بملفني 
كبريي�ن وجاهزي�ن منذ ُم�دة طويل�ة وفق�اً لرؤيتهم�ا بتضييف 
ال�دورات والبط�والت الك�ربى الت�ي تزامن�ت م�ع تحدي�ث الُبنى 
التحتية والنهوض بمش�اريع سرتاتيجية ترتكز عى معايري عاملية 
تس�توجب توّفر ُمدن مؤّهلة م�ن ناحية الفنادق املمّي�زة والتنّقل 

اليسري واملالعب والقاعات املتعّددة واألمن املجتمعي.
ولو ُعدنا بتاريخ الرياضة العربية منذ أواس�ط عقد الخمس�ينيات 
من القرن املايض حتى يومنا هذا، لم يش�هد تنافس�ًا ُمدعماً بملف 
تنظي�م متكامل لتضييف واحدة من أهم الدورات القارية )األلعاب 
اآلسيوية( مثلما ش�هدته العاصمة الُعمانية مسقط يف 16 كانون 
األول الج�اري، عى هام�ش اجتماع الجمعي�ة العمومية للمجلس 
األوملبي اآلس�يوي 39 الذي ُحسم للدوحة ثم الرياض بعد أن سعيتا 
للفوز برشف التنظيم حسب قوّة كل ملف ونقاط األفضلية فيهما 
لتكمال سلس�لة التنظيم بعد هانغجو الصينية عام 2022 وناجويا 

أيتيش- ناغويا باليابان عام 2026.
وبرغم التطوّرات اإليجابية الت�ي أعلنت عنها دولة الكويت بإنهاء 
األزم�ة السياس�ية يف املنطقة، وإتمام املُصالح�ة يف اجتماع القّمة 
الخليجية املقبل، إال أن ملف »اآلسياد« شّكل تحّدياً خاصاً ملؤّسستي 
الرياض�ة يف قط�ر والس�عودية برغبتهما يف تضييف ح�دٍث قاري 
بحج�م األوملبي�اد يجمع 45 دول�ة تتنافس يف أكثر م�ن 50 فعالية 
رياضية وتستقطب اهتمام ش�عوب العالم وليس القاّرة الصفراء 
وحده�ا، فضالً ع�ن الُبعد الحض�اري ملا تمثله ال�دورة من ملتقى 
إنس�اني تعّضد في�ه عالقات الصداقة لرتس�يخ ثقاف�ات مختلفة 

تنّمي سلوكيات االجيال عى ُحب الرياضة والسالم والتعاون.
ِحكم�ة رئي�س املجلس األوملبي اآلس�يوي أحمد الفه�د لعبت دوراً 
مهّم�اً يف إذاب�ة جليد اجتماع مس�قط مبّكراً بتوحي�د صّف الهيئة 
العمومي�ة إزاء مق�رتح إناطة ملفي تنظي�م دورتي 2030و2034 
لقط�ر والس�عودية م�ع ُمراع�اة تصوي�ت الُعمومية ع�ى الدولة 
املضيف�ة لل�دورة األوىل، فوق�ع االختي�ار عى قط�ر يف خطوة غري 
مسبوقة بالنسبة للمؤّسسات الرياضية الُكربى للتعامل مع هكذا 

موضوع تشوبه الحساسية بني الطرفني.
مكس�ب عربي كب�ري أن تن�اط الثقة اآلس�يوية بدولتني مش�هود 
لهم�ا بالبطوالت والكف�اءات والقاعدة الرياضي�ة الرصينة واملُدن 
العرصية بمظاهرها العمرانية الخالّبة الس�يما أن العرب منذ أول 
دورة آس�يوية أقيمت يف العاصمة الهندي�ة نيودلهي عام 1951 لم 
يج�رؤوا عى تقديم مل�ف التنظيم حتى تقّدمت قط�ر عام 2006 
بملف ُمذهل ش�هد أفضل الدورات للفرتة من 1 إىل 15 كانون األول 
2006 بمش�اركة عرشة آالف ريايض ورياضية خاضوا منافس�ات 
لت خالله�ا أرقام�اً جدي�دة مهّدت  439 فّعالي�ة يف 38 ُلعب�ة س�جِّ

لتفاؤل آسيا قبيل الدخول يف أوملبياد بكني 2008 آنذاك. 
كم�ا إن الره�ان ع�ى نج�اح االس�تعدادات للموندي�ال من خالل 
احتضان قطر بطوالت آس�يا وكأس الخليج وأندية العالم ودورتي 
)اآلس�ياد والعرب( األوملبيتني وغريها م�ن اللقاءات الوّدية الكبرية 
ملعس�كرات منتخب�ات وأندية أوروبي�ة عمالقة كلها دالئل تش�ري 
اىل توّج�ه الرياض�ة العاملية نح�و قطر ال ينتهي عن�د ملف الدورة 
اآلس�يوية 2030 ويمت�د طموح األش�قاء من اآلن للمنافس�ة عى 
الف�وز بتنظيم دورة األلعاب األوملبية الصيفية 2032 املؤّمل أن يتم 
اإلعالن عنها عام 2025 وهي جديرة بتحقيق حلمها األغى الثاني.

اآلسياد تجمع الُفرقاء!

إياد الصالحي



بعد بداية غري مستقرة خالل أول 3 أشهر، 
على رأس الجهاز الفني ليوفنتوس، يعتقد 
امللدرب أندريا بريلو، أنله عثر أخريا عى ما 
كان يبحلث عنه، بعد أن قدم فريقه أفضل 
أداء لله تقريبلا يف الدوري اإليطلايل، تحت 

قيادته.
وقبلل مبلاراة يوفنتوس على أرض بارما 
حقلق يوفنتوس 6 انتصلارات و6 تعادالت 
يف 12 مباراة عى مسلتوى اللدوري، لكنه 
سليطر بصورة كاسحة ولم يمنح صاحب 
األرض أي فرصة وحقق فوزا كبريا بنتيجة 

.)0-4(

ويف أول موسلم له كمدرب، قال بريلو أكثر 
من مرة إن فريقه »قيد اإلنشاء«، مؤكدا أنه 
يعيد تشلكيل الفريق الذي توىل مسؤوليته 
خلفا ملاوريتسليو ساري ويبدو أن جهوده 

بدأت تحقق نجاحا.
وقلال بريللو بعد الفلوز الكبري على بارما 
»هذا هلو يوفنتوس الذي كنت أريد رؤيته. 
كنا بحاجلة للفلوز يف هذه املبلاراة وقمنا 

بذلك عى أكمل وجه«.
تألقنلا  اسلتعدنا  »لقلد  بريللو  وأضلاف 
بأفضلل طريقلة ممكنلة. تدريجيلا نحن 
نحقق ما نريده. سلعيد بملا نقوم به لدى 

اسلتحواذ املنافلس عى الكلرة. وهجومنا 
جيد ونجيلد الضغط عى الخصوم ورسيعا 
نستعيد قوتنا وهذا ما يجعلك تسيطر عى 

املباريات«.
وبصفلة خاصلة، أشلاد بريللو بمهاجمه 
ألفارو موراتا الذي أحرز الهدف الرابع قبل 

نهاية املباراة.
وقلال املدرب علن الالعب اإلسلباني »كان 
يشعر بخيبة أمل بسلبب انتقادات وجهت 
إليه، لكن فيما عدا ذلك فإنه هيأ الكثري من 
الفلرص. ومن خلالل مثل هلذا األداء تأتي 

األهداف«.

كشف تقرير صحفي إسلباني، عن تطور 
جديد بشأن ارتباط الالعب املرصي محمد 
صالح، نجلم ليفربول، باالنتقلال إىل ريال 

مدريد يف املوسم املقبل.
وكان صالح أجرى حواًرا صحفًيا، ورفض 
خالله غلق الباب أمام انتقاله مستقباًل إىل 

ريال مدريد أو برشلونة.
سلنرتال«  »ديفنسلا  لشلبكة  ووفًقلا 
اإلسلبانية، فإن رغبة صالح يف املسلتقبل 
هلي الدفاع علن ألوان ريلال مدريد، عقب 

انتهاء عالقته مع ليفربول.
وأشلارت إىل أن شلخصا مقربا من صالح، 

أكد وجود اتصلاالت حالًيا بني ريال مدريد 
وممثيل الالعب املرصي.

وأوضحت أن صالح سينهي املوسم الحايل 
ملع الريدز، ثلم سليكون مسلتقبله عى 
املحلك، لكن كل ما يتعللق بصفقة انتقاله 
إىل املرينجي يف الصيف املقبل، سيكون بناء 

عى قرار ليفربول بشأن مستقبله.
وقالت الشلبكة اإلسلبانية، إن أحد ممثيل 
صالح سبق وكشف عن تقديم ريال مدريد 
لعرض سلابق بشلأن ضم الالعلب، لكننا 
نؤكلد حالًيا أن اهتمام النادي امللكي بنجم 

الريدز أكثر من أي وقت مىض.

على  القائملون  يتوقلع 
بطوللة  تنظيلم 
ليا  أسرتا

املفتوحة للتنس مشلاركة كبار نجوم اللعبة 
ومنهلم السلويرسي روجيه فيلدرر، املتوج 
باللقلب 6 ملرات يف أول البطلوالت األربلع 
الكربى للعام املقبل يف مالعب ملبورن بارك.

وقلال االتحلاد األسلرتايل للتنلس وحكوملة 
واليلة فيكتوريا إن البطولة سلتنطلق يوم 8 
شباط املقبل متأخرة 3 أسابيع عن موعدها 
األصيل بعد مفاوضات استمرت طويالً حول 

اإلجلراءات الوقائيلة واالحرتازية لتجنب 
تفيش العدوى بفريوس كورونا املستجد 

يف البالد.
وقلال كريلج تايليل مديلر البطوللة 

الكربى: »لدينا التزام من جميع الالعبني 
أسلرتاليا.  إىل  بالقلدوم  العاللم  حلول 
بالتأكيلد هلذه بدايلة املوسلم ومن ثم 
فلأي يشء يمكن أن يحلدث فيما يتعلق 
بقائمة املشلاركة. لكن االلتزام موجود 
من جانب جميع الالعبني ومنهم روجيه 

فيدرر«.
وهناك بعض الشكوك املتعلقة بمشاركة 
فيدرر، 39 عاًما، بعد خضوعه لعمليتني 
جراحيتني يف الركبة ما تسلبب يف غيابه 

عن املالعب طويالً.
ولم يشلارك فيدرر الذي سليكمل عامه 
40 يف آب املقبل يف أي مباراة رسمية منذ 
خسارته يف قبل نهائي أسرتاليا املفتوحة 
يف ملبلورن بلارك أمام الرصبلي نوفاك 

ديوكوفيتش يف بداية العام الحايل.
وقال فيدرر لوسلائل إعالم سلويرسية 
يف وقت سلابق من الشلهر الجلاري إن 
عمليلة تعافيه اسلتغرقت وقًتلا أطول 
مملا كان متوقعا لكن تاييل قال إنه عى 
تواصل ملع الالعلب السلويرسي الذي 
حصد 20 لقًبلا كبريًا، وإنه بلدأ بالفعل 
تدريباته اسلتعدادا للموسلم الجديد يف 

مقره التدريبي يف دبي.
وأضاف تايليل »أبلغنلا أن موعد الثامن 
من فرباير يناسبه بشكل أفضل بالنظر 
إىل االستعداد للبطولة. لكن هناك الكثري 
ملن الجوانب التلي سلتعتمد عى مدى 
تطلور حالتله يف األسلبوعني أو الثالثة 
رحلالت  البطوللة  املقبلني«.وسلتنظم 
جويلة خاصلة لتأمني وصلول الالعبني 
والالعبلات إىل أسلرتاليا بينملا سلتقام 
دبلي  يف  للبطوللة  التأهيليلة  األدوار 
والدوحة.ويتوقع تاييل أن يقل الحضور 
الجماهلريي خلالل مباريلات البطولة 
بنسلبة 50 يف املئلة تقريبلا علن 
علدد الجمهور الذي حرض 
مباريلات نسلخة العام 
الحايل وهو 840 ألف 

شخص.

اهتمام ريال
 مدريد يتضاعف
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بيرلو يمتدح العبي يوفنتوس بعد الفوز على بارما

تشليليس  نلادي  اتخلذ 
موقًفا حاسلًما بشأن بيع 
مهاجمله الفرنيس أوليفييه 
املريكاتلو  خلالل  جلريو 

الشتوي املقبل.
»كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 
فإن  اإليطايل،  مريكاتو« 
أنطونيلو كونتي مدرب 
إنرت، يرغب بقوة يف ضم 
جريو منذ الصيف املايض.

كملا أن ميلالن بلدأ مؤخلرًا 

ة  د ر مطلا
جلريو أيًضلا، 

يكلون  كلي 
للمهاجلم  بديلاًل 

زالتلان  السلويدي 
فيتلش  هيمو ا بر إ
خالل املوسم الحايل.

وأشار املوقع اإليطايل 
إسلرتاتيجية  أن  إىل 
تشليليس صوب جريو 
تغلريت مؤخلرًا، حيث 

قلرر مسلؤولو البللوز علدم بيع 
املهاجلم الفرنليس، حتلى انتهلاء 

عقده يف الصيف املقبل.
وأوضلح »كالتشليو مريكاتو« أن 
موقلف الالعب أيًضلا تغري، بعد أن 
تأللق مؤخلرًا وبلات يحصلل عى 
يف  للمشلاركة  أكلرب  مسلاحة 

املباريات رفقة تشيليس.

أكد تقرير صحفلي بريطاني، 
أن ليفربول يسلتهدف التعاقد 
ملع العلب برتغلايل يف خط 

الدفاع.
لصحيفلة  ووفًقلا 
الربيطانية،  »ملريور« 
فإن ليفربول يسلعى 
بقلوة للتعاقلد مع 
نونلو  الربتغلايل 
مدافع  مينديز، 
تنج  ر سلبو
 ، نة لشلبو

الحلايل. املوسلم  إىل خلالل  وأشلارت 
الالعبلني أن مينديلز يعلد من  أبلرز 

أوروبلا  حيلث الشلباب يف  حالًيلا، 
تسعى لضمه أندية ريال مدريد وإنرت ميالن 
ومانشسلرت يونايتد ومانشسلرت سليتي، 
أن  ليفربول.وأوضحلت  إىل  باإلضافلة 
مفاوضات ليفربول تعد األكثر جدية، 
حيلث قدم النادي عرًضلا بقيمة 22 
مليون يورو، لكنله قوبل بالرفض.
وقاللت الصحيفلة الربيطانيلة، إن 
مينديلز لديه رشط جزائي يف عقده 
بقيملة 45 مليلون يلورو، ويلرى 
ناديه أن هذا الرقم ليس كافًيا ملنع 
رحيله عن لشبونة.ويسعى النادي 
الربتغلايل مؤخلًرا إلقنلاع مينديز 
بالتوقيلع عى عقلد جديد، مع 
رفلع قيملة اللرط الجزائي 
إىل 70 مليلون يورو.ويعاني 
الريدز دفاعًيا هذا املوسم، 
بسلبب تعلرض الثنائلي 

جيل  فان دايلك وجو جوميز فري
بات  خطرية.إلصا

عوار يمنح ريال مدريد 
أفضلية عن آرسنال

أرتيتا: نرغب
 بعودة أوباميانج 

فيدرر يتصدر قائمة الالعبين المتوقع مشاركتهم بأستراليا المفتوحة

تعلرض آرسلنال النتكاسلة قبلل فلرتة عيلد امليلالد 
املزدحمة باملباريات يف الدوري اإلنجليزي املمتاز 
لكرة القدم حيث يواجله قائده بيري-إيمريك 
أوباميانلج الغيلاب ملا يصل إىل أسلبوعني 
السلاق.وغاب  ربللة  يف  شلد  بسلبب 
أوباميانج مهاجم الجابون عن خسارة 
وملن  إيفرتلون  أملام   1-2 آرسلنال 
املنتظلر اسلتمرار غيابه علن مواجهة 
كأس رابطلة املحرتفني اإلنجليزية ضد 
مانشسلرت سليتي باإلضافة ملباراتي 
تشليليس وبرايتون األسلبوع القادم 
يف الدوري.وقال ميلكل أرتيتا مدرب 
آرسلنال »نرغب يف عودتله بأقىص 
رسعة لكنه يعاني من شد بسيط. 
نحن بحاجة لعدة أيام، ال أدري إن 
كان سيغيب أسبوعا أو أسبوعني. 
األمر يتوقف عى تطور اإلصابة«.

