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بغداد »تتغافل« وأربيل »تتحايل« 
على قرار »أهل األرض«

واشنطن ُتكّثُف حضورها في كردستان

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
علم�ت »املراقب العراقي« من مص�ادر أمنية، بوصول 
قوة أمريكية جدي�دة إىل قاعدة الحرير الواقعة بقضاء 
ش�قالوة يف محافظ�ة أربي�ل، وذلك يف ظ�ل االدعاءات 
الت�ي تطلقه�ا الواليات املتح�دة والحكوم�ة العراقية 
باس�تمرار، بش�أن االنسحاب العس�كري من األرايض 

العراقية.
ولطامل�ا عملت الواليات املتحدة، من�ذ احتاللها للعراق 
ع�ام 2003، ع�ى تحوي�ل أرضه وس�مائه إىل »مرتع« 
لقواته�ا ومقاتالتها الحربية التي باتت ُتش�ّكل خطراً 
حقيقياً عى العراقيني، جراء االنتهاكات التي ارتكبتها 

يف مناطق متفرقة من البالد.
وتق�ول مصادر »املراق�ب العراق�ي«، إن »قوة مدرعة 
قادمة من شمال رشقي سوريا وصلت برا، عرب طريق 
سحيلة - ربيعة من معرب سيمالكا واستقرت يف قاعدة 

الحرير بمحافظة أربيل«.
وتش�ري إىل أن »األيام املاضية ش�هدت أربيل وأطرافها 
حرك�ة للط�ريان األمريك�ي، فض�ال عن قي�ام القوات 
األمريكي�ة بتعزيز تواجدها يف قاع�دة الحرير«، مبينة 
أن »القوة التي قدمت للقاعدة هي قوة جديدة وتعزيز 

للقوات املتواجدة هناك«.
وقب�ل أي�ام أج�رى الط�ريان األمريكي جول�ة ليلية يف 
س�ماء مدينة أربيل اس�تمرت لس�اعات، فيما كش�ف 
مص�در ع�ن قيام الط�ريان باس�تطالع أج�واء املدينة 

وطرقها الخارجية.
وتش�مل حركة الط�ريان األمريكي يف الع�راق، طائرات 
مس�رية وحربية، فضالً عن طائرات تستخدم لإلرضاع 
الج�وي واالس�تطالع اإللكرتون�ي والش�حن الج�وي 

والقيادة والسيطرة.
ويقول املختص بالش�أن األمني مؤيد العيل ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »حكوم�ة رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، ليس لديه�ا إرادة حقيقي�ة لجدولة إخراج 

الق�وات األمريكية من الع�راق، عى الرغ�م من القرار 
الربملاني الذي يلزمها بتنفيذ ذلك«.

ويشدد العيل عى أن »الحكومة مطالبة بحفظ سيادة 
العراق وضمان عدم استهداف القوات األمنية والحشد 
الشعبي بواسطة الطريان األمريكي الذي يتبع أساليب 

وحشية«.
وي�رى الع�يل أن »الوالي�ات املتحدة تس�عى الس�تباق 
األحداث وزيادة وترية تواجدها العس�كري يف العراق«، 
مرجحاً أن »تش�هد األيام املقبلة أحداثاً ساخنة بسبب 

الترصفات األمريكية العدوانية«.
وم�ع اس�تمرار الصم�ت الحكوم�ي تج�اه انتهاكات 
الوالي�ات املتح�دة، ب�دأت وت�رية املواق�ف الش�عبية 

والسياس�ية ترتفع بش�كل مطرد، بغي�ة الضغط عى 
رئي�س الحكومة مصطف�ى الكاظمي ودفع�ه لتنفيذ 
ق�رار الربملان الق�ايض بإخراج الق�وات األمريكية من 

البالد.
وصوت مجلس النواب العراقي، خالل جلسة استثنائية 
عقده�ا يف الخام�س من كان�ون الثاني امل�ايض، عى 
ق�رار ُيلزم الحكومة بالعمل عى جدولة إخراج القوات 
األجنبية من العراق، ومنعها من استخدام أرض البالد 
وسمائها ومياهها، لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول 
الجوار الجغرايف، إال أن الواليات املتحدة ما زالت تراهن 
ع�ى التس�ويف واملماطلة، بل تعدت ذل�ك بكثري حتى 

باتت تسيطر عى أجواء العراق.

وحظ�ي القرار الربملاني الحاس�م، بدعم ش�عبي كبري 
تمث�ل بتظاه�رات مليوني�ة غاضبة، طالب�ت ب�”طرد 
االحت�الل” الس�يما بعد عملي�ة االغتيال الغ�ادرة التي 
نفذتها طائرة أمريكية مسرية قرب مطار بغداد الدويل 
يف كانون الثاني املايض، وأس�فرت عن استشهاد قادة 

النرص.
وما ت�زال الجريم�ة الت�ي ارتكبته�ا اإلدارة األمريكية 
ق�رب مط�ار بغداد ال�دويل، يف كان�ون الثان�ي املايض، 
شاخصة أمام أنظار العالم أجمع، وذلك لوقعها األمني 
والسيايس، والتداعيات التي خلّفتها يف الرشق األوسط 

خالل عام 2020.
وهي�أت إدارة الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب آنذاك، 
“ذرائ�ع واهي�ة” تمهي�داً لتنفي�ذ جريمته�ا النك�راء 
باغتي�ال الق�ادة الش�هداء، الذين كانت له�م صوالت 
كبرية يف إحباط املخططات الصهيو أمريكية يف العراق 

واملنطقة.
وتذرعت إدارة ترامب حينها بأن عملية االغتيال جاءت 
رداً ع�ى هجوم وقع يف )27 كانون األول 2020( داخل 
قاع�دة “ك�ي-وان” األمريكي�ة يف محافظ�ة كركوك، 
وأسفر عن مقتل متعاقد عراقي-أمريكي، ورغم ادعاء 
املحقق�ني األمريكي�ني بامتالكهم أدلة عى مس�ؤولية 
فصائ�ل املقاوم�ة العراقية ع�ن الهج�وم، إال أنهم لم 
يقدم�وا أيَّاً منها عى امل�أ، ولم يش�اركوها الحكومة 