وخرس آرسلنال خمس مباريات 
ملن السلبع األخلرية يف الدوري 
ويحتلل املركلز 15 برصيلد 14 
نقطلة بفلارق أربع نقلاط عن 
أسلوأ  الهبوط.وهلذه  منطقلة 
بدايلة آلرسلنال يف اللدوري منلذ 
يزيلد  مملا   1975-1974 موسلم 
الضغلط عى اإلسلباني أرتيتلا الذي توىل 
املسلؤولية يف كانلون األول ملن العلام 
املايض.وقلال أرتيتا »ال يوجد شلك أن 
النتائج ليست جيدة بما يكفي وغري 
مقبوللة بمقاييلس هلذا النلادي 
وهلذا هو التحدي الذي نواجهه«.

وتابع »املوقف معقد حقا، لكني 
الذي شلاهدته  متحمس بعلد 
من الالعبني إزاء االستمرار يف 

ما نحاول أن نفعله«.

اللجنلة  رئيلس  توسلكيتس،  كارليلس  دافلع 
املسلؤولة علن إدارة برشللونة، علن الهولندي 
روناللد كومان مدرب البارسلا بعلد التعادل مع 

فالنسيا 2-2، يف الجولة 14 من الليجا.
وقال توسكيتس، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية: »تراجع نتائج برشلونة؟ لن 
ألوم أحلدا. كومان يعمل بشلكل جيد، ويحظى 
بدعمي«.وأضلاف رئيلس برشللونة: »لقد كنت 
أتناول الطعام مع كوملان عدة مرات، ويبدو يل 

أنه متفائل بالفريق«.
يذكر أن برشلونة يحتل املركز الخامس يف جدول 
ترتيلب اللدوري اإلسلباني برصيلد 21 نقطلة، 

وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد املتصدر.
وكان كوملان توىل املهملة الفنية لربشللونة يف 
الصيلف امللايض، خلًفلا للملدرب املُقلال كيكي 
سيتني، إثر خروج البارسا من ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

ليفربول يعثر 
على بديل فان دايك

كشلف تقريلر صحفلي، أن الفرنيس 
حسلام علوار، العب وسلط ليون، 

يفاضل بني آرسنال وريال مدريد 
يف املريكاتو الشتوي املقبل.

»ديفنسلا  لشلبكة  ووفًقلا 
فلإن  اإلسلبانية،  سلنرتال« 
علوار بات يحظلى باهتمام 
قلوي ملن آرسلنال وريلال 
مدريد، وعليه اختيار وجهته 

يف كانون الثاني املقبل.
وأشلارت إىل أن ريلال مدريد 

يلراه أفضلل بديلل يف حاللة 
إرصار إيسلكو على الرحيلل 
يف الشلتاء، كملا أن آرسلنال 
تواصلل مؤخلرًا ملع ممثليل 
لحسلم  الفرنليس  الالعلب 

الصفقة.
ويمنلح آرسلنال اهتمامله 

لكلن  إليسلكو،  أيًضلا 
االقتصادية  الظروف 

للنلادي اللندنلي 
ملن  تحرمله 
عقلد  إمكانيلة 
الصفقتني مًعا.

ضحلت  و أ و
الشلبكة اإلسبانية 

علوار  ممثليل  انتقاله أن  يفضلون 
إىل ريلال مدريد، حتى يلعلب يف دوري أبطال 

أوروبا هذا املوسم.
أن  على  سلنرتال«  »ديفنسلا  وشلددت 

تفضيل عوار للمرينجي، سيعني حسم 
صفقة إيسلكو لصالح آرسنال بنسبة 

كبرية

توسكيتس: كومان 
يعمل بشكل جيد

تشيلسي يرفض بيع جيرو إلى قطبي ميالن



املراقب العراقي /خاص
اس�تضاف اتحاد أدباء وكتاب البرصة 
يف أصبوح�ة متميزة الش�اعر مرتىض 
مريود م�ن محافظة ميس�ان، وتأتي 
هذه الجلسة ضمن نش�اطات االتحاد 
الش�اعر   الجلس�ة  وق�دم   . املُعت�ادة 
الرتحي�ب  بع�د   ، ري�اض  محم�ود 
والتعريف بالش�اعر وتح�دث عن اهم 
ممي�زات ش�عره ومحط�ات حيات�ه . 
وت�م خ�ال الجلس�ة ق�راءة للش�اعر 
مرتىض مريود من ش�عره والذي تنوع 
بني القصي�دة العمودية وقصيدة النثر 
فهو ُيجيد ارضب الش�عر وهذا قليل يف 
الوقت الراهن مثلما يمتاز ش�عره بأنه 

نابع عن تجربة وُمعرب عن واقعه. 
بع�ض  االصبوح�ة  خ�ال  وج�رت 
املداخات للحديث عن تجربة الش�اعر 
ومنه�ا ما تح�دث به الش�اعر والناقد 
الدكت�ور رساج محم�د ال�ذي تربط�ه 
عاقة وثيقة باملُحتفى ومرشوع أدبي 
متق�ارب ، وكذل�ك مداخل�ة للق�اص 
االس�تاذ باس�م القطران�ي ومداخات 
اخ�رى تحدث�ت ع�ن ش�عر وكينون�ة 

الشاعر ومميزات كتابته. 
وح�ر االصبوح�ة جم�ع م�ن ُنخب 
مبدعي وأدباء الب�رصة وكذلك أعضاء 
الهيأة االداري�ة لاتحاد والذين تحدثوا 
ع�ن جمالية الجلس�ة وم�ادار خالها 

من تبادل الطراف الحديث عن الش�ٔان 
الثق�ايف والحركة الثقافية يف ميس�ان 
بش�كل خ�اص والع�راق بش�كل عام. 
متمي�ز  حض�ور  لاع�ام  كان  كم�ا 
العدي�د  حض�ور  ع�رب  االصبوح�ة  يف 
م�ن االعامي�ني والقن�وات الفضأيية 

ووسأيل االعام االخرى.
يذكر ان الشاعر مرتىض مريود شارك 
الش�عرية  املهرج�ان  م�ن  الكث�ر  يف 
وجلس�ات االحتفاء وهو من الشعراء 
الش�باب يف ميس�ان الذي�ن كان له�م 
الرصي�ف  جلس�ات  اغل�ب  يف  دور 
املع�ريف الثق�ايف ومنتدي�ات الثقافة يف 

محافظته.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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املتنبيالثقافـي

بعث املتنبي الحياة يف مفهوم املوت املخيف، حني ربط مجابهته 
بالعزة، والكرامة، واإلقدام، وهو عنده خر من العيش يف املذلة 

والهوان:
ٍف َمُروِم  إذا غاَمرَْت يف َشَ

                َفا َتقَنْع بما دوَن الّنجوِم
 فَطْعُم املَْوِت يف أْمٍر صغٍر

                 كَطْعِم املَْوِت يف أْمٍر َعظيِم 
ويرتبط املوت عند املتنبي بقيمة الشجاعة، فبما أنه ال مفر من 
املوت، وهو البد آٍت، فلماذا الضعف والجبن، ويتجىل ذلك بقوله: 

وإذا لم يكن من املوِت بٌد 
                فمن العجِز أن تكوَن جباناً

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير
محمد درويش

يف الامباالة فلسفة ، إنها صفة من صفاة األمل.
ولنا أحامنا الصغرى ، كأن نصحو من النوم معافني من الخيبة 

.. لم نحلم بأشياء عصية ! نحن أحياء وباقون ، وللحلم بقية.
النسيان هو تدريب الخيال عىل إحرتام الواقع.

علموك أن تحذر الفرح ألن خيانته قاسية.
ليتنا إستطعنا أن نحب أقل كي ال نتألم أكثر.

نح�ن الضحية الت�ي جربت فيها كل أنواع القت�ل .. حتى أحدث 
األسلحة ! لكننا األعجوبة التي ال تموت وال تستطيع أن تموت.

قل للغياب نقصتني وأنا أتيت ألكملك.
ال ب�أس م�ن أن يك�ون ماضين�ا أفضل م�ن حارضن�ا .. ولكن 
الش�قاء الكامل أن يكون حارضنا أفضل من غدنا .. يا لهاويتنا 

كم هي واسعة.

لم يعد هناك

سوى خمس دقائق

وساعات ليل متأخرة

خمس دقائَق فقط..

يغلُق دفاتر وذكريات

يسمح لليل أخرا نزيا

عىل الضلوع املتيبسة

ضلوعي املتحجرة

فغدا هنالك يل موعد

مع الريح

مع عصافِر الرَّب املتحررة

ستعود الشمُس خائبة من بعد 

ثباٍت

وتس�بُح يف عيوني حم�رة تلك 

الجميلة

تميش عىل األحام املتبعثرة

غدا

سيصيح ديك حارتنا

وتتدىل عناقيُد اللقاء

عىل أبواب حديقتنا

٭٭٭

خل�ف  لهف�ة  ب�كل  س�ينتظر 

األبواب

ينتظر أن يستقل حقيبة سفر

وأوراق الشعر العنيدة تحرسُه

القصائ�د فرتق�ص  أم�ا آخ�ر 

وحيدة ..

تختاُل عىل الرفوف متكربة

…

ليست سوى ليلٍة

خمس دقائق أطر عىل بس�اٍط 

مخميل

يصحبني ملدينة مدمرة

أتجول فيها وحدي

أركُض وحدي

أهرب من مأساِة الحنجرة

أبحث عن ظل البيِت

عن بائع الورد والعسِل

عن خبزٍة تركتها

منُذ سنني مقمرة

أبحُث

عن ظل الله

وعن رسائل العشِق العابرة

قد غاب الحُب منذ سنني

معلٌق عىل مشانق املعذرة

غدا

سُتقام صاٌة وستبكي

عيوٌن كم تمنت أن

ترانا با أغنيٍة

أن ترانا با صوٍت

ستبقى طوابر الخبِز 

والهواء

وس�يحيص كل مقه�ور وعابر 

السبيِل

سيحيص ساعات

 وأياما حائرة

وتبكي امرأٌة والطفل 

عىل ثديها

يرضع ألم األِب

 العالِق يف الخارصة

خمس دقائق

َن الفجُر  يا أّماُه   يف  وطني؟ هل أذَّ

أم  أّنها  ركعاُت  الرسِّ و العلِن؟

حيُث النقاُء  الذي صارْت مواكبُه

ُتْبقي الضياَء عزيَز النفِس يف املدِن

هل  غروا منهَج  اإليماِن  ثانية ؟

و أوقظوا املوَت أمىس  باهَض الثمن؟؟

ما زلُت  أرصُخ يا أّماُه من  رئتي

و أستغيُث  من الطْعناِت يف املحِن

وألُف  كفٍّ  يهزُّ الروَح معرتضاً

فا  أالقي  سوى الرّساِق  يف  كفني

ماذا جنيُت من  األياِم يف  سخٍط

وكلُّ  حزني  أتى  كالليِل من زمني. 

ظيّل  عىل  سجدِة الحرمان ثابتًة

فقْد ُحرمنا   بإرصاٍر من الوطِن

َن الفجُر     هل أذَّ

انتفاضة عالمات الترفيد

 محمد الفهد

سجاد حسن عواد

 إياد السمان

املراقب العراقي/متابعة
واملع�روف أن الكاتب�ة أمان�ي تمي�ل يف قصصه�ا 
القص�رة للتجريب، وتقرتب م�ن األدب العجائبي 
ت�ارة، وال�رسد الس�ريايل ت�ارة أخ�رى. ويف هذه 
املجموع�ة تبتع�د قلي�ا ع�ن أج�واء مجموعتها 
الس�ابقة »ج�وار املاء« الت�ي لوحظ عليه�ا فيها 
امليل الافت للتكثيف واالقرتاب من النوع املعروف 
باس�م القص�ة القص�رة ج�دا، إال أنه�ا يف ه�ذه 
القص�ص تفعل العكس فتميل إىل الرسد الغارق يف 
التفاصي�ل، بل يف ما هو أكثر من التفاصيل، أعني 
التك�رار الذي يش�غل حي�زا الفتا للنظ�ر يف إيقاع 

القصص.
فبطل القصة األوىل غيمة يتدىل منها حبٌل س�ميك 
)ولعله�ا تعني غليظا فاس�تعملت كلمة س�ميك( 
يجد القارئ راويا يرسد حكايته باس�تخدام لهجة 
املتكلم، م�ن بداية القصة إىل الكلمة األخرة. وهو 
ال يفتأ يكرر عىل مس�امع اآلخري�ن يف القصة أنه 
يتوقع قطع رأس�ه بعد ثاث�ة أيام ال أكثر وال أقل. 
والحكاية تعود بنا إىل ما يسبق ظهور هذا الراوي – 
الذي يبدو عليه أنه يعاني رضبا غريًبا من الجنون 
– ويسبق صعوده لحافلة الركاب. فلطاملا حذرته 
أمه من الضحك الذي س�يورده مورد التهلكة، ولم 

يكن ليمنح نصحه�ا هذا وتحذيرها أذنا مصغية، 
لكن�ه عندما ع�اد بعد الرحل�ة الت�ي انتهى منها 
برؤية رأس�ه معلقا بذلك الحبل الغليظ املتديل من 
الغيم�ة، قالت له أمه باكي�ة » املحذور وقع.. وما 

حذرت�ك منه ق�د حصل« أما اآلخرون: من س�ائق 
الحافل�ة، وس�يدة املحكمة، إىل الراك�ب املتَكرِّش، 
وبائع املابس املستعملة، وبائع السجائر املهربة، 
وبائ�ع اإلكسس�وارات الرخيص�ة، إىل بائع العرق 
س�وس والتمر الهن�دي والكتب القديم�ة واألوالد 
املرشدين والغجري، الذي عرض عليه قادة تجنبه 
الوقوع ضحية الحسد، إىل أصحاب الحوانيت بمن 
فيه�م م�ن ه�دده بالرشط�ة، أو بَقَن�وَة.. بعد أن 
أدرك م�ا هو عليه م�ن جنون.. كّل ه�ؤالء لم يثر 
لديه�م كام�ه عن قطع رأس�ه رد فعل مناس�ب، 
ب�ل ال�كل يكتفي به�زة من رأس�ه مس�تغربا إال 
الج�زار الضخم، فهو الوحيد ال�ذي خاطبه ُمَعّنفا 
»نسيَت رأسك«. وتش�اء الصدفة املنتظرة أن يربز 
ه�ذا الجزار دون اآلخري�ن محتضنا رأس الفتى – 
ال�راوي – وهما، أي: الرأس والجزار معلقان بذلك 

الحبل الغليظ املتديل من الغيمة.
ج�اءت ه�ذه القص�ة بما فيه�ا م�ن حكاية غر 
مكثفة، لتؤكد أن الواقع الذي ترويه واقٌع مشوه. 
فالكلمات ال تعني ما يريده املتكلم، وال ما يتسلمه 
منها الس�امع، وال الرأس يستقر فوق الرقبة كما 
هي الع�ادة.. وال الضحك يعرب عن الرسور وراحة 
البال، وحس�ن التأتي، يف عال�م يكتنفه الغموض، 
والتناق�ض املرعب، وعدم املب�االة. وقد جاء طول 
القصة معربا عن هذا باسرتس�ال الراوي يف تكرار 
عبارات�ه عىل مس�امع اآلخرين، الذي�ن عاد فكرر 
ذكره�م مرة أخرى بعد عودت�ه إىل منزله، وظهور 
الرأس املقطوع، والحبل الس�ميك املتديل. فقد أّموا 
جميع�ا من�زل الفتى م�ع شوق الش�مس عما 

بالعادة: زيارة السقيم لاطمئنان عليه. 

»غيمة يتدلى منها حبل سميك« أجواء شعبية في إطار غرائبي
ه  بعد مجموعاتها القصصية »شخوص الكاتبة« 2011 و«سمِّ
المفت��اح إْن ش��ئت« 2016 و«ج��وار الم��اء« )2018( تص��در 
للكاتب��ة أم��اين س��ليمان مجموعته��ا الرابع��ة »غيم��ة يتدىل 
منه��ا حبٌل س��ميك« عن ال��دار األهلي��ة للن��ر والتوزيع يف 
عم��ان 2020 يف 120 صفح��ة وث��اث عرة قص��ة، األوىل منها 

بالعنوان نفسه الذي اختري عنوانا للمجموعة.