العراقية.
ووفق�اً ألدل�ة طرحتها الكاتب�ة بصحيف�ة “نيويورك 
تايمز” األمريكية، أليس�ا روبن، يبدو كما لو أنَّ ترامب 
ومستش�اريه قد قرَّروا خطًة واسعة النطاق ملهاجمة 
فصائ�ل املقاومة اإلس�المية يف العراق س�لفاً، وكانوا 
يتحيَّن�ون أيَّ ح�دث اس�تفزازي، الس�تخدامه ذريعًة 
لتنفيذ الخطة. وقد أت�اح الهجوم عى قاعدة كي-وان 
ه�ذه الذريعة لهم، مع أنَّهم ل�م يتمكنوا من تقديم أي 

ذته. دليل عى أن فصائل املقاومة هي التي نفَّ
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الشيخ قاسم: الشهيدان سليماني 
والمهندس مدرسة حّية في الجهاد

مجرمو »بالك ووتر« أحرار بقرار 
من ترامب !
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في هذا العدد

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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المراقب العراقي/بغداد...
ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  نف�ى 
لش�ؤون االنتخاب�ات عبد الحس�ني 
الهن�داوي، امس الس�بت، ان تكون 
هنالك مش�كلة بما يتعل�ق بتمويل 
االنتخاب�ات املبكرة. وقال الهنداوي 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »ال توج�د معوقات 
املالي�ة  للمخصص�ات  بالنس�بة 
إىل  الفت�ًا  االنتخاب�ات«،  ملفوضي�ة 
أن »قان�ون تموي�ل االنتخاب�ات تم 
إق�راره م�ن قب�ل مجل�س الن�واب 

وتم�ت املصادق�ة علي�ه م�ن قب�ل 
رئيس الجمهورية وس�يصبح نافذاً 
الوقائ�ع«.  بع�د ن�رشه يف جري�دة 
وأضاف، أنه »ليس�ت هناك مشكلة 
حقيقية تتعل�ق بتمويل االنتخابات 
عى الرغ�م م�ن أن الحكومة تدعو 
دائماً إىل تخفيض النفقات، ولكنها 
ملزمة بتوف�ري التخصيصات املالية 
للمفوضي�ة لك�ي تج�رى العملي�ة 
االنتخابية«، مبيناً أن »القانون حدد 
مبال�غ لالنتخابات، وأن هناك خطة 

عمل لتقليص النفقات«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف النائب  عن تحالف س�ائرون، عيل الالمي، امس الس�بت، عن وجود 
حراك نيابي لسحب الثقة عن وزير املالية عيل عالوي.وقال الالمي يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إن »مجل�س النواب يعتزم اس�تجواب 
وزي�ر املالية يف الفرتة القادم�ة، واذا تحققت عدم القناعة باجوبته س�يتم 
سحب الثقة عنه«. يشار اىل ان االجراءات االخرية التي اتخذتها وزارة املالية 
بخصوص تخفيض س�عر الدين�ار العراقي امام ال�دوالر، وفرض قطوعات 

عى رواتب املوظفني فجر حالة من عدم الرضا يف الشارع.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
شبهات كثرية داخل البيت السيايس تحوم 
ح�ول نواي�ا الكت�ل السياس�ية ورئاس�ة 
الربملان بعقد الجلس�ة الطارئة املخصصة 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  الس�تضافة 
ع�الوي  ع�يل  املالي�ة  ووزي�ر  الكاظم�ي 
ومحاف�ظ البن�ك املرك�زي مصطفى نايف 

مخي�ف، فبع�د غي�اب الغالبي�ة العظم�ى 
ألعضاء املجلس من جلسة االربعاء املايض، 
ومن دون أن تكون ردود أفعال سياس�ية، 
غض�ت هي�أة رئاس�ة الربمل�ان النظر عن 
تحديد موعد جديد لعقد جلس�ة ملناقش�ة 
أزم�ة خفض قيمة الدين�ار العراقي وبنود 

موازنة 2021.

وتأتي تلك املتغ�ريات بعد تأكيد من أعضاء 
يف مجل�س النواب عى وج�ود تبليغات من 
قب�ل ق�ادة الكتل السياس�ية حال�ت دون 
حض�ور أعض�اء الربملان إىل الجلس�ة التي 

وصفوها باملهمة. 
ووق�ع أكثر م�ن 123 نائب�ا يف الربملان عى 
طلب مقدم إىل هيأة رئاسة مجلس النواب، 

عى عقد جلس�ة طارئة الستضافة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظم�ي ووزير املالية 
ع�يل ع�الوي فض�ال ع�ن محاف�ظ البن�ك 
املرك�زي مصطف�ى ناي�ف مخي�ف وذل�ك 
عى خلفية ق�رارات خفض قيم�ة الدينار 
العراق�ي أمام ال�دوالر االمريك�ي، إضافة 
إىل بن�ود وضعتها الحكوم�ة ضمن قانون 

مس�ودة قان�ون املوازنة االتحادية لس�نة 
2021 املقبلة.