  أقام�ت دار ثقافة األطف�ال احتفاالً  
باليوبي�ل الذهبي لها، وهي مناس�بة 
صدور الع�دد األول من مجلة االٔطفال 
الرأيدة )مجلتي( بإشاف وكيل وزارة 

الثقافة الدكتور نوفل أبو رغيف . 
وق�د ج�رت االحتفالية بحض�ور عدٍد 
مميٍز من النخب والعناوين الرس�مية 
واالعامي�ة  واإلبداعي�ة  والثقافي�ة 
بينه�م: مدير عام الفنون املوس�يقية 
محمود عب�د الجبار، ومدير مدرس�ة 
املوس�يقى والبالي�ه، ووفد ع�ن الدار 
العراقي�ة لألزي�اء وبمش�اركة نوعية 
هاش�م  الفن�ان  الطفول�ة  لس�فر   ،
سلمان ، وأديب االطفال الشاعر جليل 
خزع�ل، وممثل�ني عن صح�ف العالم 
الجدي�دة والوطن  والدس�تور والبينة 
إىل جانب القنوات الفضائيات املحلية، 
والفني�ة  الثقافي�ة  والش�خصيات 
وأدب  بثقاف�ة  واملهتم�ني  واالٔدبي�ة، 

الطفل، ومجاميع م�ن أطفال العراق 
عىل قاع�ة الن�وارس املركزية يف مقر 
ال�دار .و ابت�دأ الحفل بعزف الس�ام 
الوطن�ي وق�راءة الفاتح�ة لش�هداء 
الع�راق ، بعده�ا ألقى وكي�ل الوزارة 
د.نوف�ل ابو رغي�ف كلمًة باملناس�بة 
االعت�زاز  مش�اعر  ع�ن  فيه�ا  ع�رب 

والفخر بهذه املٔوسس�ة العريقة التي 
يتزام�ن االحتف�ال بيوبيله�ا الذهبي 
م�ع احتفاالت ش�عبنا بأعي�اد املياد 
املجي�د،ورأس الس�نة امليادي�ة م�ع 
احتف�االت ي�وم الن�رص ع�ىل داعش، 

وتحرير االٔرض من دنسها .
وأكد  أبو رغيف أنَّ االحتفال بتأسيس 

دار ثقافة االٔطفال هو احتفاٌل بتاريٍخ 
والتمي�ز  باإلنج�ازات  طوي�ٍل حاف�ٍل 
والعطاء يبدأ الحدي�ث عنه وال ينتهي 
، فهذه املؤسسة سجل مرشق بجهود 
املبدع�ني يف ثقاف�ة األطف�ال بش�تى 
عناوينها من كتابة تخصصية ورسم 
، وس�يناريو وش�عر وم�رسح وقصة 
ومختل�ف عناوي�ن اإلب�داع يف قائم�ة 
طويلة من الحض�ور الثقايف بعناوينه 
، مم�ن حف�روا بصماته�م  األخ�رى 
الشاخصة يف الذاكرة الجمعية عراقياً 
وعربي�اً، وع�ىل مس�توى الص�دارة يف 
الرشق األوس�ط .كما اس�تذكر  الدور 
ال�ذي لعبت�ه مطبوع�ات وإص�دارات 
ال�دار يف تنمية وترص�ني ثقافة أجيال 
متعاقبة كانت حافلة بالتنوع والثراء 
اللذي�ن كان�ت تزخ�ر بهم�ا مجلت�ي 
واملزمار والسلسلة القصصية ومكتبة 

الطفل بشكل عام .

دار ثقافة األطفال تحتفل بيوبيلها الذهبي 

- هم ال يهتمون بنا.
- نعم، ألنهم قليلو علم ودراية.

- يج�ب أن يضعوا قانون�ا يعاقبهم، 
ويحمينا.

- إذن علين�ا أن نحت�ج، وعلين�ا أن 
نطالب بذلك؛ ليقوموا بوضع قانونا.

- ملاذا هم ُمهملون هكذا؟!
 خصوص�ا أن لنا ثقلن�ا، وأهميتنا يف 

حياتهم.
- يقول�ون: )َم�ن أمن العقاب أس�اء 
األدب(. لذل�ك تجدي�ن أن َمن ال يهتم 
بنا ال يحاسبُه أحد. وهؤالء قوم حتى 
قوانينهم يصيغونها حسب أهوائهم. 
- لألس�ف هم ال يق�درون النعم التي 

بني أيديهم، حتى يفقدونها. 
مم�ا  أصع�ب  أموره�م  بدونن�ا،   -
يعرف�ون  ال  فبدونن�ا  تتوقع�ني، 
مت�ى يتوفق�ون وال مت�ى يكمل�ون. 

س�تختلط عليهم الكلمات، وتتشابك 
الُجمل، فلن يعرفوا بداية الُجملة من 
نهايته�ا. ول�ن يقفوا ع�ىل معانيها. 
ل�ن يعرفوا متى يس�تفهموا، أو متى 

يخربوا، وأيضا متى يتعجبوا!!
س�يضيع عليهم معنى ال�كام. ولن 

يفقهوا شيئا مما ُكتب أو ُقرأ. 
- نع�م نحن مهمني ج�دا، فبالفارزة  
يعرفون أن ه�ذه جملة متصلة فيما 
بينها، أو أنها شح وتقس�يم ألجزاء 
اليشء الواحد. أو أن الذي قبلها لفظ 
منادى. أو أنه قس�م وجواب قس�م، 

وقبل كلمة )مثل( عند التمثيل. 
أن  املنقوط�ة يعرف�ون  وبالفاصل�ة 

الجملة الثانية سببا لألوىل. 
وبالنقط�ة يعرف�ون أن الجمل�ة قد 

انتهت. 
وبالنقطت�نِي الرأس�يتنِي يعلمون أن 
الذي بعدها قول، أو أقس�ام )أركان( 
ال�يشء الذي يس�بقها شحه. وتأتي 

قبل شح األمثلة التي قبلها. 
وبالرشطة يعرف�ون أنها تفصل بني 

العدد واملعدود. 
وبالرشطتني يعرفون أن هناك جملة 

اعرتاضية تدخل الكام. 
وبالقوس�ني يعرفون أن هناك كلمة، 
أو جمل�ة تف�رس الكلم�ة، أو الجملة 

التي قبلها. 
أن  التنصي�ص يعرف�ون  وبعامت�ي 
هن�اك نص�ا مقتبس�ا ومنق�وال من 

مكان آخر. 
- نعم نحن عامات الرتفيد )الرتقيم( 
ننظم الكتاب�ة، ونجعل القارئ يفهم 
ما يريده من�ه الكاتب، ونيرس عملية 
فه�م ال�كام، وكيفية نطق�ه. ونبني 
ن�وع الكام، فيم�ا إذا كان تعجبا، أو 

استفهاما، أو أي يشء آخر. 
- نحن ال نعت�رب حروف، وال يمكنهم 
لن�ص  قراءته�م  عن�د  بن�ا  النط�ق 

مكتوب.

كما إننا نك�ره أن يضع أحدهم فراغ 
بينن�ا وبني أخر الكلم�ة التي نوضع 

بعدها.  
فنك�ره مثا إذ كت�ب أحدهم: يا عيل 

، ادرس. 
فالصحيح من هذا: يا عيل، ادرس. 

أي ال فراغ وال فراق...
فاألغلب يكتبون ع�ن فراق أحبتهم، 

ويجربونا بأخطائهم فراق أحبتنا! 
ما ذنبنا؟! 

- أظنهم س�يتعلمون، ولن يحتاجوا 
عقوبات. 

- نأمل ذلك...

قصة حوارية 

إتحاد أدباء البصرة يستضيف الشاعر الميساني مرتضى مريود 

ميثـم الخزرجي يدخــل الخرافـات واألساطيـر في 
قصص حقيقية من واقع المجتمع العراقي 

تعبر عن معاناة الناس وأوجاعهم وأحالمهم 

املراقب العراقي/ القسم الثقايف
 يرى الناقد االردني موىس إبراهيم أبو رياش 
ان القاص العراقي ميثم الخزرجي استطاع 
ان يض�ع الخراف�ات واألس�اطر يف قصص 
حقيقي�ة من واق�ع املجتم�ع العراقي تعرب 
ع�ن معان�اة الن�اس وأوجاعه�م وأحامهم 

وظروفهم ومخاوفهم.
وق�ال اب�و ري�اش ان يف ق�راءة نقدية خص 
بها )املراقب العراق�ي( : ان مجموعة »بريد 
اآلله�ة« القصصي�ة  للق�اص العراقي ميثم 
الخزرج�ي، ه�ي قصص من واق�ع املجتمع 
العراقي، خاصة يف الجنوب، قصص مأزومة، 
قلق�ة، تعرب ع�ن معاناة الن�اس وأوجاعهم 
وأحامه�م وظروفهم ومخاوفه�م، وتحّكم 
بتاوينه�ا ومس�مياتها  الجائ�رة  الس�لطة 
كاف�ة، لتحج�ب عنه�م الن�ور، وتحرمه�م 
من الوعي، وترس�خ فيهم الجه�ل والتبعية 

والغيبوبة، ملصلحة قوى الظام.
واضاف :تتكون املجموعة من تسع قصص، 
منه�ا س�ت كان للخرافة واألس�طورة منها 
نصيب واف�ر مؤث�ر وفاعل، وعندم�ا يكون 
للخراف�ات واألس�اطر ش�أن يف مجتمع ما، 
فه�ذا يعني أن ه�ذا املجتمع م�ا زال يعيش 
بعي�دا ع�ن العل�م واملعرف�ة، وع�ن الحرية 
والعدال�ة، وع�ن االنفتاح والتس�امح، وعن 
الن�ور والش�مس الس�اطعة، ال يعيش فيها 
برغبت�ه وإرادت�ه، ب�ل ه�ي بفعل س�لطات 
غاش�مة، ال يتحق�ق وجوده�ا وس�طوتها، 
إال بإدام�ة هذه الحال�ة، وتوس�يع دائرتها، 
وترس�يخها يف وجدان الناس وعقولهم؛ ألن 
اإليم�ان بالخرافات واألس�اطر، أو الخوف 
منه�ا، يؤمن الرض�وخ والتبعي�ة والتخاذل، 
وتعطي�ل العقل واالستس�ام غر املرشوط، 

والس�جود للسلطة مقابل لقمة العيش، وما 
عداه�ا هوامش وتفاصي�ل، والتفاصيل من 

الشيطان!
وتابع :يف قصة »مصادفة ال يقبلها الصفح« 
�ال« الغتصاب من  يتع�رض »مره�ون الحمَّ
جنية البستان، ما يؤدي إىل فقدانه رجولته، 
فتلجأ زوجته »مرزوقة« الش�بقة بعد طول 
اصطبار إلشباع ش�هوتها مع الرجال الذين 
أش�بعوها غ�زال، وعندم�ا يكش�ف فعلته�ا 
الطف�ل »س�عد« تش�رتي صمت�ه بالحلوى، 
وتدع�ي أن الرج�ل ال�ذي رآه فوقه�ا ما هو 
إال س�ارق. وعندم�ا يس�أل الطف�ل أمه عن 
اق« تجيبه إنه�م التجار الذين  معنى »ال�رُسَّ
يرسق�ون، لك�ن بقان�ون. وتف�رس القصة 
رمزيته�ا، »ثم�ة قطع م�ن الحل�وى تكفي 
لرؤي�ة مرزوقة مع س�ارق آخ�ر أو لرؤيتنا 
م�ع زعيم آخر ين�اور أجس�ادنا عىل طاولة 

القانون« ومن كان القانون حاميه ومظلته، 
فا خوف علي�ه، فليرسق ويغتصب وليفعل 

األفاعيل، فا تثريب عليه.
»جني�ة البس�تان« املعروف�ة أله�ل املنطقة 
كخراف�ة متداولة، أدت إىل ب�ث روح الخوف 
والذعر يف نفوس الرجال؛ ألن فقدان الرجولة 
يعني امل�وت يف العرف االجتماع�ي القروي، 
وهذا الخوف يش�ل النفس والجسد، ويؤدي 
إىل قل�ة الحرك�ة الفاعلة، وح�رص أوقاتها؛ 
تجنب�ا للخط�ر املرتق�ب، لتخل�و الس�احة 
للس�لطة وأعوانها لتمارس ما تريد، وتفعل 
م�ا تش�اء يف غفلة م�ن الناس، واس�تثمارا 

لخوفهم.
واس�تطرد :يتج�ول مجنون الح�ي )الحاج 
ج�ال( يف قص�ة »رصاخ متئ�د« وال يفت�أ 
يردد رصخاته: »الحياة س�جن كبر كبر… 
وس�ط  فتي�ة«  وأوجاعن�ا  نش�يخ  ونح�ن 

إجال وخش�وع األه�ايل، وأن مجنون الحي 
خر وبرك�ة، وال ب�د أنه رس�الة، منذر قوم 
ومذكره�م بأخطائهم وذنوبه�م، ويؤنبون 
كل من يمس�ه بس�وء ولو بكلمة. ال مشكلة 
يف الش�فقة ع�ىل املجن�ون واإلحس�ان إلي�ه 
وعدم إيذائه، فهو إنس�ان مس�كني محروم 
من نعم�ة العقل، لكن أن يتحول إىل رمز، إىل 
رسول، فهذه مشكلة، تنايف العقل واإليمان، 
والطام�ة  م�درك،  واٍع  إنس�ان  يقبله�ا  وال 
الك�ربى، أن يؤمن بذلك معلم مثقف يش�كل 
نموذجا مرشق�ا للطلبة، يدم�ن قراءة كتب 
»معرف�ة ال�ذات« وي�ربر ذلك بقول�ه: »ربما 
نحت�اج إىل من يحاس�بنا ويذكرنا بمصائرنا 
املوجع�ة ونحن عىل قي�د الواق�ع«. وعندما 
يك�ون رمز الوعي والتنوي�ر غارقا يف الجهل 
وأن  طوي�ل،  النف�ق  أن  فاعل�م  والتخل�ف، 
الشمس تحجبها ظلمات وظلمات وظلمات، 
ولتهنأ الس�لطة قريرة العني، و»أبرش بطول 

سامة يا مربع«.
وب�ني :أم�ا يف قص�ة »م�ا ال يدرك�ه الحلم« 
فثمة موروث ش�عبي عن استدعاء األحام: 
»إن أردت التج�يل يف املن�ام، م�ا علي�ك إال أن 
تنس�لَّ بمخيلت�ك طوع�ا، س�ترسح عند أي 
أمني�ة تف�ي لها الوق�ت، ومن ثم س�تنعم 
بنوم�ة هانئ�ة شيط�ة أن ت�رتك قدمي�ك 
س�تنفُث  لله�واء.  مكش�وفتني  الهائمت�ني 
حلما وقته بس�عة اللقطة الت�ي اجتذبتك أو 
يتس�ع فضاؤه�ا بالقليل، لكنه س�يبخل يف 
إطالته، بل س�يرتك من أحداث�ه مخترصات 
ال تبال�غ يف تفس�رها للوص�ول إىل لحظ�ة 
اليق�ني«. وهو م�وروث يرق�ى إىل الخرافة؛ 
الفتقاره للمصداقية، وال تثبته التجربة، وإال 
لكان الحل�م يف متناول الي�د، قابا للربمجة 

والتخطيط والتحضر املسبق، ولرأى الناس 
أحام�ا جميل�ة يف كل ليلة؛ ليعيش�وا حياة 
هانئ�ة، يف املنام عىل األقل، لكن الواقع يثبت 
عكس ذلك، ففي النهار ش�قاء ولهاث خلف 
رغي�ف الخب�ز، ويف اللي�ل كوابي�س ترتى ال 
تنته�ي. وال تغفل القصة أن نس�تثمر أحام 
اليقظة واس�تدعاء الصور الجميلة وتجنب 
النوم: »أرجوكم، امألوني بالصور الجميلة، 
لك�ن ال تدعوني للنوم، إىل مت�ى ونحن نلوذ 
بأحامن�ا الواهم�ة، ونرتك يقظتنا راكس�ة 

بالتيه؟«.
واوض�ح : ان قص�ة »رصي�ر األمكنة« أصل 
وجذور»خرافة هديدة« حيث تروي الحكاية 

أن النه�ر اهت�اج وخط�ف الفت�اة الجميل�ة 
»هدي�دة« ف�أرسع الرج�ال للبح�ث عنه�ا، 
وتن�ادى الس�حرة إلرضاء النه�ر، فلم تفلح 
جهوده�م وخزعباته�م، فخ�اف الناس أن 
يفرتس النه�ر املزيد من الع�ذارى، فهجموا 
ع�ىل النهر لطمره، فلما وصل�وه تراءت لهم 
ص�ورة »هديدة« ضاحك�ة هانئ�ة بهيئتها 
الت�ي ُش�وهدت به�ا آخر م�رة، فع�ادوا إىل 
بيوتهم يفكرون، ويف الصباح، تفاجأوا بنهر 
صغر متفرع م�ن النهر إىل مداخل قريتهم، 
وج�اء تفرع�ه من حي�ث ص�ورة »هديدة« 
الت�ي رأوه�ا، فارتف�ع التكب�ر والصلوات، 
وآم�ن الناس بربك�ة النهر، وأصب�ح محجا 
لهم، يس�ألون عنده حاجاتهم. غيَّب الناس 
عقوله�م تمام�ا، وآمن�وا بص�ورة متخيل�ة 
رس�متها أوهامهم، وكفوا عن الس�ؤال عن 
مصر »هدي�دة« وأين ذهب�ت؟ واكتفوا بأن 
النه�ر اصطفاه�ا وطهره�ا، وكذل�ك نحن، 
تفتنن�ا الصورة، وتنس�ينا الحقائ�ق املؤملة، 
نعت�اش بالصور والوهم والخي�ال، ونتهرب 

من الواقع بقسوته وسواده.
ولفت اىل ان  قصة »بريد اآللهة« تمتزج فيها 
الخراف�ة باألس�طورة، حي�ث يتجن�ب أهايل 
املنطقة »تل بش�ارة« بع�د أن توارثوا أن من 
يذهب إليه ال يعود، لكن فريق التنقيب يرص 
ع�ىل الذه�اب لكش�ف الحقائ�ق، وللتنقيب 
عن آثار اآللهة يف ذل�ك التل، ويتجرأ أحدهم، 
ويدخ�ل النهر للوص�ول إىل الت�ل، حيث لفه 
املاء فجأة، ولم يدر ما حصل، ووجد نفس�ه 
يف مكان غريب، حيث حكم عليه بالجلد مئة 
جلدة، وتس�خره عبدا، فعم�ل مع غره من 
العبي�د يف الزراع�ة ، وانصاع مل�ا ُيطلب منه 

صاغرا ذليا.  