إال أن ماصدم األوساط الشعبية هو أن عدد 
الحارضين يف الجلسة التي كان من املؤمل 
عقدها يوم االربع�اء املايض لم يتجاوز ال� 

30 نائبا، وألسباب غري معروفة.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ملف�ات فس�اد كث�رية ورسق�ات التنتهي , 
فض�ال عن إخف�اء متعمد الم�الك العراق يف 
الخارج وما زال هدر املال العام أهم س�مات 
عمل وزارة التج�ارة التي لم تنصف املواطن 
من�ذ 2003 ولغاية االن رغ�م التخصيصات 
الكب�رية الت�ي حصل�ت عليه�ا يف س�نوات 
املوازن�ة االنفجاري�ة , فرتيليون�ات الدنانري 
ذهب�ت ملافي�ات الفس�اد التي تس�يطر عى 

عمل الوزارة منذ س�نوات طوال ولم يتغريوا 
بس�بب انتمائه�م الح�زاب متنف�ذة، فه�ي 
فش�لت يف إدارة مل�ف التموينية , بل وجدت 
فيه مادة دس�مة للرسقة من قبل املسؤولني 
عنها , واملعاناة الكربى عند تسلم الحكومة 
الحالية فهي ل�م تهتم بهذا امللف , ولم تزود 
املواطن سوى أش�هر معدودة ومواد غذائية 
قليلة جدا , أما االموال املخصصة لهذا العام 
فهي نصف م�ا تم تخصيصه ع�ام 2019 , 

ما يثري مخاوف عى االمن الغذائي للمواطن. 
رئاس�ة مجل�س النواب وافق�ت ، عى طلب 
رس�مي مرف�ق بتواقي�ع 85 نائب�ا عن كتل 
مختلف�ة ، الس�تجواب وزير التج�ارة عالء 
الجبوري لفش�له يف توفري مفردات البطاقة 

التموينية .
ووجهت هيأة الرئاسة ، لجنة االستجوابات 
إلكم�ال اإلج�راءات املوضوعي�ة والش�كلية 

املتعلقة بطلب االستجواب .

ودع�ا النائ�ب ع�ن كتل�ة تحالف س�ائرون 
صب�اح الس�اعدي ، الذي تبن�ى تقديم طلب 
االستجواب لجنة متابعة الربنامج الحكومي 
، ع�ن رفع طلب إىل رئاس�ة مجل�س النواب 
لدفع تعويض�ات مالية للمواطنني عن تلكؤ 

عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية.
مختص�ون أوضح�وا أن�ه رغ�م ترصيحات 
وزارة التج�ارة املتك�ررة بتحس�ني مفردات 
تلت�زم  ل�م  أنه�ا  إال   , التمويني�ة  البطاق�ة 

املالي�ة  التخصيص�ات  رغ�م   , بعهوده�ا 
الت�ي تحصل عليها , أما سياس�ة التقش�ف 
للحكومة فقد رضبت آمال الفقراء بالحائط 
ولم تع�ر لهم أهمي�ة , فإصالح�ات الورقة 
البيضاء لم تخصص أمواال كافية للتموينية 
,بل اكتفت بنصف تخصيصات العام املايض 
, ففي موازنة 2019 = 1500 مليار دينار أي 

ما يعادل  1260 مليون دوالر...
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لماذا ُأجهضت جلسة استجواب »ثالثي« 
األزمة االقتصادية ؟

الحكومة تقطع »رغيف« المواطن 
إلى النصف في موازنة »21«

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت كتلة صادقون النيابية، امس 
الحكوم�ة التتص�دى  ان  الس�بت، 
لالس�اءات املس�تمرة التي يتعرض 

لها الحشد الشعبي.
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتل�ة احم�د 
الكناني يف ترصيح صحفي تابعته 
»الحش�د  أن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الشعبي مؤسسة رسمية خاضعة 
ألوامر القائد العام للقوات املسلحة 

، مبين�ا أن�ه ينبغي ع�ى الحكومة 
حماية مؤسس�اتها األمنية من أي 

إساءة خارجية او داخلية ».
الحكوم�ي  »املوق�ف  أن  وأض�اف 
ضعيف اليرتقي ملستوى الدفاع عن 
الش�عبي،  ابناء الحش�د  تضحيات 
مطالب�ا الحكوم�ة باتخ�اذ كاف�ة 
السبل القانونية والدستورية لوقف 
املحاوالت البائس�ة ضد ابنائنا من 

مقاتيل الحشد الشعبي ».

المراقب العراقي/بغداد...
رفض تحالف الفتح، امس السبت، 
التغاف�ل ع�ى جريمة ب�الك ووتر، 
مبيناً ان عفو ترامب عن مرتكبيها 
الحكوم�ة  م�ن  رد  اىل  يحت�اج 

العراقية.
مخت�ار  التحال�ف  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  املوس�وي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
“رشك�ة بالك ووتر ارتكبت ابش�ع 
الحرائ�م بحق الش�عب العراقي يف 
س�احة النس�ور وال يمكن التغافل 
ع�ن تل�ك الجريم�ة”، الفت�ا اىل ان 

“عف�و ترام�ب عن مجرم�ي بالك 
ووتر يجب الوقوف عنده والرد من 

قبل الحكومة”.
واض�اف ان “الحكوم�ة يق�ع عى 
عاتقها محاس�بة امريكا عى هذا 
القرار وع�دم الت�زام الصمت كمل 
فعل�ت س�ابقا مع جريم�ة اغتيال 
ق�ادة الن�رص”، داعي�ا “الحكومة 
ووزارة الخارجي�ة القامة ش�كوى 
لدى االمم املتح�دة بالضد من قرار 
الرئي�س االمريك�ي ترام�ب ال�ذي 
يعف�و ع�ن مجرم�ي ب�الك ووت�ر 

املتسببني بقتل العراقيني”.

كتلة سياسية: الحكومة 
التتصدى لإلساءات المستمرة 

التي يتعرض لها الحشد

الفتح : التغافل على جريمة بالك 
ووتر مرفوض

المراقب العراقي/بغداد...
أكد عضو اللجنة املالية يف برملان إقليم كردستان، بهجت عيل، التوصل اىل 
اتفاق حاسم بني االقليم واملركز بخصوص تسليم النفط وعوائد املنافذ.  
وق�ال ع�يل يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« إن »اإلقليم 
توص�ل التفاقات عديدة والتزم بكامل رشوط الحكومة االتحادية وأبدى 
االس�تعداد للمبارشة بتس�ليم النفط وعائ�دات املناف�ذ، وهنالك أحزاب 

ونواب يريدون الطعن بحكومة اإلقليم وتحريك الشارع ضدها«.
وأض�اف أن »حصة اإلقليم من موازن�ة 2021 تم االتفاق عليها، وننتظر 
إرس�ال رواتب املوظفني خ�الل األيام املقبل�ة بعد الت�زام اإلقليم بكامل 
ال�رشوط«. وأش�ار إىل أن »من يثري ع�دم اتفاق اإلقليم هدفه س�يايس، 
ألن وج�ود الوفد الكردي يف بغداد وألكثر من أس�بوعني كان من أجل حل 

جذري للمشاكل العالقة«.

برلمان اإلقليم: توصلنا 
إلى اتفاق حاسم مع المركز حول 

النفط والمنافذ

الهنداوي: التوجد لدينا مشكلة 
بخصوص تمويل االنتخابات

حراك نيابي لإلطاحة بوزير المالية

درجال يؤكد دعم األولمبية
6الدولية للعراق
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

بشبوش .. والوطن .. 
يف عرشيني�ات القرن املايض ويف الس�نني األوىل من 
تأسيس الجيش العراقي جاء بشبوش إىل بغداد مع 
أم�ه ليعيش يف بي�ت خاله بعد وف�اة أبيه يف النجف 

األرشف .
 كان عمر بش�بوش ثماني عرشة س�نة وحاول أن 
يبح�ث عن عمل ليعني أم�ه لكنه لم يحصل عىل أي 
فرصة عمل فتطوع يف الجيش والتحق إىل معس�كر 
التدريب . يف أول يوم له كان واقفا يف ساحة العرض 
الصباحي جاءه الضابط املس�ؤول وس�أله بصوت 

مرتفع .
 ما أس�مك ؟ فأجابه بش�بوش بص�وت عال وبقوة 
.. نعم س�يدي . بش�وش س�يدي . قال له .. إس�مك 
الكامل ولدي .. قال .. بشبوش عبد السادة رسحان 
س�يدي .. قال له الضابط  .. جيد بشبوش إبني ملاذا 
تطوع�ت يف الجيش وجئ�ت هنا .؟ قال بش�بوش . 
تطوعت يف الجيش س�يدي حت�ى اُدافع عن  الوطن 

سيدي .
 ف�رد علي�ه الضابط : ممت�از ج�دا وأجبني بصدق 
ورصاحة ولدي بش�بوش إذا كن�ت واقفا عىل حدود 
الوط�ن وجاءك خمس�ة م�ن األعداء وأن�ت ال تملك 
سوى خمس إطالقات يف البندقية فماذا تفعل ؟ قال 
بشبوش : أرميهم ب)صلية( واحدة سيدي وأقتلهم 
جميع�ا . قال له الضابط  : بارك الله بيك بش�بوش 
أنت رجل شجاع ولكن إذا جاءك 
عرشة م�ن األعداء وأن�ت لديك 
خمس إطالقات ورمانة يدوية 
فم�اذا تفع�ل ؟ قال بش�بوش  
س�يدي إذا جاءن�ي عرشة أقتل 
منه�م خمس�ة برمي�ة )صيل( 
وأرم�ي الرمانة عىل الخمس�ة 
اآلخري�ن وأقتلهم وتبقى حدود 

الوطن نظيفة سيدي .
 ق�ال الضاب�ط والله أن�ت بطل يا 
بش�بوش ولكن إذا كانوا عرشين من العدو وانتهى 
عتادك ولم يبَق عندك وال حتى إطالقة واحدة فماذا 

تفعل ؟
 قال بش�بوش س�يدي أمزقهم بحرب�ة البندقية وال 

أترك أَيًّا منهم يدنس أرض الوطن 
 ص�اح الضابط بأعىل صوته أنت بطل يا بش�بوش 
وهنيئا للوطن بالش�جعان أمثال�ك ولكن إذا جاءك 
ثالثون جنديا من العدو وطائرتان وأنت ال تملك غري 
البندقية فماذا تفعل ؟ تحرس بشبوش وتنهد وقال: 
)س�يدي أح�ط طلقة برايس وأخل�ص من هالوطن 

املابيه غري بس بشبوش يدافع عنه .( 
 بش�بوش اليوم ه�و الوس�ط  بش�بوش اليوم هو 
الجنوب بشبوش اليوم هو الفرات األوسط بشبوش 
الي�وم هو الغرية والنخوة والرشف والش�جاعة هو 
الحش�د الش�عبي والرشف�اء فقط حيثم�ا كانوا يف 
الع�راق , والوطن هو الوط�ن لكن الضابط ال يفهم 
ما قيمة بش�بوش وم�ا وزنه وما قداس�ة الوطنية 
الت�ي يحمله�ا يف جوانحه وب�ني نبض����ات قلبه 
وم�اذا يحصل بالوطن لو مات بش�بوش أو اختفى 

 .. أو تغريرّ
رحم الل�ه الضابط ورحم الله بش�بوش ورحم الله 

الوطن .

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�ر النائب عن تحالف س�ائرون رياض املس�عودي، امس 
الس�بت، ان العفو عن مرتكبي جريمة ساحة النسور نقطة 
س�وداء اضافية تضاف اىل السجل السوداوي الحافل للرئيس 

االمريكي السابق ترامب.
وق�ال املس�عودي، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 

»العفو عن مرتكبي جريمة س�احة النس�ور نقطة س�وداء 
اضافي�ة تض�اف اىل الس�جل الس�وداوي الحاف�ل للرئي�س 
االمريكي الس�ابق ترام�ب، وان هذا التصني�ف الهتلري الذي 
اتبعه ترامب يف تقس�يم الشعوب، الشعب االمريكي اوال ومن 
ث�م بقية الش�عوب هو فع�ل اجرام�ي واضح«، الفت�ا اىل ان 
» وزارة الخارجي�ة العراقي�ة قدمت رس�الة احتجاج وطلب 

اىل ام�ريكا به�ذا الخصوص لك�ن املهم ان يكون ه�ذا الطلب 
حكوميا من قبل رئيس الوزراء«.