ميثـم الخزرجي



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r االثنين   21 كانون االول   2020   العدد  2485  السنة العاشرةحصيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi Newspaper �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

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

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

نور 9
على 
نور

االمن و الصحة .. جيشان لدرء الخطر عن الوطن و المواطن
املتخذة  األمنية  القوات  إجراءات  عن  عسكرية،  قيادات  كشفت 
لدعم جهود وزارة الصحة والجيش األبيض يف مواجهة جائحة 

كورونا.
العام  القائد  باسم  الناطق  وقال 
قوات  العميد  املسلحة  للقوات 
يف  رسول  يحيى  خاصة 
إن  ترصيح  
ئد  لقا ا «

القوات  قيام  برضورة  وجه  الوزراء  رئيس  املسلحة  للقوات  العام 
املسلحة بتقديم كل ما تحتاجه املستشفيات واملؤسسات الصحية، 
تم  أنه  الشعبي.وأضاف  والحشد  الدفاع  وزارة  طبابة  خالل  من 
الدفاع ووزارة الصحة  الطبية بوزارة  التنسيق بني مديرية األمور 
لدعم املؤسسات الصحية، بإرشاف ومتابعة من وزير الدفاع، الفتاً 
مديرية  خالل  من  تعفري  حمالت  بتنفيذ  وجه  الدفاع  أن«وزير  إىل 
الكاظمية«.وأشار  مدينة  بتعفري  بارشت  الكمياوي حيث  الصنف 
رسول إىل أن«القوات األمنية بمختلف صنوفها داعمة لجهود وزارة 
الصحة والجيش األبيض يف مواجهة جائحة كورونا ».من جانبه، 
ذكر مدير األمور الطبية يف وزارة الدفاع اللواء محمد شاكر جودت، 
قومية  وطنية  قضية  تعد  كورونا  فريوس  ترصيحأن«مواجهة  يف 
تخص البلد وأمنه وهي مشابهة ملعارك التحرير«، مبيناً أنه«التقى 
التي  الالزمة  التسهيالت  تقديم جميع  الصحة وناقش  مع وزير 
العسكرية  القطعات  أن«جميع  الوزارة«.وأضاف  تحتاجها 
مواجهة  يف  الصحة  لوزارة  الالزم  الدعم  سيقدم  والطبابة 
إمداد  عىل  حريصة  الطبية  األمور  أن«مديرية  مؤكداً  الوباء«، 
الجثث  وحافظات  والربادات  األوكسجني  بمادة  الصحة  وزارة 
أن«املديرية  األمنية«.وأوضح  والحماية  االسعاف  وعجالت 
القيام بعملية  بإعداد مختربات مركزية جاهزة لغرض  قامت 
أن«مديرية  إىل  الفتاً  للمحافظات«،  الشامل  امليداني  املسح 
لوزارة  تعود  صحية  دائرة  أي  ملف  لتسلم  مستعدة  الطبابة 

الصحة لغرض تقديم الخدمات الطبية والعالجية«.
العقابي،  مهند  الشعبي  الحشد  إعالم  مدير  أوضح  ذلك،  إىل 
جاء  الشعبي  الحشد  طبابة  مع  الوزراء  رئيس  أن«اجتماع 

الظرف  هذا  يف  خصوصاً  خدمات  من  الهيأة  قدمته  ما  إلكمال 
الطارئ«، مشرياً إىل أن »الحشد منذ اليوم األول لدخول املرض للعراق 

عمل بشكل تطوعي وطبي وواسع يف مكافحة الفريوس«.
وقال العقابي يف ترصيح  إن«الحشد الشعبي أول من تطوع لتعفري 
)ضحايا  الضحايا  ودفن  والجامعات  واألسواق  السكنية  املناطق 

كورونا ( وتأهيل املستشفيات«.
ملواجهة  متخصصة  عمليات  غرفة  لديه  »الحشد  أن  إىل  ولفت 
وباقي  والطبابة  واإلعالم  الهندسة  تشمل  ،وهي  الجائحة 
املديريات الفنية«، مبيناً أن لدى الحشد خطة واسعة لرفد العديد 
 ، األوكسجني  بقناني  واملحافظات  بغداد  يف  املستشفيات  من 

لكي ال يكون هنالك نقص يف املستشفيات عامة«.
 ، عقد  قد  الكاظمي  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  وكان 
الدفاع  وزارة  طبابة  دائرتي  مع  اجتماعاً  املايض،  الخميس 
ملواجهة  والبيئة  الصحة  وزير  الشعبي،بحضور  والحشد 

كورونا.
والحشد  الدفاع  وزارة  يف  الطبابة  دائرتي  الكاظمي  ووّجه 
لديهما،  املتوفرة  اإلمكانيات  بكّل  الصحة  بدعم وزارة  الشعبي 
احتواء  أجل  الصحية، من  املؤسسات  الطبي يف  الجهد  وإسناد 

املرض والعمل عىل تقديم أفضل الخدمات للمرىض املصابني.
وأشار الكاظمي اىل أهمية الوعي املجتمعي يف تطويق الجائحة، 
اىل  املواطنني  جميع  داعيا  العراق،  عموم  يف  اإلصابات  وتقليل 
التعاون والتكاتف وتطبيق رشوط وقواعد الوقاية الصحية، من 
أجل تقليل اإلصابات، وحماية أبناء شعبنا، وضمان سالمتهم 

من املرض.

االقتصادي،  الشأن  يف  مختصون  دعا 
الخاص  القطاع  دعم  رضورة  اىل 
للمساهمة يف تعزيز التنمية االقتصادية 

وتعظيم موارد البالد املالية.
وقال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
لربنامج  العطواني  عطوان  النائب 
قناة  عىل  يعرض  الذي  خطني«  »تحت 
االبتزاز  ان  تابعناه   االخبارية  العراقية 
تعطيل  يف  رئيس  سبب  والبريوقراطية 
اىل  الفتا  الخاص،  القطاع  مشاريع 
القطاع  عىل  كبرية  ضغوط  هناك  ان 

وانما  تكون غري متعمدة  الخاص، وقد 
نتيجة لسوء التنظيم.

بني  عداوة  توجد  ال  انه  واضاف، 
يشاع،  كما  والخاص  العام  القطاعني 
العالقة بني  وانما هناك سوء تنظيم يف 
القطاعني، مبينا ان مواصفات املنتجات 
املحلية التي تنتج من القطاع الخاص ال 
تضاهي املنتجات العاملية، فضال عن ان 

تكلفتها اعىل.
نجحت  الزراعية  املبادرة  ان  اىل  واشار 
تستمر  لم  انها  اال  جيدة،  وبنسبة 

الوزراء  رئيس  والية  بانتهاء  وانتهت 
هناك  ان  مؤكدا  املالكي،  نوري  االسبق 
عىل  االعتماد  وهو  باالقتصاد  مشكلة 
القطاع  سخر  حيث  النفطي  الريع 
الحكومات  لصالح  بالكامل  النفطي 
املتعاقبة، ولم يستغل يف دعم القطاعات 

الحيوية.
الغرف  اتحاد  رئيس  اشار  بدوره، 
ان  اىل  الزهريي  الرزاق  عبد  التجارية 
االقتصاد الريعي بدا يف العراق منذ عام 
القطاع  لدى  يوجد  ال  مؤكدا   ،1958
وانما  بالسيولة  مشكلة  الخاص 

االنظمة.
اىل  الربنامج،  خالل  الزهريي  ودعا 
للمستوردين  تسهيالت  اعطاء  رضورة 
ان  مبينا  املدعوم،  بالدوالر  والصناعيني 
االموال  تحويل  يستطيعون  ال  التجار 

من قبل البنك املركزي.
السيما  الخاص  القطاع  ان  اىل  واشار 
االزمة  يف  حتى  الوطنية  اثبتوا  التجار 
االسعار  عىل  حافظوا  حيث  االخرية، 
رغم  باعمالهم  واستمروا  االسواق  يف 

املعاناة واملعوقات يف عملهم.
واضاف، ان اتحاد الغرف التجارية تربع 
من  املتعففة  العوائل  اىل  دينار  بمليار 
خالل توزيع السالت الغذائية واالموال، 
الفتا اىل ان غرفة تجارة البرصة لوحدها 

تربعت بـ 200 مليون دينار.
لها  يتعرض  ابتزاز  هناك  ان  اىل  ولفت 
البضائع من  التجار عرب نقل شاحنات 
اىل  يؤدي  مما   ، االمنية  السيطرات  قبل 

تاخري عبور الشاحنات لعدة ايام.
الرضائب  تخفيض  رضورة  عىل  وشدد 

كونه يساهم يف تحريك سوق العمل.
من جهته، اكد رئيس اتحاد الصناعات 
الخاص  القطاع  لدى  ان  العراقية، 
االنشائية  منها  متنوعة  صناعات 
 ، والغذائية  واملعدنية  والكهربائية 
قروض  اعطاء  رضورة  عىل  مشددا 

بضمانات املرشوع نفسه.
 1 املركزي  البنك  مبادرة  ان  اىل  واشار 
تريليون دينار، كانت موزعة 33 مليار 
للصناعي  مليار  و33  للزراعي  دينار 
و34 مليار لالسكان، مؤكدا ان القروض 
االسكانية تم رصفها بالكامل باستثناء 

الصناعية والزراعية.
تعطي  ان  يجب  الحكومة  ان  واضاف، 
من  الن  الخاص  للقطاع  بالغة  اهمية 
دونه ال توجد دولة قوية اقتصاديا، الفتا 
اىل ان مواصفات املنتجات املحلية اعىل 
بكثري من املستوردة، اال انها تفتقر اىل 

الدعم الحكومي.
اما رجل االعمال العراقي عبد الله عويز 
اموال  اختفاء  عن  كشف  الجبوري، 
ان  اىل  الفتا  البالد،  يف  مدرسة   1750
هناك فساد مايل كبري وابتزاز علني ادى 

اىل تلكؤ الكثري من املشاريع.
ان  الربنامج،  خالل  الجبوري  وقال 
ودورا  انجازا  يسجل  لم  العام  القطاع 
بالبناء منذ عام 2003، مؤكدا  حقيقيا 
القطاع  عىل  الحكومية  الضغوط  ان 

الخاص متعمدة.

أعلن مسؤول البحث والتطوير يف مصنع 
الرشكة  تشكيالت  احد  النجف،  اطارات 
التابعة  املطاطية  للصناعات  العامة 
االنتاجية  الطاقة  أن   ، الصناعة  لوزارة 
اليوم  يف  إطار   )2500( تبلغ   ، للمصنع 
متطورة  مكائن  ادخال  ويمكن   ، الواحد 
االنتاجية  قدرته  وزيادة  املصنع  لتحديث 
االنتاج.ويعد  عملية  استئناف  حال  يف 
مصانع  أهم  من  النجف  اطارات  مصنع 
إنتاج اطارات العجالت يف العراق والرشق 
 ، املصنع  هذا  يف  اإلنتاج  بدأ    ، األوسط  
، وحملت  القرن املايض  خالل تسعينيات 
إطارات   « اسم  ينتجها،  التي  اإلطارات 
بابل« ، بيد ان املصنع يشهد توقفا كامال 

يف عملية االنتاج منذ سنوات .
العراقية  املعامل واملصانع   وبهدف رصد 

 ، تلكؤها  او  توقفها  واسباب  املهمة 
النجف  التقينا املعنيني يف مصنع اطارات 
البحث  مسؤول  مع  االول  لقاؤها  فكان 
  ، الحلو  املحسن  عبد  الدكتور  والتطوير 
إنتاج  مراحل  عن  بانسيابية  تحدث  الذي 
 ، اإلنتاج  عملية  »إن  قائال   ، اإلطارات 
تتكون من عدد من املراحل ، وان املرحلة 
تتضمن  التصنيع،  عملية  يف  األساسية 
تحضري املواد األولية ، والعجينة املطاطية 
من  جزء  لكل  الخاصة  املواصفات  ذات 
املرحلة  تتضمن  فيما  االطار،  أجزاء 
 ، املصنعة  نصف  األجزاء  انتاج   ، الثانية 
واألسالك  النسيج  اكساء  مرحلة  تليها 
املعدنية ، ثم مرحلة بناء االطار بواسطة 
يصل  بعدها   ، ومتطورة  حديثة  ماكنة 
تصنيعه،  من  األخرية  املرحلة  اىل  االطار 

والنقشة  املواصفات  تثبيت  مرحلة  وهي 
وتخزينه  االطار  فحص  ذلك  بعد  ليتم   ،
التخطيط يف  »من جانبه قال مدير قسم 
املصنع ، الدكتور عدنان الشكري ،  »إنه 
وعىل الرغم من الظروف الصعبة التي مر 
واألوضاع  الحصار  خضم  يف  العراق  بها 
أن املصنع  إال   ، الحني  االقتصادية يف ذلك 
تمكن عام 1994 ، من انتاج »إطار بابل« 
العاملية  للمواصفات  مطابقا  كان  الذي   ،
، ومعتمدا عىل تكنلوجيا رشكة »دنلوب« 
الربيطانية« ، مشريا اىل ان املصنع يعاني 
اقتصادية  مشكلة  من  الراهن  الوقت  يف 
البلد«  تواجه  التي  الظروف  بسبب   ،
 ، النجف  إطارات  »مصنع  أن  مضيفا    .
اإلطارات  مقاسات  مختلف  إلنتاج  مهيأ 
املطلوبة ، ولكنه بأمس الحاجة إىل الدعم 

املنتجات  منافسة  أجل  من  الحكومي 
بطريقة  العراق  تدخل  التي  املستوردة 

عشوائية ودون رقابة أو فحص«.
كانوا  املواطنني  من  الكثري  ان  والالفت 
من  اطاراتهم  اقتناء  عىل  كثريا  يقبلون 
مصنع اطارات النجف ، بسبب انخفاض 
الكلفة ومتانة االطار بالقياس لالطارات 