وبني املس�عودي ان »هذا الفعل جريم�ة بحق الضحايا الذين 
جرت عليهم هذه الجريمة النكراء يف ساحة النسور«، مشريا 
اىل ان »املوقف العراقي لم يكن باملس�توى املطلوب، لذلك عىل 
لجن�ة العالق�ات الخارجية تبني مرشوعا نيابيا لكي تش�كل 

ضغطا حقيقي�ا عىل الحكومة العراقي�ة للمطالبة بالحقوق 
املادي�ة والحق�وق االخرى له�ؤالء الضحايا ك�ون ان حقهم 

املطلوب ليس ماديا فقط«.
 وش�دد املسعودي عىل » رضورة تثبيت هذه الجريمة النكراء 
للوالي�ات املتحدة االمريكية ورشكة بالك ووتر او رشكة املياه 

االسنة«.

نائب: موقف الخارجية من عفو واشنطن عن مرتكبي جريمة ساحة النسور ليس بالمستوى المطلوب

نائب: غياب قانون المحكمة االتحادية عطل آالف القضايا 
املراقب العراقي/ بغداد...

اصدر النائ�ب عن تحالف عراقيون س�تار 
الجاب�ري، امس الس�بت، توضيحا بش�ان 
تعديل املادة ٣ من قانون املحكمة االتحادية 
العلي�ا رق�م ) ٣٠ ( لس�نة ٢٠٠٥ ، مش�ريا 
اىل أن هن�اك توجه نيابي خالل الجلس�ات 
القادمة عىل تعديل امل�ادة ٣ واضافة اثنني 

من األعضاء.
وق�ال الجابري، يف ترصيح تابعته »املراقب 

العراق�ي« إن »الخالفات السياس�ية تحول 
االتحادي�ة  املحكم�ة  قان�ون  إق�رار  دون 
العلي�ا”، مبين�ا أن “هن�اك توج�ه خ�الل 
الجلس�ات املقبلة بتعديل امل�ادة ٣ واضافة 
اثن�ني من القض�اة إىل املحكم�ة االتحادية 
واختص�ار الطريق وتس�هيل عملية إجراء 

االنتخابات”.
وأض�اف أن »هن�اك الكث�ري م�ن الدعاوى 
االتحادي�ة  املحكم�ة  أم�ام  املنظ�ورة 

تخ�ص آالف املواطن�ني لم تحس�م بس�بب 
وج�ود نقص يف األعض�اء”، مش�ريا إىل أن 
السياس�ية متوجهة  الق�����وى  “أغل�ب 
نح�و تع����دي�ل ق�����ان�ون املحكم�ة 

االتحادية«.
وأوضح أن »ترشيح القضاة يتم عن طريق 
رئي�س مجل�س القضاء األع�ىل ومصادقة 
رئيس الجمهوري�ة دون العودة إىل مجلس 

النواب«.

تغريدة

عضو كتلة صادقون نعيم العبودي

نرف���ض االتهامات الواضحة 
والمضمرة عبر التصعيد في 
الخط���اب، أو نش���ر مقاطع 
المصدر،  مجهول���ة  مصورة 
وقد كن���ا ومازلنا نؤكد على 
تطبي���ق القان���ون وحف���ظ 
ل���ذا لن ننجر  هيبة الدولة، 
إل���ى الفتن���ة، وندع���و الى 
الذي  الحي���ادي  التحقي���ق 
ندعو  كما  العدال���ة،  يحقق 
الجمي���ع لاللت���زام بالقانون 

والحكمة.

الجماعة االسالمية الكردية: حكومة اإلقليم مازالت 
ترفض تسليم ايرادات النفط الى بغداد 

املراقب العراقي/ كردستان...
أكد القيادي يف الجماعة اإلسالمية 
ريب�وار حم�د، امس الس�بت، أن 
حكومة إقليم كردستان لم توقع 
حت�ى اآلن اتفاق�ا م�ع الحكومة 
االتحادية يضمن إرسالها لرواتب 

املوظفني.
وق�ال حم�د، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »حكومة 
اإلقلي�م أرادت امتص�اص غضب 
الش�ارع الك�ردي الغاض�ب عىل 
وال�ذي  الروات�ب  رصف  تأخ�ر 
خرج بتظاهرات حاش�دة يف مدن 

متعددة«.

وأضافت أن�ه »ما ت�زال حكومة 
اإلقلي�م ترف�ض تس�ليم النف�ط 
وعائ�دات املناف�ذ الحدودية، ولم 
توق�ع أي اتفاقية مع بغداد بهذا 
االحتفاظ  تريد  الخصوص، آلنها 
املص�در  النف�ط  م�ن  بكمي�ات 

لحساباتها الخاصة«.
وكان نائ�ب رئيس حكومة إقليم 
كردس�تان قوب�اد طالبان�ي ق�د 
أعل�ن يف مؤتم�ر صحف�ي ع�ن 
التف�اق  وأربي�ل  بغ�داد  توص�ل 
بخص�وص حص�ة اإلقلي�م م�ن 
موازن�ة ٢٠٢1، وإرس�ال رواتب 

املوظفني يف اإلقليم.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن جهاز األمن الوطني، امس الس�بت، القبض عىل انتحاري كان 
يروم تفجري نفس�ه خ�الل أعي�اد رأس الس�نة يف بغداد.وقال اعالم 
الجه�از، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه، إنه »نتيجة 
لتكثيف الجهد االستخباري، واستمرار مفاصل جهاز األمن الوطني 
بمقاطع�ة املعلومات؛ تمكن�ت مفارز الجه�از يف محافظتي صالح 
الدي�ن و دياىل م�ن تفكيك مف�رزة إرهابية تنتمي ملا يس�مى قاطع 
دياىل«.وأض�اف، أن »الجه�از ألقى القبض وف�ق اوامر قضائية عىل 
افراد املف�رزة األربعة بينه�م )انتحاري( يروم تفجري نفس�ه خالل 
أعياد رأس الس�نة يف بغ�داد، فضالً عن القبض ع�ىل )آمر املفرزة و 
(«.وأش�ار البي�ان، إىل أن�ه »تم تدوين اق�وال املتهمني  ناق�ٍل وُجنديرّ
اصولي�اً واعرتف�وا بتلقيهم توجيهات بزعزعة اإلس�تقرار، وإحداث 
خ�رق أمني يف العاصمة خ�الل أعياد امليالد، وقد ج�رى إحالتهم اىل 