املستوردة التي تعج بها السوق املحلية. 
الحكومي  الدعم  اىل  املصنع  حاجة 

مواصلة  بغية  املصنع  ادارة  واسناد 
الكفاءة  مستوى  ورفع  االنتاج 
والقدرة االنتاجية ، هذا ماشدد عليه 
مدير املصنع عالوي عبد كاظم ، الذي 
اوضح ان  »املصنع بحاجة ماسة إىل 
لتذليل   ، االتحادية  الحكومة  دعم 
املعوقات التي تعرتض عملية االنتاج 

باألسعار  يتعلق  ما  يف  وخاصة   ، حاليا 
موضحا   ، والوقود«  للكهرباء  املرتفعة  

زادت    ، املراجل  وقود  »أسعار  أن 
بلغت  حتى   ،  2003 العام  بعد 

الواحد  للرت  دينارا   )250(
كلف  يف  كثريا  أثر  ما   ،

الطاقة  أسعار  زيادة  ، فضال عن  اإلنتاج 
املصنع  عليها  يعتمد  التي  الكهريائية 
تكاليف  ارتفاع  عن  اسفر  الذي  االمر   ،
منافسة  وصعوبة   ، اإلطارات  من  املنتج 
 ، السوق  يف  املماثلة  املستوردة  املنتجات 
ذات  واإليرانية  الصينية  املنتجات  ومنها 
يف  واملطروحة  املتدنية  الواطئة  االسعار 

األسواق املحلية يف الوقت الراهن«
ومن  النجف  يف  االطارات  مصنع  مدير 
باب حرصه عىل اهمية رفع كفاءة املنتج 
الوطني والحفاظ عىل استقرار اسعاره ،  
الوطني من خالل  املنتج  طالب »بحماية 

وفرض   ، بذلك  الخاصة  القوانني  تطبيق 
البضائع  عىل  الجمركية  الرسوم 
 ، املستوردة  األجنبية  والسلع 
إىل جانب قيام مؤسسات 
برشاء  الدولة 
ت  منتجا
ملصنع  ا
ف  بهد

املبارشة 
ج  نتا إل با
اىل  اضافة 
املواطنني  تشجيع 
الصناعية  املحلية  ملنتجاتنا  االقبال  عىل 
املؤكد  سواء«.ومن  حد  عىل  والزراعية 
فان اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية 
والخاص  العام  الصناعي  القطاع  ودعم 
الوطني  االقتصاد  رفد  يف  كثريا  سيسهم 
باالعتماد عىل املنتج املحيل وتوفري اموال 
االسترياد ، ومصنع اطارات النجف ، احد 
شح  تعاني  التي  الصناعية  القطاعات 
العمل  عىل  سلبيا  انعكس  الذي  الدعم  
املصنع  هذا  اطارات  لتبقى   ، واالنتاج 

بحاجة اىل من يدفعها .

دار المسنين حماية ودعم
 للجانب الهش من العمر 

بعد ارتفاع قيمة الدوالر ..
اقتصاديون يدعون لتفعيل القطاع الخاص

كثرية  وقصص  حكاية 
نساء  ذكريات  تحملها 
حسابات  خارج  ورجال 
لم  التي  حكاياتهم  الزمن، 
الذي  املسنني  دار  يوماً  تتعد 
سنوات  منذ  فيه  يعيشون 
آذان  املرة  هذه  القت  طويلة 
بني  تجولنا  أن  بعد  صاغية 
املسنني  رعاية  دائرة  أروقة 
جنوبي  الرشاد  منطقة  يف 

بغداد.
عبد  جاسم  الدائرة  مدير 
السادة الغراوي أكد أن »عدد 
 2016 عام  يف  كان  املسنني  
بحدود 80 مسناً ولكن حالياً 
أن  إىل  مشرياً  مسنا«،   105
للدار  االستيعابية  »الطاقة 
تبلغ  85 مسنا، لكن األعداد 
فوق  هي  حالياً  املوجودة 

الطاقة االستيعابية«.

ثالثة  »هنالك  أن  وأضاف 
قسمان  الدار  يف  أقسام 
للرجال وقسم للنساء، حيث 
إىل  مقسم  النساء  قسم  أن 
قاعتني والباقي نظام غرف، 
الغرفة تحوي أربع مسنني«.
قسماً  الدار  يف  أن  وتابع 
متواجدون  أفراده  صحياً، 
عىل مدار الساعة ومقسمون 
عن  فضالٔ  شفتات،   3 إىل 
إسعاف  سيارة  وجود 
 92 الدار  يف  ويوجد  خاصة 
موظفاً من بينهم 8 باحثني 
 3 إىل  مقسمني  اجتماعيني 

شفتات«.
وبخصوص األحداث األخرية 
كورونا،  فريوس  وأزمة 
بغداد  محافظة  شكلت 
الدور  بخصوص  أزمة  خلية 
املسنني  دور  وهي  االيوائية 

ودار الحنان
.لشديدي العوق باإلضافة إىل 

دور األيتام
الجديد  القبول  منع  وتقرر 
من  املسن  خروج  وعدم 
املسن  طلب  حال  ويف  الدار، 
إجازة تمنحه إياه ولكن بعد 
إرساله  يتم  باإلجازة  تمتعه 

إىل
سالمته  لثبوت  الطب  مدينة 
عندها  كورونا  فريوس  من 
الدار   إىل  بالرجوع  له  نسمح 
زيارات  إيقاف  عن  فضالٔ 

العوائل.  
لنرش  املكان  هذا  يتسع  لم 
مدير  نقلها  التي  القصص 
من  تحمله  ما  لشدة  الدار 
قبح  عن  تكشف  وألم  حزن 
من  العديد  سلوكيات  يف 

األشخاص اتجاه ذويهم.

إطارات النجف بانتظار من يطورها



املبارشة  الزراعة،  وزارة  أعلنت 
بمرشوع استثماري بعد إقرار املوازنة 
إلعادة تأهيل بساتني النخيل القديمة 
لتمكني  حديثة  تصاميم  وفق  عىل 
املكننة، مؤكدة سيطرتها عىل حماية 

األسماك خالل موسم األوبئة.
وقال مستشار الوزارة مهدي القييس: 
العائمة  باألقفاص  »الرتبية  إن 
انترشت، بالرغم من مشاكلنا املائية، 
إذ كلما ينخفض مستوى املياه، كلما 
يزداد التلوث، وبالتايل يؤثر عىل النمو، 
أسماك  لدينا  النهائية  باملحصلة  لكن 

كافية، ومنعنا االسترياد«.
وأضاف، أن »األسماك تتعرض لكثري 
من األمراض والفريوسات والبكترييا، 
السيما خالل هذا املوسم، الذي يكون 
الفريوسات،  لنمو  ومشجعا  معتدال 
وحدثت إصابات يف املسيب وبابل قبل 
الحالية  السنة  أما  وانترشت،  سنتني 

فالوضع مسيطر عليه«.

بساتني النخيل
ولفت إىل أنه »بناء عىل األمر الديواني 
رقم 14 لسنة 2020 ، تم تشكيل لجنة 
عليها  وصادق  توصية،   14 أصدرت  

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي«.
التوصيات  »من ضمن هذه  أنه  وبني 

أن تقوم وزارة الزراعة، بإعادة تأهيل 
املكننة  وتمكني  القديمة،  البساتني 
برتك  وذلك   النخيل،  بني  من دخولها 
وأخرى،  نخلة  بني  عدة  أمتار  مجال 

كي يتم معها الرتقيع والجني«.
استثماريا  مرشوعا  »هناك  أن  وأكد 
سيتم بعد إقرار املوازنة، ويطلب من 
النمط،  أن يسريوا عىل هذا  الفالحني 
من  هدف،  من  أكثر  سنحقق  وبذلك 
وتقنني  املكننة،  استخدام  ضمنها 
املياه، وزراعة أصناف تمور مرغوبة، 
من  أخرى  أمور  عىل  سنشجع  كما 
أن  ونشجع  التمور،  كبس  ضمنها 

يدخل يف صناعات تحويلية«.

تصدير الحنطة 
وأشار إىل أنه »من املبكر أن نقوم 
محصول  ألنه  الحنطة،  بتصدير 
اسرتاتيجي، وهو جزء من الغذاء 
أن  مبيناً  للمواطن«،  اليومي 
من  خزين  عن  يتحدث  »العالم 
الخزين  وهذا  سنوات،   10 إىل   5
من  حيث  العراق،  يف  نفتقده 
الفائض  املفرتض أن يتم تخزين 

عن الحاجة«.
مخازن  وجود  عدم  وأكد   
لدى  حتى  وال  لدينا،  نظامية 

القطاع  عند  وال  التجارة،  وزارة 
»تشجيع  عىل  مشدداً  الخاص«، 
هذه  يف  الخاص  القطاع  دور 
عن  بديال  يكون  وأن  العملية، 
تكون  أن  ويجب  التجارة،  وزارة 

لديه رشكات لتسلم املحصول«.
ال  الزراعة  »وزارة  وأستكمل 
تكون  أن  االطالق  عىل  يفرتض 
وال  الخاص،  القطاع  عن  بديال 
مفصل  أي  يف  تدخل  أن  يفرتض 

اإلنتاجية،  العملية  مفاصل  من 
لهذا  وحامي  داعم  دورنا  وإنما 

القطاع«.
القطاع  »حماية  أن  إىل  ولفت 
ضبط  خالل  من  تكون  الخاص 
نمو  يمكن  ال  وبدونها  الحدود، 
هذا القطاع،  ألن اإلغراق السلعي 
ويقف  املحيل،  املنتج  سيضعف 

للحيلولة دون تطوره«.
إقباالً  »هناك  إن  بالقول:  وذكر 

والخرضوات  الفواكه  عىل 
العراقية، لكن املشكلة بالنوعية، 
يجب  املنافسة،  من  يمكننا  كي 
علينا االرتقاء بالشكل والتسويق 

الزراعي«.
وأكد عىل »عدم إمكانية السيطرة 
عىل  تعتمد  ألنها  األسعار،  عىل 
تكون  فعندما  والطلب،  العرض 
تقل  املنتجات  يف  وفرة  هنالك 

األسعار، والعكس صحيح«.

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

السادة املسؤولني يف امانة بغداد..
نحن من منطقة حي العدل محلة 647 
شارع 31 املعروف بشارع الصفدي قرب 
الشارع الرتابي املؤدي اىل زراعي منطقة 
حاليا  يقوم  املواطنني  احد   .. الحرية  
برتميم واجهة داره الواقعة عىل الشارع 
( وقلع كايش  يمينا  دار  اخر   ( مبارشة 
الكراج وقام عماله برمي االنقاض عىل 
الرصيف املقابل للدار مبارشة عىل الرغم 
العدل  حي  يف  البلدي  القسم  قيام  من 
االنقاض  كل  ورفع  املنطقة  بتنظيف 
االسبوعني  يقارب  ما  منذ  املرتاكمة 
بالتعاون  املنطقة  تشجري  عىل  والعمل 
البلدية  موظف  حرض  وقد   ، االهايل  مع 
اىل املكان وحاول محاسبة العمال لكنه 

فوجئ ان صاحب الدار ضابط يف وزارة 
بمدير  عالقة  عىل  انه  ويدعي  الداخلية 
يستطع  لم  وبهذا   ، املنصور  بلدية  عام 
البناء من رمي  املوظف منع عمال  هذا 
االنقاض عىل الرصيف املقابل ، واصبح 
والنفايات  لالنقاض  مكباً  الرصيف 
ال  ومستقبال   ، جدا  مزري  وبوضع 
اصحاب   ( منع  األهايل  نحن  نستطيع 
الستوتات وسيارات االنقاض ( من رمي 

النفايات واالنقاض يف هذا املكان .
هذه  يف  النظر  حرضاتكم  من  يرجى 

الحالة ومعالجتها بالرسعة املمكنة
مع جزيل الشكر

لفيف من أهايل منطقة حي العدل محلة  
.  647

                    * ستار العزاوي

اىل السيد معايل رئيس الوزراء املحرتم نحن الطلبة الدارسني يف روسيا متواجدين يف العراق حاليا 
بسبب جائحة كورونا ، يبلغ عددنا اكثر من ألفني طالب ، تم تبلغينا ببدأ العام الدرايس الجديد 
عىل  دراستها  يصعب  التي  التطبيقية  لدراسة  الحضور  علينا  وجب  تقريبا  شهر  منذ  روسيا  يف 
الطبية والهندسية وجب  االقسام  العراق و خصوصا  االنرتنت يف  االنرتنت بسبب تردي خدمات 
حضورهم للتطبيق يف املستشفيات واملختربات، نلتمس عطفكم االبوي ملساعدتنا يف الرجوع اىل 
روسيا لنكمل تعليمنا، ومن الجدير بالذكر أن الجالية العراقية تعد أكرب من ذويها يف روسيا و 
العرب اىل روسيا ألكمال تعليمهم،  الطلبة  الدرايس و رجوع أغلب  العام  مع ذلك فقد بلغنا ببدأ 
قبل  من  الشديد  االهمال  نعاني  وأيضاً  سيادتكم،  عىل  يعتمد  مستقبلنا   ، أمرنا  يف  النظر  نرجوا 
السفارة العراقية يف موسكو .. فلقد عدنا اىل ارض الوطن منذ فرتة طويلة .. وطلبنا من السفارة 
العراقية اعادتنا اىل روسيا بعد ان بدء الدوام الرسمي منذ اكثر شهر وعادوا جميع الطلبة العرب 
باستثناء العراقني .وجزعنا من كثرة الوعود من قبل السفري العراقي ولم نلمس يشء .. نرجوا 

منكم مخاطبة السفري العراقي للتنسيق مع الجانب الرويس بخصوص العودة.
الطلبة العراقيني يف روسيا

                                                                      * عنهم فاضل جهاد كاظم

طالب عدد من املواطنني من سكنة حي 
اإلسكان وسط ميسان املؤسسات املعنية 
بصيانة الجسور املخصصة لعبور املشاة 
والتي أهملت وال تستخدم للعبور بسبب 
ارتفاع سالملها وتحول ممراتها إىل مكب 
الساللم  إن  منهم   عدد  للنفايات.وقال 
غري مجدية ويجب أن تستبدل بكهربائية 
كبار  من  هم  السابلة  اغلب  وان  سيما 
املوجود  استعمال  ويرهقها  السن 
للدهس  حوادث  عدة  أن  موضحني 
بصيانة  يستدعى  ما  وتكررت  حصلت 

جرس العبور يف حي اإلسكان يف ميسان.

ما دامت لغريكم وال تدوم لكم
يرحمكم(  ال  )الله  بالشعب  الله  اتقو 
وصاحب  والكاسب  البسيط  املوظف 
العقد واالجري واملواطن البسيط اصحاب 
صعد  بالنفط  عالقة  لهم  ليس   الرعايه 
نزل وليس  لهم عالقة باي امور اخرى 
اخفضوا  رواتب  خفض  تنوون  اذا 
فقط  ونثرياتكم  وامتيازاتكم  رواتبكم 
لن  الفقراء  الناس  االم   الله  شاء  ان   ...
تذهب سدى .. ان الله لكم باملرصاد انه 

سميع مجيب..

                                    * ابو نور
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متجاوز على االرصفة  بدون حساب ..   واالمانة تغض النظر

السيد رئيس الوزراء املحرتم ..
تحية و تقدير   .. اال يوجد حلول اال خفض قيمة العملة الوطنية .. 
ليتظرر الجميع.. لديك بدائل كثرية لالصالح عىل سبيلب املثال الغي 
تقاع�د الربملانيني الذين لم ينفعونا يف يشء  وقلل رواتب الرئاس�ات 
الثالث�ة والربملاني�ني وامل�دراء العام�ني وقلل الحمايات ..وحاس�ب 
رشكات االتصاالت و اقيض عىل الفضائيني يف كل مفاصل الدولة  و 
الجيش .. بعدها ابدأ بنظام من اين لك هذا لكل مسؤول مر بالعراق 

بالحلول ستحصل عىل اموال تكفي الدوله لالن و للمستقبل .

                                                 * نداء البدري 

حلول بديلة 

مطالبات بإعادة تأهيل بساتين النخيل القديمة واحياء المشاريع الزراعية

سجلت محال ومتاجر بيع املواد الغذائية يف 
سوق العشار وسط البرصة  ارتفاعاً واضحاً 
واملنتجة  املستوردة  للمواد  البيع  أسعار  يف 

محلياً.
وقال عدد من التجار إن معدل ارتفاع األسعار 
ارتفاع سعر رصف  بتصاعد مستمر بسبب 
الدوالر بقرار الحكومة العراقية التي تعمدت 

استهداف املواطنني وذوي الدخل املحدود.
االرتفاع  بهذا  يتأثر  ال  التاجر  أن  وأضافوا 
ويتحمل خسارة فرق الصريفة خالل استرياد 
املواطن  هو  سيتأثر  من  ولكن  بضاعته 
الغذائية  املواد  كل  أن  كون  األوىل  بالدرجة 
شهدت ارتفاعاً واضحاً لألسعار ومثال عىل 
بمعدل  سعرها  ارتفع  الرز  أنواع  بعض  ذلك 
10 آالف دينار للكيس الواحد والسكر 8 آالف 

دينار والزيت 7 آالف دينار.
تعمد  من  استغرابهم  التجار  وأبدى  كما 
الزيت  ملادتي  واملوردة  املصنعة  الرشكات 
واعتماد  األسعار  رفع  من  بغداد  يف  والسكر 
به  معمول  كان  ما  عكس  بالدوالر  البيع 

سابقاً.
وأضاف أن هذه الرشكات تعمل داخل العراق 
وال تتحمل أي رضيبة أو أي إجراءات أخرى 

يتحملها تجار املستورد.

احتجاجية  البرصة،وقفة  نظم عدد من شيوخ عشائر محافظة 
ضد رفع سعر رصف الدوالر أمام الدينار.

هي  الوقفة  إن  الفريجي  رائد  الشيخ  العشائر  وجهاء  احد  وقال 
التخبطية  بالقرارات  وصفها  ما  حول  املعنية  الجهات  إىل  رسالة 
الخاصة األخرية برفع سعر  ومن واقع غري مدروس وبالقرارات 
الدوالر.وأضاف انه من املفرتض عىل رئيس الحكومة ومحافظة 
البنك أن يدرس حالة املجتمع لكون هناك نسب عالية من الفقر 
والبطالة سيما أن ارتفاع أسعار الدوالر بهذه الرسعة يعطي مؤرش 
والوسطى،  الفقرية  الطبقة  من  املواطن  سيكون  املترضر  بان 
موضحاً أن وقفتهم العشائرية تعرب عن رفضهم ملا يحصل حاليا، 
وان عىل الحكومة االنتباه واالستماع لهم ويف حال عدم االستجابة 
ستكون هناك وسائل ضغط أخرى يمكن ممارستها خالل الفرتة 

املقبلة، حسب قوله.
يشار إىل أن وزارة املالية أعلنت رفع سعر رصف الدوالر إىل 1450 

ديناراً للدوالر الواحد.

 وقفة احتجاجية

كث�ري م�ن الش�كاوي يف منطق�ه الثعالبه محل�ه 363 عىل ارض مخصصه النش�اء 
مدرس�ه او روضه .. الساحة التي مبارشة خلف مدرس�ه الطليعه االبتدائيه.. حيث 
ق�ام  بع�ض ضعاف النف�وس  النفوس املريضه باس�تغالل  ضع�ف الناس وضعف 
املتابع�ه والرقابه  لبلديه الش�عب با انش�اء مح�الت من حدادين ونج�ار وغري ذالك 
مس�ببني ازعاج الس�اكنني يف املنطقه وبالتجاوز عىل ش�بكه الكهرب�اء وقد قدمت 
شكاوي كثريه  لبلديه الشعب ولم تحرك ساكن..  ارجو مساعدتي يف ايجاد حل لهذه 
املش�كله بايجاد مس�ؤول بمقدره ان يكون رادع لهؤالء املتجاوزين وحل  املشكلة ..  

تحياتي الجميع.
                                                                  * زهراء الربيعي

اتقوا اهلل في الفقراء
االتحاد العام للجمعيات الفالحية يجامل الحكومة عىل حساب حقوق 

الفالح الن وضعهم غري قانوني منذ 5سنوات لم يجروا  انتخابات....
ومزارعی  فالحی  نحن  الفالحیة  الجمعیات  اتحاد  رئیس  الی  رسالتی 
تقدم   املفروضان  من  التي  حقوقنا  من  اكثر  ننتظر  ال  العراق  عموم 
و  عملكم  هو  فهذا  الفالحین  مستحقات  رصف  وهي  وقت  بارسع 

واجباتكم...
التجارة  وزارة  الی  اشهر   8 منذ  محصولهم  سوقوا  الذین  الفالحون 

والزراعة حتی االن لم ياخذوا مستحقاتهم....
ولم  وتسكتوا  تصمتوا  متی  الی  الفالحین  عن  تنوبون   جمعیة  انتم 
بدایة  ومظلومة.من  فقیرة  رشیحة  نحن   .. الفالحین  بحقوق  تطالبوا 
الشهر التاسع الی االن انتم لیس لدیكم ای محاوله ملصلحة الفالحین 
ینتخب  لكی  مناصبكم  اتركوا   الحكومة  من  تخافون  كنتم   اذا  انتم 

شخصا اخر ليتابع مشكلة الفالحین و خصوصا مستحقاتهم...
تنتهی  ان  قبل  الوقت  بارسع  الحكومة  مع  تحاولوا  ان  املفروض  من 

السنة اتعالج مشكلة رصف مستحقات الفالحین...
االن  الحكومة و لحد  الی  الفالحین سلموا محصولهم ملدة سنة كاملة 
لم ناخذ مستحقاتنا واملوسم بداء بدون تجهیز  االرض و بعضنا غادر 
االرض بسبب عدم توفر االموال لشرتاء السماد والبذور و تسديد  دیون 

املوسم السابق ....
مع الشكر والتقدیر الفالحین فی عموم العراق..

                                                              * مالك كاوان

مطالبات بصيانة جسور عبور المشاة وسط ميسانحقوق الفالحين

شكا عدد من مواطني مدينة الكوت من تردي الخدمات املقدمة 
من شبكات االتصال سيما يف ظل الحاجة إليها بالتواصل مع 
توجيه  رضورة  عىل  مشددين  االلكرتوني  التعليم  منصات 
الجيل  خدمات  بإطالق  االتصال  لرشكات  املختصة  الجهات 

الرابع بشكل فعيل مطلع العام القادم.
االنرتنت  باقات  حددت  االتصال  رشكات  إن  منهم   عدد  وقال 
بحزم معينة مع ارتفاع أسعارها مقابل زيادة رسعتها األمر 

الذي لم يتحقق بل تراجع كثريا بحسب قولهم.

قالت وزارة الزراعة انه باإلمكان االستفادة من رفع سعر الدوالر عرب تصدير 
مواد مختلفة للخارج يف الوقت الراهن لحصول العراق عىل العملة الصعبة، 

ن النايف وبالتايل دعم اإليرادات.وذكر املتحدث بأسم الوزارة حميد  ا
املحاصيل  زيادة  هو  مهامها  ومن  الوزارة 

والتي  للتصدير  الجاهزة  الزراعية 
اليومي  االستهالك  عن  تزيد  ما 

محصول  مثل  للمواطن 
والشعري  والتمور  الطماطم 
العسل  محصول  كذلك 
نوعية  ذات  وهو  العراقي 
فتح  للتجار  ويمكن  جيدة 

تصديره  اجل  من  منافذ 
اىل  صعبة  عمله  وإدخال 

العراق.

شكاوى في الكوت
 من تردي خدمات شبكات اإلتصال

رّب ضارة نافعة

يف  والبسطيات  التجارية  املحال  أصحاب  شكا 
وسط  القصابني  وسوق  والتحدي  الدغارة  شارعي 
مياه  وطفح  الخدمي  الوضع  تردي  من  الديوانية 
أدت  أرزاقهم كما  بالرضر عىل  التي تسبب  املجاري 
الروائح  انتشار  نتيجة  مرضية  حاالت  تسجيل  إىل 
املحلية  الحكومة  منهم  عدد  والنفايات.وطالب 
الخدمية  للمشاكل  حلول  بإيجاد  الخدمية  والدوائر 
وسحب  املجاري  مياه  وطفح  اإلنسدادات  ومعالجة 

املياه املتجمعة.

 السوق يسجل قفزات شكاوى من تردي الخدمات في الديوانية
بأسعار المواد الغذائية

نرجو النظر في أمرنا

السالم عليكم شكوى بخصوص تجمع او تجميع النفايات بصوره غري 
طبيعية يف منطقة حي الفرات م/8٩3/خلف سوق حي الفرات ومجاور 

مدرسة التآخي والحالة يرثى لها وانتظر من جنابكم الكريم. 

                                                      * عامر االسدي

النفايات في حي الفرات

شكوى من منطقة الثعالبة
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كش�فت رشكة هيون�داي ع�ن التفاصيل حول 
 Mini الس�يارة الكهربائي�ة الصغرية املس�ماة
45 املزودة بتقنية التحكم يف الس�يارة بالتكيف 

.EAVC العاطفي
ال�ذكاء  ع�ى  التكنولوجي�ا  ه�ذه  وتعتم�د 
االصطناعي وتعمل عى تحس�ن بيئة الس�يارة 

بناًء عى مزاج السائق.
وتم تصميم السيارة الكهربائية الصغرية لتكون 
بمنزل�ة لعبة لألطف�ال وتس�تخدم لدعم عالج 

مستش�فى يف  Sant Joan de األطف�ال 
 Déu Barcelona خالل من 

 Little B مرشوع  i g
.e-Motion

بيئ�ة  تحس�ن   EAVC لتكنولوجي�ا  ويمك�ن 
الس�يارة بناًء عى املعلومات ال�واردة من داخل 

السيارة وخارجها.
وتعم�ل هيون�داي ع�ى تطوي�ر التكنولوجي�ا 
كج�زء م�ن تعاونه�ا البحث�ي األكاديم�ي مع 
مخترب الوس�ائط التابع ملعهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا.
وتراقب تكنولوجيا EAVC تعابري الوجه ومعدل 
رضب�ات القل�ب ومع�دل التنف�س وتجمع بن 
القراءات واملدخالت من الس�يارة، ومن ضمنها 

الرسعة والتسارع والضوضاء واالهتزاز.
وتتم معالجة البيانات باس�تخدام تقنية الذكاء 
االصطناع�ي لتحس�ن بيئة الس�يارة والتحكم 

بنش�اط يف أنظم�ة املركب�ات، وم�ن ضمنه�ا 
اإلضاءة واملوسيقى وموزع العطور.

وتكم�ن تكنولوجي�ا EAVC يف قل�ب م�رشوع 
.Little Big e-Motion

ويتم استخدام الس�يارة الكهربائية الصغرية يف 
املستشفى لدعم تنقل املرىض الصغار من رسير 
املستشفى إىل غرفة العالج، وتعترب هذه الرحلة 

من الرحالت األكثر إرهاًقا لألطفال.
وأصدرت هيون�داي مقطع الفيدي�و الذي تبلغ 
مدت�ه 6 دقائق للس�يارة الكهربائي�ة الصغرية 
التي ُتس�تخدم للمس�اعدة يف تقليل التوتر لدى 
فت�اة صغرية تش�عر بالقلق م�ن الحصول عى 

عالجها.

وتتفاعل السيارة الصغرية مع سائقها الصغري 
باس�تخدام نظ�ام التعرف عى مش�اعر الوجه 
الذي يس�تخدم الكامريا املوضوع�ة أمام املقعد 

لتحديد املشاعر يف الوقت الفعيل.
ويلت�ف ح�زام تمري�ن التنف�س حول الجس�م 
ويضغ�ط بش�كل لطيف للمس�اعدة يف تخفيف 

القلق وتمكن التنفس األكثر استقراًرا.
ويقيس مستشعر مراقبة معدل رضبات القلب 
ومقياس التسارع معدل رضبات القلب ومعدل 

التنفس.
وتع�رض اإلض�اءة التكيفي�ة للعاطف�ة اللون 
األخ�ر واألصفر واألحمر إلظهار حالة الطفل 

العاطفية باأللوان.

فيسبوك تطور أداة ذكية لتلخيص األخبار

فلكي�ا  حدث�ا  العال�م  يش�هد 
الي�وم  مس���اء  تاريخي�ا 
االثن�ن، يتمثل يف االقرتان 
عمالق�ي  ب�ن  الكب�ري 
الغاز كوكبي »املش�رتي 
وزح������ل«، عندم�ا 
ظاهري�ا  يش�اهدان 
قريبن بش�كل كبري من 

بعضها يف السماء ليال.
»آفاق«  جمعية  وأوضحت 
لعل�وم الفل�ك، أن »االقرتان 
الكب�ري يمث�ل امل�رة األوىل من�ذ 
ع�ام 1226 أي قبل نحو 800 عام، 
عندم�ا اصط�ف الكوكب�ان لي�ال وتمك�ن 

مراقبو الس�ماء من مش�اهدة الحدث يف معظم أنحاء العالم، عى 
الرغم من حدوث اقرتان مماثل يف عام 1623، إال أنه لم يكن 

مرئيا«.وقال�ت الجمعي�ة: »يحدث االصطفاف بش�كل 
دوري بن الكوكبن واألرض يف كل 20 عاما تقريبا 

وبف�وارق متقاربة، لكن يبقى ه�ذا االقرتان هو 
األعظم عى مدار الس�تن عام�ا القادمة، حيث 
لن يظهر الكوكبان بهذا القرب يف السماء حتى 
ع�ام 2080«.وأش�ارت، إىل أن »االقرتان يوافق 
ه�ذا الع�ام وق�ت االنق�الب الش�توي وتعامد 
الش�مس ع�ى م�دار الج�دي جن�وب الك�رة 
األرضي�ة، وهو وقت دخول الش�تاء فلكيا يف 
نصف الكرة الش�مايل«.وأكدت الجمعية أنها 
س�وف تقوم وبالتعاون مع أمانة محافظة 

الطائ�ف برص�د ه�ذه الظاهرة، باس�تخدام 
التلسكوبات الحديثة من حديقة الردف العامة، 

بعد ص�الة املغ�رب مبارشة وحتى العش�اء، وس�وف 
يكون الحضور مجانيا، مش�ددة ع�ى رضورة االلتزام 

بالتعليمات الوقائية ضد فريوس كورونا.

اليوم.. العالم يشهد
 ظاهرة فلكية نادرة

وداًعا تطبيق »بيرسكوب« للبث المباشر

قال علماء يف دراس�ة جديدة، إن مواقد األخشاب 
العرصية قد يبدو ش�كلها جي�د وتبعث التدفئة، 
ولك�ن يف املقاب�ل تزي�د مس�تويات الجس�يمات 
الضارة ثالثة أضعاف، وهو ما يشكل خطرا عى 
األطفال وكبار السن داخل املنازل، ويجب بيعها 

مع تحذير صحي.
 حيث تبينت ه�ذه النتائج بعد أن وضع باحثون 
من جامعة ش�يفيلد أجهزة كش�ف التلوث يف 19 
منزالً ملدة ش�هر هذا الع�ام وجمعوا البيانات كل 

بضع دقائق. 
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
اش�تعلت مواقد الخش�ب مل�دة أربع س�اعات يف 
املرة الواحدة، وأثناء التش�غيل، كانت مستويات 
الجس�يمات الضارة املكتش�فة أكرب بثالث مرات 

مما كان عليه األمر قبل تشغيلها.
وترتب�ط ه�ذه الجزيئ�ات مرتبط�ة بع�دد م�ن 
تلًف�ا  أن تس�بب  الصحي�ة ويمك�ن  املش�كالت 
للرئتن، خاصة عند الش�باب وكبار السن، وقال 
الفريق، إن هذه كانت واحدة من أوىل الدراس�ات 
لفحص تأث�ري حرق األخش�اب عى مس�تويات 

التلوث يف بيئة واقعية، والنتائج تثري القلق.
وقال روهيت تشاكرابورتي، من جامعة شيفيلد، 
الذي قاد الدراس�ة، إنه ُينصح األش�خاص الذين 
يعيشون مع أولئك املعرضن بشكل خاص لتلوث 
اله�واء، مثل األطف�ال وكبار الس�ن والضعفاء، 
بتجن�ب مواقد الحطب، مضيف�ا »إذا أراد الناس 
استخدامها، نويص بتقليل وقت فتح املوقد أثناء 

اإلضاءة أو التزود بالوقود«.
كم�ا أن املواق�د املغطاة بأب�واب أق�ل تلويًثا من 

الن�ار املفتوحة، ولكن يف كل م�رة يتم فيها فتح 
الباب للتزود بالوقود، تصل مستويات التلوث إىل 

الذروة مرة أخرى.
ووج�د الباحثون، أن األش�خاص الذين يقومون 
بتحمي�ل الخش�ب مرت�ن أو أكث�ر ع�ى م�دار 
الجلس�ة يتعرض�ون الرتفاع يف التل�وث يصل إىل 
أربع�ة أضعاف أولئك الذي�ن ال يتزودون بالوقود 

طوال املساء.
فيما قال جيمس هايدون من جامعة نوتنغهام، 

والذي شارك يف هذه الدراس�ة، إنه يجب التعرف 
ع�ى األجه�زة التي ق�د تس�بب رضًرا، موضحا 
»معظم املش�اركن لدين�ا لم يكونوا ع�ى دراية 
به�ذا األمر وهن�اك حاج�ة إىل املزيد م�ن العمل 

لزيادة الوعي باملخاطر«.
كم�ا أن�ه بع�د انه�اء الباحث�ون الدراس�ة التي 
استغرقت شهرًا، توقفت ثالث من أصل 19 أرسة 
عن اس�تخدام موقد حرق األخشاب، و 12 أرسة 

تتزود بالوقود بمعدل أقل.