الجهات القانونية املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن قائد عمليات االنبار اللواء اللركن نارص الغنام، امس السبت، افتتاح سيطرة 
جديدة للدخول إىل املحافظة.وقال الغنام، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، إن�ه »لتذليل كل العقبات وتس�هيل حرك�ة ابناء املحافظ�ة وكل من يرغب 
بزيارة االنبار ودعما لحركة االعمار التي تش�هدها املحافظة وللفالحني يف ناحية 
الخ�ريات والكرم�ة اصدرن�ا اوامرنا بفت�ح س�يطرة ٣٠ ذراع دجلة ام�ام حركة 

العجالت كافة ولجميع البضائع ولكل الراغبني بدخول االنبار«.

األمن	الوطين	يعتقل	انتحاريًا	
كان	يروم	تفجري	نفسه	خالل	
أعياد	رأس	السنة	يف	بغداد

عمليات	االنبار	تفتتح	سيطرة	
جديدة	للدخول	اىل	المحافظة

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

منهل عبد األمري المرشدي ..

كيف عمل الحلبوسي والكاظمي على تأجيلها ؟

»                « تكشف خفايا غياب النواب عن الجلسة 
الطارئة الخاصة بمناقشة أزمة الدوالر

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ش�بهات كثرية داخل البيت الس�يايس تحوم حول 
نواي�ا الكت�ل السياس�ية ورئاس�ة الرمل�ان بعق�د 
الجلس�ة الطارئ�ة املخصص�ة الس�تضافة رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ووزي�ر املالية عيل 
ع�الوي ومحافظ البن�ك املرك�زي مصطفى نايف 
مخي�ف، فبعد غي�اب الغالبي�ة العظم�ى ألعضاء 
املجلس من جلس�ة االربعاء امل�ايض، ومن دون أن 
تك�ون ردود أفعال سياس�ية، غضت هيأة رئاس�ة 
الرملان النظر عن تحديد موعد جديد لعقد جلس�ة 
ملناقش�ة أزمة خفض قيمة الدينار العراقي وبنود 

موازنة ٢٠٢1.
وتأت�ي تل�ك املتغ�ريات بع�د تأكي�د م�ن أعضاء يف 
مجل�س النواب ع�ىل وجود تبليغات م�ن قبل قادة 
الكتل السياسية حالت دون حضور أعضاء الرملان 

إىل الجلسة التي وصفوها باملهمة. 
ووق�ع أكث�ر م�ن 1٢٣ نائب�ا يف الرمل�ان عىل طلب 
مق�دم إىل هي�أة رئاس�ة مجلس الن�واب، عىل عقد 
جلس�ة طارئة الستضافة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي ووزي�ر املالي�ة ع�يل ع�الوي فضال عن 
محافظ البنك املركزي مصطفى نايف مخيف وذلك 
عىل خلفي�ة قرارات خفض قيم�ة الدينار العراقي 
أم�ام الدوالر االمريك�ي، إضافة إىل بن�ود وضعتها 
الحكوم�ة ضم�ن قانون مس�ودة قان�ون املوازنة 

االتحادية لسنة ٢٠٢1 املقبلة.
إال أن ماص�دم األوس�اط الش�عبية ه�و أن ع�دد 
الحارضين يف الجلس�ة التي كان من املؤمل عقدها 
ي�وم االربع�اء امل�ايض ل�م يتج�اوز ال�� ٣٠ نائبا، 

وألسباب غري معروفة.
وم�ن املس�تغرب أن من ب�ني الن�واب الغائبني عن 

الجلسة هم غالبيتهم من املوقعني عىل عقدها. 

ولم تحدد هيأة رئاس�ة الرملان حتى اآلن أي موعد 
جديد للجلس�ة الطارئة، ع�ىل الرغم من أن قرارات 
الحكوم�ة األخ�رية الخاص�ة بال�دوالر ق�د دخلت 
حي�ز التنفيذ وب�دأت آثارها واضحة عىل الش�ارع 
العراقي واألس�واق التجارية، حيث تس�ببت برفع 
األسعار وأثقلت من كاهل املواطنني سيما الفقراء 

وأصحاب الدخل املحدود.
إىل ذل�ك أكدت عضو مجلس النواب رش�ا الحاتمي 
املالي�ة  وزي�ر  اس�تجواب  ع�ىل  الرمل�ان  إرصار 
عيل ع�الوي ومحاف�ظ البن�ك املرك�زي، مبينة أن 
االس�تجواب قد يصل إىل اإلقالة بس�بب فشلهما يف 

إدارة امللف املايل.
وحمل�ت الحاتم�ي، حكومة الكاظمي مس�ؤولية 
تأخري إرس�ال املوازن�ة كونها لم تص�ل إىل الرملان 

ونحن مستعدون ملناقشتها.
 وللحديث بش�كل مفصل أكدت النائبة املستقلة يف 
الرملان ندى ش�اكر جودت، أن »ال� ٣٢ نائبا الذين 
ح�روا الجلس�ة الطارئ�ة الت�ي كان م�ن املؤمل 
عقده�ا يوم االربعاء املايض هم من كتل مختلفة«، 
مشرية إىل أنه »يف الوقت الذي غابوا نواب كانوا من 
ب�ني املوقعني ع�ىل طلب عقد الجلس�ة، فقد حر 

نواب آخرون لم يوقعوا عىل ذات الطلب!«.
ورجحت جودت، يف ترصيحها ل� »املراقب العراقي« 
أن »تك�ون هن�اك تبليغ�ات م�ن رؤس�اء الكتل إىل 

النواب حالت دون حضورهم إىل الجلسة املهمة«.
بالجلس�ة  الخ�اص  الجدي�د  املوع�د  وبخص�وص 
الطارئ�ة، لفت�ت ج�ودت، إىل أن »رئاس�ة الرمل�ان 
جعل�ت األمر مجهوال ولم تح�دد أي موعد جديد!«، 
فيما كشفت أن »هيأة الرئاسة قامت بإبالغ النواب 
بموع�د الجلس�ة االعتيادية يف الس�ابع من كانون 

الثاني املقبل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت النائبة عن ائت�الف دولة القانون عالية نصيف، امس الس�بت، ان 
مسودة املوازنة املصوت عليها من قبل مجلس الوزراء »ملغومة«، مشرية 

اىل أنه اليمكن تحديد موعد التصويت عليها كونها تتطلب وقتا طويال. 
وقالت نصيف، يف ترصيح لراديو »الرأي العام« وتابعته »املراقب العراقي« 
إن »املدة التي س�يتم فيها انجاز املوازنة ال احد يستطيع تقديرها، كونها 
وبحسب قناعات بعض النواب ملغومة بالكثري من االمور التي قد اليمكن 
انجازه�ا حتى خالل ش�هر، خاص�ة يف عدم وج�ود محكم�ة اتحادية«، 

متوقعة ان »تخضع املوازنة اىل الكثري من التغيريات يف بنودها«.
ولفت�ت نصي�ف اىل أن »تقلي�ص االم�وال املخصص�ة ملف�ردات البطاقة 
التمويني�ة وتوجي�ه ج�زء منه�ا اىل ذوي االحتياج�ات االجتماعية يعني 
ذه�اب املواط�ن اىل املجه�ول، اضاف�ة اىل ان هن�اك اموال مبال�غ فيها يف 
الوقفني السني والشيعي بشكل يزيد عن موازنة اربعة او خمسة 
وزارات، اضافة اىل البنود املتعلقة باالقليم والتي استندت عىل 
امل�ادة ٢7 من قانون االدارة العام�ة املتعلقة بالرر حيث 
انه ير املوازنة بالفع�ل، اضافة اىل وضع االموال عىل 
حس�اب املركز س�واء كان�ت الديون التي ت�م اخذها 
م�ن قبل االقليم بالرغم من ان هذه الديون س�يادية 
واملفرتض ان تكون من الحكومة من االقليم، او من 

القروض التي اخذت من الرشكات«.

إذاعيترصيح
نصيف:	مسودة	الموازنة	

»ملغومة«	واليمكن	تحديد	موعد	
التصويت	عليها	يف	الربلمان	
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كش�فت عضو اللجنة املالي�ة النيابية ماجدة التميم�ي ، عن كواليس 
الحوار م�ع االقليم خالل األيام املاضية، مؤكدة أن ش�فافية البيانات 
هي أس�اس حل املش�اكل ب�ن املركز واالقلي�م .وقال�ت التميمي ، إن 
“هن�اك إيجابية يف الحوار مع الوفد املفاوض الكردي وقد وطالبنا من 
الوف�د بعرض البيانات ملعرفة مكامن الخل�ل بن الطرفن”.وأضافت 
“أننا طالبنا برضورة إعداد موازنة وحسابات ختامية من قبل اإلقليم 
فمن خاللها س�يتم معرفة املخصص واملرصوف الفعيل وكمية س�عر 
النفط املصدر واملس�تخرج وعدد املوظفن واملتقاعدين”.وأش�ارت إىل 
ان “اإلقلي�م ال يمتلك أي موازن�ات وعليه إعداد موازنة كما أن املوازنة 
س�تكون هي األس�اس يف الحس�ابات الختامية واإلقلي�م ال يمتلك أي 

حسابات ختامية فضال عن توطن رواتب موظفي اإلقليم”.

المالية النيابية تكشف كواليس 
المفاوضات األخيرة بين بغداد واربيل

  اعل�ن م�رصف الرش�يد ، ايقاف عمليات الس�حب 
وااليداع لحس�ابات التوفري ولغاي�ة ٣ كانون الثاني 
وذلك النته�اء الس�ن���ة املالية والغ�رض التطبيق 

فقط.
واوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان ورد 
لوكال�ة ش�فق ني������وز ان »االيق���اف يش�مل 
حس�ابات التوف�ري فق����ط والغ����راض تطبيق 

الحسابات«.
واضاف انه »ت�م  توجيه فروع املرصف التعامل مع 
حاالت الس�حب االضطرارية خالل الف�رة املذكورة 

باملرونة املناسبة«.

مصرف الرشيد يوقف عمليات 
االقت�صاديااليداع والسحب لحسابات التوفير

احت�ل العراق املرتب�ة الثالثة ضم�ن قائمة 
أكثر الدول تصدي�راً للنفط الخام اىل الصن 
يف ش�هر ترشي�ن الثان�ي حس�ب بيان�ات 

جمركية صينية.
وأظه�رت بيان�ات جمركي�ة صيني�ة ب�أن 
»واردات الصن من النفط الخام من العراق 
بلغت 5.098 مالين طن، أو ما يعادل 1.24 

مليون برميل يوميا«.
ال�واردات  كمي�ة  »إجم�ايل  ان  واضاف�ت 
الصيني�ة النفطية م�ن الع�راق يف أول أحد 
عرش ش�هرا من العام الح�ايل بلغت 56.94 
ملي�ون ط�ن، بزي�ادة نح�و 21 باملئة فوق 

مستوى نفس الفرة قبل عام«.
والط�ن الواحد من النفط الخام يس�اوي 7 

براميل.
واش�ارت اىل ان الس�عودية احتل�ت املرتبة 
األوىل كأك�ر مصدر للنفط الخام يف ترشين 
الثان�ي وبصادرات بلغ�ت 8.48 مالين طن 
او م�ا يع�ادل 2.06 ملي�����ون�ي برمي�ل 

يوميا ».
ولفتت اىل ان »روس�يا احتلت املرتبة الثانية 
كأكر م�ورد للنفط الخ�ام للصن وبكمية 
بلغ�ت 6.1 مالين طن، أو م�ا يعادل 1.48 

مليون برميل يوميا«.