يف خطوة لم تك�ن مفاجئة للمراقبن، أعلنت 
»تويرت« عن إغالق تطبيق »بريسكوب« للبث 
املبارش، والذي كان متاحا ملستخدمي املنصة 

عى مدار س�نوات.
وقال�ت الرشك�ة إن�ه س�يتم إيق�اف العمل 

بالتطبيق نهائًيا بحلول 31 مارس 2021.

وأرجع�ت املصادر هذا الق�رار إىل تراجع عدد 
املس�تخدمن، األمر الذي يصعب توفري الدعم 
له من قب�ل الرشكة التى اتخ�ذت قرار إنهاء 

العمل به.
وتعود أس�باب األزم�ات إىل مش�اكل حقوق 
الب�ث باألس�اس، حي�ث كان يتم اس�تخدام 

التطبي�ق يف ب�ث أنواع مختلفة م�ن املحتوى 
املحم�ى، وهو األمر ال�ذي أدى إلغالق العديد 
م�ن حس�ابات املس�تخدمن وأدى يف الوقت 
نفس�ه إىل هجرة الكثري منه�م للتطبيق بحثا 
عن اس�تخدام بدائل أخرى تتي�ح لهم بث ما 

يفضلونه.

قال رئيس هيئة الفضاء الروس�ية »روس 
إن�ه  روجوزي�ن،  دمي�رتي  كوس�موس« 
تقرر تنفي�ذ أول إطالق تجريب�ي للمركبة 
الفضائي�ة الروس�ية »أوريول« بواس�طة 
االول  كان�ون   15 يف  »أنج�ارا«  ص�اروخ 
 »RT« موق�ع  ذك�ره  مل�ا  2023.ووفق�ا 
ال�رويس، أض�اف روجوزي�ن، ال�ذي يزور 
ع�ى رأس وف�د م�ن »روس كوس�موس« 
مؤسس�ة »بولي�وت« الت�ي س�تبارش عام 

لصواري�خ  املتسلس�ل  اإلنت�اج  يف   2023
أنغ�ارا«، أن ه�ذا اإلط�الق س�يكون غ�ري 
مأه�وال.يف البداية، كان م�ن املقرر إطالق 
»أوريول« بواس�طة صاروخ »روس –إم« 
م�ن قاعدة فوستوش�ني الفضائية، ولكن 
يف ع�ام 2011 ت�م إغالق امل�رشوع، وتقرر 
أن يق�وم ص�اروخ »أنج�ارا« بتنفيذ هذه 
املهمة.وتج�ري عملي�ة تصمي�م املركب�ة 
الفضائية الروسية الجديدة »أوريول« منذ 

ع�ام 2009، وس�تكون مخصص�ة لتنفيذ 
الرحالت إىل القمر.

ومن املتوقع أن يتم اإلطالق التجريبي األول 
يف نهاي�ة عام 2023 عى الصاروخ الحامل 
فوستوش�ني  قاع�دة  م�ن   Angara-A5
الفضائي�ة. يف ع�ام 2024، ت�م التخطيط 
لرحلة غري مأهولة، ويف عام 2025 - رحلة 
مركبة فضائية مأهولة إىل محطة الفضاء 

الدولية.

الياباني�ة  س�وني  رشك�ة  تقمص�ت 
ش�خصية العم�الق األمريك�ي »أبل« 
لعب�ة  ط�رد  مؤخ�را  ق�ررت  عندم�ا 
إلكرتونية من متجرها يف خطوة مثلت 

صدمة للسوق.
الفيدي�و  لعب�ة  س�وني  وأزال�ت 
Cyberpunk 2077 م�ن متج�ر بالي 
ستيش�ن الخ�اص به�ا، مؤك�دة أنها 
س�تعيد لالعبن املبالغ الت�ي دفعوها 

لرشاء اللعبة.
ة  لخط�و ا و

الصادم�ة تزيد من مش�كالت صناعة 
األلع�اب، إذ تحاك�ي خط�وة مماثلة 
قامت بها أبل تجاه لعبة »فورتنايت« 

الشهرية.
خسائر فادحة

 CD رشك�ة  أس�هم  وتراجع�ت 
Projekt البولندي�ة – املط�ورة للعبة 
 %20 بنس�بة   –  2077  Cyberpunk
اليوم الجمعة عى خلفية أخبار إزالتها 
من متجر )بالي ستيش�ن(.وخرست 
نح�و  الرشك�ة 

م�ن  أمريك�ي  دوالر  ملي�ارات   6.6
قيمته�ا الس�وقية منذ إص�دار اللعبة 

يوم الخميس املايض.
دوافع سوني

لك�ن دوافع س�وني تختلف ع�ن أبل، 
حيث تري�د األوىل الحفاظ عى الجودة 
وال يتعل�ق األمر بامل�ال كما حدث مع 
الثانية.وقال�ت س�وني يف بي�ان: إنها 
»تسعى جاهدة لضمان مستوى عاٍل 
م�ن رضا العمالء«.ومن�ذ إطالق لعبة 
أس�بوع،  قب�ل   2077  Cyberpunk
انتق�ادات  اجتذب�ت 
من  الذع�ة 

الالعبن بسبب عدد كبري من األخطاء، 
وانخفاض األداء عى منصات األلعاب 
ستيش�ن  )ب�الي  مث�ل:  القديم�ة، 
س�وني،  م�ن   4  PlayStation  )4
و)إك�س بوك�س ون( Xbox One من 

مايكروسوفت.
اللعبة املنتظرة

وكان�ت لعبة الخي�ال العلم�ي واحدة 
من أكثر األلعاب الت�ي طال انتظارها 
يف ع�ام 2020، مدفوعًة بضجة كبرية 
أث�ريت خالل أح�داث ألع�اب الفيديو، 
والنجاح السابق للرشكة املطورة لها.
وسبق لرشكة CD Projekt أن حققت 
 ،3 The Witcher نجاًحا م�ع لعبته�ا
الت�ي ُيعتق�د أنه�ا واحدة م�ن أفضل 
ألع�اب الفيدي�و ع�ى اإلطالق.ولك�ن 
متطلب�ات الرس�ومات املرتفع�ة جًدا 
جعلته�ا   2077  Cyberpunk للعب�ة 
تعان�ي م�ع األجه�زة القديمة.ووجد 
باللعب�ة  يلعب�ون  الذي�ن  الالعب�ون 
باس�تخدام منصت�ي )بالي ستيش�ن 
4(، و)إك�س بوك�س ون( أن اللعب�ة 
غالًبا ما تتجمد، وإن كانت تعمل، فإن 

الرسومات لم تكن واضحة.

روسيا تحدد موعد إطالق مركبة الفضاء »أوريول« التجريبي

دراسة: مواقد األخشاب العصرية تزيد مستوى التلوث 3 أضعاف داخل المنازل

خوذة ذكية توسع مجال رؤية قائد الدراجة النارية
أطلقت رشك�ة »آي يس إتش« خوذتها 
الذكي�ة iC-R الجدي�دة، والت�ي تعمل 
عى توس�يع مجال رؤية قائد الدراجة 

النارية وإمداده باملعلومات الالزمة.
أن  األمريكي�ة  الرشك�ة  وأوضح�ت 
الجدي�دة تعتم�د ع�ى ع�دة  الخ�وذة 

كامريات مثبتة عليها لتوسعة مجال 
الرؤي�ة بدون الحاج�ة إىل أن يدير 

راكب الدراجة رأسه لريى هذه 
املنطقة العمياء.

وباإلضافة إىل ذلك، تم تثبيت 
باملوج�ات  مستش�عرات 
فوق الصوتية عى الجزء 
الخلفي من الخوذة، ليتم 
نق�ل املعلوم�ات املعنية 
أو تحذي�رات املخاط�ر 
إىل مجال رؤية السائق 
.Head-up عرب شاشة

يف  يشء  ظه�ر  وإذا 
النقطة العمياء، يتلقى 
السائق إش�ارة ضوئية 
كم�ا  الشاش�ة،  ع�ى 
إش�ارة  أيض�اً  تص�در 
صوتي�ة )يمكن إيقاف 

تش�غيلها( عن�د اق�رتاب ه�ذا اليشء. 
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، ي�يء مصب�اح 
LED يف الج�زء الخلف�ي م�ن الخ�وذة 

لتحذير املركبة، التي تقرتب.
يمكن  ا و م�ري للكا

األمامية تسجيل الرحلة. ويتم التحكم 
يف النظ�ام عن طري�ق األوامر الصوتية 
ع�رب امليكروف�ون املدمج. وت�م تجهيز 
م�ع   ، مدمج�ة  بس�ماعات  الخ�وذة 
إمكاني�ة دم�ج الهوات�ف الذكي�ة عرب 

تقنية البلوتوث.
مكامل�ة  األخ�رى  املزاي�ا  وتش�مل 
األوتوماتيكي�ة  الط�وارئ 
 GPS التعقب  ونظ�ام 
معرف�ة  يري�د  مل�ن 
ال�ذي وضعت  املكان، 
في�ه الخ�وذة. وتعتمد 
جس�م  ع�ى  الخ�وذة 
الكربون  م�ن  مصن�وع 
باإلضاف�ة  والكيف�الر، 
إىل توافقه�ا م�ع معايري 
 ECE و   DOT و   SNELL

.22.05
بأحج�ام  الخ�وذة  وتتوف�ر 
مختلفة وكذلك بألوان األسود 
واألبي�ض.  واألحم�ر  املطف�أ 
وترتاوح األس�عار بن 599 و1350 
دوالراً أمريكياً، وذلك اعتماداً عى حجم 

التجهيزات.

تحاول رشكة فيسبوك منذ سنوات الحصول عى موطئ قدم 
يف مج�ال األخبار، ويف العام املايض، أطلقت الرشكة قس�ًما 
 ،Facebook News مخصًص�ا لألخبار ع�ى موقعها اس�مه
وذلك للمس�تخدمن يف الوالي�ات املتحدة. كما 
تريد توس�يع هذا الربنامج ليش�مل 
الربازي�ل،  مث�ل:  أخ�رى،  دواًل 
ه�ذا  والهند.ولك�ن  وأملاني�ا، 
الوحي�د  امل�رشوع  لي�س 
ال�ذي تعم�ل علي�ه الش�بكة 
االجتماعية يف مجال األخبار، 
فوفًق�ا لتقرير صادر عن 
 ،BuzzFeed News موقع 
تخترب فيسبوك حالًيا أداة 
جدي�دة قائم�ة ع�ى تقنية 
ُتس�مى  االصطناع�ي  ال�ذكاء 
TL;DR – وهو مصطلح يشري إىل األخبار 
التي ال ُتقرأ بس�بب طوله�ا. وتهدف األداة 
إىل تلخيص األخبار، وإراحة القراء من عناء 

قراءة األخبار الطويلة.
وأش�ار التقري�ر إىل أن الرشكة عرضت حديًث�ا هذه األداة يف 
اجتماع داخيل. كما أنها تخطط إلضافة ميزات، مثل: الرسد 

الصوتي، ومساعد للرد عى االستفسارات بشأن املقاالت.
ويف البداي�ة، تب�دو ه�ذه فك�رة رائع�ة؛ ألنها تعط�ي القراء 
ملخًصا قص�رًيا ملقال ليس لديهم وق�ت لقراءته. ومع ذلك، 
 AutoTLDR فإنه توجد بالفعل بعض األدوات املماثلة، مثل
bot عى موقع )ريديت( Reddit.وبالنظر إىل سجل فيسبوك 
امليلء باألخب�ار والنارشين، فُيتوقع ح�دوث بعض األخطاء 
يف تلخيص األخبار. ففي أحس�ن األح�وال، قد يرتكب الذكاء 
االصطناع�ي أخط�اء يف تحليل محت�وى املقالة، ث�م يختار 
أجزاء ُمْش�ِكلَة من املحتوى استناًدا إىل خوارزميات التدريب 
الخاص�ة ب�ه. ويف أس�وأ األح�وال، هن�اك إمكاني�ة إلنش�اء 

معلومات مضللة ونرشها.
وس�تحتاج فيس�بوك أيًض�ا إىل تدري�ب خوارزميتها لتجنب 
أخذ اقتباس�ات أو جمل خارج السياق من املقاالت. ويمكن 
أن يتع�ارض امللخص الذي يبدو غري إش�كايل م�ع املقالة أو 

املوضوع، والعكس صحيح.

سوني تقرر طرد لعبة إلكترونية من متجر بالي ستيشن

سيارة كهربائية لألطفال من هيونداي

ميزات جديدة في تحديث متصفح فايرفوكس األخير.. تعرف عليها
موزي�ال  مؤسس�ة  أطلق�ت 
ملتصف�ح  األخ�ري  التحدي�ث 
 ،2020 ع�ام  يف  فايرفوك�س 
 Firefox( اس�م  يحم�ل  ال�ذي 
84(، والذي يقدم بعض امليزات 
الجديدة والتحسينات يف إصدار 
وإص�الح  أندروي�د،  تطبي�ق 
يف  املوج�ودة  األخط�اء  بع�ض 
إص�دار س�طح املكت�ب، ولكن 
امليزة املهمة ه�ي الدعم األصيل 
تعم�ل  الت�ي  لحواس�يب م�اك 
بمعال�ج )M1( الج����ديد من 

آبل.
وبهذا التحديث، يعترب متصفح 
الويب  متصف�َح  )فايرفوكس( 
الرئييس الثالث – بعد س�فاري 
وكروم – الذي يدعم الحواسيب 
الجدي�دة م�ن آب�ل )م�اك بوك 
أير( و )م�اك بوك برو( و )ماك 
مين�ي( التي تعم�ل بمعالج آبل 
لذل�ك،  نتيج�ًة  الجدي�د   )M1(
 SpeedoMeter الختبار  ووفًقا 
2.0 ذك�رت موزيال أن تش�غيل 

املتصفح أصب�ح أرسع بمقدار 
وأن  الس�ابق،  م�ن  م�رة   2.5
تس�تجيب  الوي�ب  تطبيق�ات 

بش�كل أرسع بمق�دار مرت�ن 
أكثر مما كانت عليه يف اإلصدار 
الس�ابق الذي لم يكن مخصًصا 

.)M1( ملعالج
وم�ع ذل�ك، هن�اك خط�أ يمنع 
إص�دار متصف�ح )فايرفوكس 
84( من ب�ث مقاط�ع الفيديو 
والوس�ائط األخرى يف حواسيب 
م�اك الجدي�دة، وبن�اًء عى ذلك 
ال يمكن�ك تش�غيل خدمات بث 
 Amazon Prime :الفيديو، مثل
و   Hulu و   Disney Plus و 

.Netflix
كما تشمل امليزات والتحسينات 
األخ�رى يف إص�دار فايرفوكس 

84 ملستخدمي أندرويد ما ييل:
خي�ار ح�ذف امللف�ات التي تم 
تنزيله�ا مب�ارشة م�ن واجهة 

التطبيق.
التمري�ر  يف  التحك�م  تحس�ن 
واألداء، حي�ث يش�مل ذلك دقة 
أفض�ل ورس�وًما متحركة أكثر 
سالسة وإصالحات ملنع ترسيع 

التمرير املفاجئ.
العديد من اإلصالحات لألخطاء 

الصغرية.



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

مواقيت ال�صالة

االثنين   21 كانون االول   2020   العدد  2485  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«

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5 :32

12 :00

5 : 15

6 :27

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

األردنية  األمنية  األجهزة  أعلنت 
املختصة، فتح تحقيق بمالبسات 
شخص  جثة  عىل  العثور  حادثة 
وجدت  العربية،  الجنسية  يحمل 
العاصمة  يف  عبدون  جرس  أسفل 

عمان.
أن  إىل  األولية  التحقيقات  وتشري 
من  العرشينات  يف  وهو  »الشاب 
العمر، تعرض للسقوط من أعىل 
الجرس، الذي شهد عرشات حاالت 
االنتحار منذ تأسيسه حتى يبدوا 
لحاالت  مخصصا  اصبح  انه 
»روسيا  لـ  وفقاً   ،« االنتحار 

اليوم«.
تم  بأنه  أمني  مصدر  وأفاد 
التحرك إىل املكان وفتح تحقيق يف 

الحادثة.

هاجم دب باندا كبري يف حديقة الحيوان 
هيئة  عىل  ثلجياً  رجالً  بموسكو 
الحيوان  حديقة  موظفو  وقام  دب، 
بتشكيله يف حظرية الدب، وفق ما نقل 

موقع »روسيا اليوم«.
الحيوان  حديقة  يف  العاملون  وصور 
حقيقياً  رصاعاً  أظهر  فيديو  مقطع 
كما  الثلجي.  وخصمه  الدب  بني  دار 
أظهر انتصاراً حاسماً أحرزه الدب عىل 
غريمه. ودمر الدب أوالً الهيكل، ثم بدأ 
يأكل قطعاً من الجزر مثلت أنف الرجل 
وبعد  أزيائه.  وأزرار  وعينيه  الثلجي 
تناول وجبة لذيذة بدأ باللعب عىل الثلج 

مواصالً الرصاع مع خصمه.

األسود  البحر  عىل  املطلة  قسطمونو  والية  يف   
بايش”  “بينار  منطقة  ترتبع  تركيا  شمايل 
جعلها  ما  الساحرة  وألوانها  الخالب  بجمالها 
من  والتصوير  الطبيعة  لعشاق  جذب  نقطة 
بايش”  “بينار  تحتضن  العالم.  أنحاء  مختلف 
ووادي  العالم،  يف  واٍد  أعمق  ثاني  “فاال”  وادي 
خشبية  منصة  عىل  يحتوي  الذي  “هورما” 
وشالل  كيلومرتات،   3 البالغ  طوله  عىل  ممتدة 
“ايليجه”، ومغارة “ايلغاريني” رابع أكرب مغارة 

يف العالم.
وعىل مدار العام تستقبل “بينار بايش” زوارها 

املحليني واألجانب ملا تحتويه عىل مناظر طبيعية 
يتبدل جمالها مع اختالف الفصول. ففي فصل 
اللون  بني  ما  األشجار  ألوان  تتدرج  الخريف 
والربتقايل،  واألحمر  واألصفر  والبني  األخرض 
تضفي  بيضاء  بحلة  املنطقة  تكتيس  فيما 
عليها جماال مميزا خالل موسم تساقط الثلوج 
بايش”  “بينار  تتميز  الشتاء.بينما  فصل  يف 
الشالالت  من  املتدفقة  ومياهها  بخرضتها 
ما  والربيع  الصيف  فصيل  يف  طقسها  وبرودة 
يجعلها بمثابة لوحات ترسم الطبيعة تفاصيلها 

بشكل مختلف يف كل فصل من فصول السنة.

للسماح  استعدادها  السويد  أعلنت 
حطام  عىل  جديد  كشف  بإجراء 
البلطيق،  بحر  يف  »إستونيا«  السفينة 
تلقي  معطيات  عن  الكشف  إثر  عىل 
خالصات  عىل  الشك  من  ظالالً 
التحقيق الرسمي يف أحد أسوأ حوادث 
 26 بعد  العرشين،  القرن  يف  الغرق 

سنة عىل حصوله.
بعنوان  وثائقي  رشيط  وكان 
كل  يغري  الذي  االكتشاف  »إستونيا: 
َر بواسطة غواصة مصّغرة  يشء« ُصوِّ
الحطام،  من  االقرتاب  حظر  رغم 
أن  الفائت، كشف  وُعرَض يف سبتمرب 
يف هيكل السفينة القابع يف قعر البحر 
يكن  لم  أمتار،  أربعة  بطول  فجوة 

وجودها معروفاً قبل اليوم.

 ،1994 سبتمرب   28-27 ليلة  يف 
يبلغ  »إستونيا«، وهي سفينة  غرقت 
بني  كانت  فيما  مرتاً،   155 طولها 
 989 متنها  وعىل  وستوكهولم  تالني 
السويديني  من  معظمهم  شخصاً، 
واإلستونيني. واستغرق األمر أقل من 
املأسوي  الحادث  وأدى  ساعة،  نصف 
وطاقم  الركاب  من   852 مقتل  إىل 

السفينة، قىض معظمهم وهم نيام.
عام  دولية  تحقيق  لجنة  وخلصت 
خلل  إىل  يعود  الغرق  أن  إىل   1997
القابل  القويس  الباب  قفل  نظام  يف 
باجتياح  للماء  سمح  للسحب، 

السطح املخصص للسيارات.
موضع  بقيت  الرواية  هذه  لكّن 
أخرى،  فرضيات  برزت  إذ  تشكيك، 

السفينة  تكون  أن  إحداها  رّجحت 
ثانية  وأشارت  بغواصة،  اصطدمت 
إىل إمكان أن يكون انفجار حصل عىل 
عملية  ثالثة  تستبعد  لم  فيما  متنها، 
املستقلة  إستونيا  ملعاقبة  روسية 
انفك  ما  قرن،  ربع  حديثاً.ومنذ 
يطالبون  الضحايا  وأقارب  الناجون 

بإجراء تحقيق جديد أكثر تعمقاً.
وخصوصاً  وإستونيا  فنلندا  أن  إالّ 
يف  مرتددة  اليوم  إىل  كانت  السويد 

إعادة النظر يف أسباب الكارثة.
العام  وبات موقع غرق السفينة منذ 
1995 »مقربة بحرية« محمية باتفاق 
أي عمليات  وتُمنع  الثالث،  الدول  بني 
غوص نحو الحطام املوجود عىل عمق 

85 مرتاً وال يزال يحوي جثثاً كثرية.

يقدم معرض »حافة الضوء« يف غالريي بالكسال 
كوينز  لحي  متاخماً  سيتي  آيالند  لونغ  حي  يف 
مشاغل  عرب  والتعليم  اإللهام  نيويورك،  بمدينة 
والتكنولوجيا  والعلوم  الفن  بني  تجمع  حرفية 
عىل  الحايل،  ديسمرب  شهر  أواخر  يف  تنطلق 
من  أطول  لفرتة  افرتاضياً  املعرض  يستمر  أن 
ويطرح  األمريكي.  »آمني«  موقع  بحسب  الوقت 
الهولوغرام  فنون  من  معارض  »هولوسنرت« 
وتدعم  الفضائي.  واإلعالم  الضوئية  والفنون 
الاليزر  وبرامج  التجريبية  اإلعالمية  مقراتها 
االختبار  األبعاد  ثالثي  املوجي  للتصوير  النابض 

واإلنتاج الفنيني.
ويقول القيم عىل املعرض جوناثان سيمز الفنان 
الضوء  الذي يستخدم  املقيم يف كوينز  التصويري 
العاطفية  الحقائق  لكشف  الهندسية  واألشكال 

»حني  تعليقه:  معرض  يف  للبرشية،  والنفسية 
مختلف  أعرض  أن  آمل  كنت  الدعوة  باب  فتحنا 
تقدم  مع  لكن  واملواد  واملجاالت  الطرق  أنواع 
هناك  تظهر.  جديدة  أشياء  أرى  بدأت  املعرض، 
النيون  وأضواء  والخرائط  اإلسقاطات  مختلف 
السرتونتيوم  وأصباغ  التجسيمي  والنحت 
ألومينات املتوهجة واملنحوتات الحركية والتالعب 

الذكي بأصناف التكنولوجيا«.
وأضخم  ثالث  الضوء«  »حافة  معرض  ويعترب 
أعمال  عىل  يركز  الذي  والثاني  سيمز  أعمال 
يمكن  أنه  إىل  أشار  وقد  الضوء،  مع  الفنانني 
للضوء أن يشكل مضماراً يضخم اهتمامنا ويعزز 
الرسالة التي نود إيصالها، كما أنه قد ينطوي عىل 

رسائل بيئية وسياسية.

باندا يهاجم رجاًل ثلجيًا في موسكو !

عرض فالديمري سولوفيوف، النائب األول لكبري املصممني يف مؤسسة »إينريجيا« 
محاكاة  جهاز  تركيب  فكرة  الروسية،  العلوم  أكاديمية  يف  الفضاء  مجلس  عىل 
الجاذبية عىل متن املحطة الفضائية الروسية، ، سيساعد هذا الجهاز يف الحفاظ 

عىل صحة رواد الفضاء العاملني عىل متن املحطة الفضائية الروسية الجديدة.
»أريد  الحيوية،  الطبية  املشكالت  مدير معهد  أورلوف،  أوليغ  يقول  ومن جانبه، 
لفت االنتباه إىل هذه املسألة والتأكيد بأنه تدرس حالياً مسألة إنشاء وحدة قابلة 
لخلق جاذبية  ذي نصف قطر صغري، كوسيلة  للتحويل مع جهاز طرد مركزي 

اصطناعية الختبارها كوسيلة للوقاية«.
وكما هو معروف، تعمل قوة الطرد املركزي بشكل مشابه لعمل قوة الجاذبية، 
وقد سبق أن اقرتح العالم الرويس قسطنطني تسيولكوفسكي، تصميم املحطات 
الفضائية بحيث تدور حول محورها من أجل خلق قوة جاذبية اصطناعية عىل 
حول  تدور  الجديدة  الروسية  الفضائية  املحطة  لجعل  يخطط  ال  ولكن  متنها. 
األرض،  الجاذبية عىل  لخلق قوة جاذبية عىل متنها، تحاكي قوة  محورها. ألنه 

يجب أن تدور حول محورها بضع دورات يف الثانية.

قوة جاذبية اصطناعية !

معرض ضوئي يكشف بعدًا آخر للفن ! احتجاجا على عمليات اغالق منافذ الحياة بسبب كورونا 

التي  القضايا  من  العديد  عىل  الضوء  لتسليط 
تسببها عمليات اإلغالق املرتبطة بانتشار فريوس 
ونقص  برشى،  تفاعل  وجود  عدم  مثل  كورونا، 
الحرية، ودور ما يسمى باألنشطة غري األساسية 

مثل الثقافة والفن.
الفنان  حبس  الشهر،  هذا  من  سابق  وقت  وىف 
بالستيكي  مكعب  يف  نفسه  مرسيليا  ىف  املقيم 
التسوق  مركز  داخل  يقع  وشفاف  صغري 
املارة  كان  حيث  يوًما،   20 ملدة  بمارسليا،  املحيل 
من  واألهم  معه،  والتحدث  رؤيته  يستطيعون 

له، حيث يعتمد مارون عىل  التربع  ذلك، يمكنهم 
تربعات زواره للحصول عىل الطعام، وذلك وفًقا ملا 

.odditycentral نرشه موقع
وقال مارون: أعتقد أن الثقافة والفن، قد أنقذتنا 
بوضوح خالل هذا اإلغالق.. فلوالهما لكان األمر 
أكثر تعقيًدا.. لدي شعور بأننا نفتقد اليوم ىف هذه 
الحقيقي، ما  البرشى  األيام ما هو حًقا االتصال 
فقدنا  بينما  االجتماعية،  الشبكات  اليوم  نسميه 
بالفعل الروابط االجتماعية يف هذه الفرتة، فليس 
باألمر الهني أن يشعر الكثري من الناس بأنهم عىل 

ما يرام، مكتئبون يف الوقت الحايل، هذا ألننا فقدنا 
شيئًا ما من كل هذا«.

تم تجهيز منزل جيتمان املؤقت بجهاز تليفزيون 
ىف  الوقت  ويقىض  لوحى،  وجهاز  قهوة  وماكينة 
قراءة الكتب والرسم، ولكن الهدف من التجربة هو 
املادية، فإن  الراحة  الرغم من كل  أنه عىل  إظهار 
االتصال البرشي األساىس مفقود، ويمكن للفنان 
الزجاجي  املكعب  خلف  يقع  حوض  إىل  الوصول 
للرشب والتنظيف، ولكن ال يوجد مرحاض، ومع 
تربير  يريد  فإنه  الذهاب،  إىل  احتاج  كلما  ذلك، 

غيابه القصري للمارة، لذلك يكتب شهادات مهينة 
يعرضها عىل املكعب، لرياها الزوار.

ويضيف جيتمان، تطرح التجربة أسئلة حول هذه 
عمر  من  واملرهقة،  والحزينة  املضطربة  الفرتة 
الحرة  بإرادتي  نفيس  تقييد  خالل  من  البرشية، 
إرادتنا  يف  أشكك  التدريجي،  التفكك  من  وقت  ىف 
الحرة والطريقة التي نتبع بها القواعد كمجتمع 
ولكن بشكل خاص كفرد، مع إبراز عدم الكفاءة 
هذا الذي هو الحرمان الطوعي من الحرية، بينما 

يدعونا للتفكري.

فنان يحبس نفسه في مكعب بالستيكي لمدة 20 يوًما !

أسوأ حادث غرق في القرن العشرين !

املراقب العراقي/ متابعة...

أقدم فنان فرنسي يدعى 
جيتمان مارون على تجربة 
وضع نفسه في مكعب 
بالستيكي شفاف بمساحة 
4 أمتار مربعة داخل مركز 
تسوق مرسيليا لمدة 20 
يوًما

»بينار باشي«.. أودية
 وألوان خالبة تجذب عشاق الطبيعة

جسر عبدون باألردن مخصص لحاالت االنتحار !

قبل نحو 110 ماليني سنة، 
ديناصور  كان 
ذوات  من 
ثنتني  ال ا
يف  و

حجم 
يعيش  الدجاجة 
عىل صيد الحرشات 
بعض  وربما 
الصغرية  الفقاريات 
والسحايل  كالضفادع 
شواطئ  امتداد  عىل 
شمال  يف  قديمة  بحرية 

رشقي الربازيل.
الهيئة  إن  علماء  وقال 
الذي  للديناصور،  الداخلية 
عاش يف العرص الطباشريي، 
هيكله  يتشابه  إذ  عادية، 
العديد  هياكل  مع  العظمي 

الصغرية  الديناصورات  من 
يف العرص الجورايس السابق 
ولكنه  الطباشريي،  للعرص 

من الخارج كان مختلفاً.
يطلق  الذي  فالديناصور، 
أوبرياجارا  اسم  عليه 
ُعرف  لديه  كان  جوباتوس، 
عىل  الشعر  تشبه  بنية  له 
جسده  من  وتخرج  ظهره 
وربما  الرشائط،  تشبه  إبر 
الكرياتني،  مادة  من  كانت 
الشعر  مادة  نفس  وهي 

واألظفار.
أستاذ  مارتيل  ديفيد  وقال 
يف  القديمة  األحياء  علم 
بورتسماوث  جامعة 
شارك  والذي  إنجلرتا  يف 
عن  دراسة  قيادة  يف 
دورية  نرشتها  الديناصور 

الطباشريي  العرص  أبحاث 
من  الكثري  »هناك 
الديناصورات الغريبة ولكن 
أياً  يشبه  ال  الديناصور  هذا 

منها«.
ما  أن  »األرجح  وأضاف 
من  يبدو  كان  جسده  عىل 
ريشاً...  وليس  شعراً  بعيد 
كان  ظهره  عىل  الشعر 
ما  وأكسبه  جداً  طويالً 
يشبه الُعرف وهذا أمر فريد 
للديناصورات«.  بالنسبة 
اإلبر  أن  إىل  مارتيل  ويشري 
من  تخرج  كانت  التي 
ربما  الديناصور  جسد 
التباهي  يف  تستخدم  كانت 
ترهيب  أو  األنثى  جذب  أو 
بني  املنافسة  أو  الخصوم 

الذكور.

»الديناصور الدجاجة« يثير اهتمام العلماء
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