العراق يتبوأ المرتبة الثالثة بين أكثر الدول المصدرة للنفط إلى الصين
حذر عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابية 
نوفل الن�ايش ، من انهيار االقتص�اد العراقي مع 
اس�تمرار السياس�ة الفاش�له ل�الداره املنتخبة ، 
مبينا أن الحكومة تدور يف فلك محاربة املوظفن.
وقال الن�ايش يف ترصيح ، إن “االحزاب الفاس�دة 
احجب�ت الخري ع�ن الش�عب العراق�ي من خالل 
مس�كها لعقود الوزارات والصفقات الكبريه التي 
ق�د فكر بها من قبلهم ازالم الهدام )يف إش�ارة اىل 
رئيس النظام السابق صدام( واستحوذوا عىل ما 

استحوذوا عليه”.
وأضاف ان “الش�عب س�يتحرك مرة اخرى النقاذ 
الوضع االقتص�ادي قبل ف�وات األوان من قبضة 

األحزاب الفاسدة التي تولت الحكم عر السنوات 
الس�ابقة ولم تحقق سوى كثرة  مال املفسدين 

وضعف تطبيق القانون”.
ولف�ت الن�ايش إىل أن “الكث�ري م�ن األم�وال قد 
تس�تغل يف غري محلها وقد تحدث حاالت فس�اد 
غري مس�بوقة وهذا ما حذرنا ونحذر مرة أخرى 

من انهيار االقتصاد العراقي”.
الحكوم�ي  الرنام�ج  تنفي�ذ  لجن�ة  وكان�ت 
والتخطيط االس�راتيجي أعربت يف وقت س�ابق 
عن اس�تغرابها من إج�راءات الحكومة بش�أن 
إياه�ا  واصف�ا  واالقتصادي�ة،  املالي�ة  األزم�ة 

باإلجراءات الرقيعية.

لجنة نيابية مختصة تحذر من انهيار االقتصاد العراقي بسبب السياسات الفاشلة

بغداد تبلغ سيئول بعدم 
التزام شركاتها بتشغيل 
االيدي العاملة العراقية

أعلنت وزارة العمل، إبالغ س�فارة كوريا الجنوبية يف 
بغداد بأن رشكاتها ال تلتزم بقانون العمل والضمان 
االجتماعي، فيما لفت�ت إىل رفد الرشكات العاملة يف 

مصفى كربالء النفطي بالعمالة العراقية.
وقالت املتحدثة باس�م الوزارة أح�رار الزلزيل يف بيان 
إن »ممثل�ن ع�ن وزارة العمل س�رياجعون مصفى 
كرب�الء االس�بوع املقب�ل م�ن أج�ل رفد ال�رشكات 
العاملة يف املصفى بالعمالة العراقية حس�ب قاعدة 
بيان�ات وزارة العمل«.وأضافت أن »هذه تعد خطوة 
جادة من وزارة العمل الستخدام قاعدة بياناتها من 
العاطل�ن العراقي�ن، وايجاد فرص عم�ل لهم بدل 
العمال�ة االجنبي�ة؛ من اج�ل التخفيف م�ن البطالة 
وبغي�ة تطبيق قانون العمل«، مش�رية إىل أن »وزارة 
العمل كان�ت قد ابلغت الس�فري الك�وري بأن اغلب 
رشكاته�م ال تلتزم بقانون العم�ل وقانون الضمان 

االجتماعي«.
ولفت�ت إىل أن »ل�دى الدائرة معلوم�ات تؤكد أن عدد 
العمال االجانب يصل اىل )11000( عامل، وان نسبة 
العم�ال العراقن له�ذا العدد تص�ل اىل 10% من عدد 
العمال االجانب، وهذا ما اثار استياء أهايل كربالء«.

واش�ارت الزل�زيل اىل انه »تم زي�ارة املصفى من قبل 
لج�ان وزارتن�ا يف دائرة العم�ل والتدري�ب املهني /
قسم التفتيش، ولم يكن هنالك التزام بقانون العمل 
وقان�ون الضم�ان االجتماع�ي«، مضيف�ًة أن »آخر 
زيارة كانت ضم�ن الحملة التي اطلقها وزير العمل 
والشؤون االجتماعية للسيطرة عىل العمالة الوافدة 
واجبار ال�رشكات عىل االلتزام بالقوان�ن العراقية، 
وقد تعه�دت الرشكة الكوري�ة بااللت�زام بالقوانن 
الناف�ذة يف العراق مع طلب توظيف ش�باب عراقين 
للمس�جلن يف قاعدة بيانات الدائرة«.ورفع فريوس 
كورون�ا من نس�بة البطال�ة يف العراق، حيث تش�ري 
احصائي�ات وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، إىل 
أن�ه يف الع�ام 2019 وحِده، س�جل س�بعُة آالف من 
حمل�ة ش�هادات املاجس�تري والدكتوراه أس�ماءهم 

ضمن قوائِم املعوزين لدى الوزارة.

الحكـومــة تخفــض مخصصــات التمـــوينيـة في
 موازنة »2021« كخطوة أولى إللغائها 

شبح التقشف يالحق »سلة« الفقراء 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ملفات فس�اد كث�رية ورسق�ات التنته�ي , فضال عن 
إخف�اء متعم�د الم�الك الع�راق يف الخ�ارج وم�ا زال 
ه�در امل�ال الع�ام أه�م س�مات عم�ل وزارة التجارة 
الت�ي لم تنصف املواط�ن منذ 200٣ ولغاي�ة االن رغم 
التخصيصات الكب�رية التي حصلت عليها يف س�نوات 
املوازن�ة االنفجاري�ة , فريليون�ات الدنان�ري ذهب�ت 
ملافيات الفس�اد التي تس�يطر عىل عمل ال�وزارة منذ 
س�نوات طوال ولم يتغ�ريوا بس�بب انتمائهم الحزاب 
متنف�ذة، فه�ي فش�لت يف إدارة مل�ف التمويني�ة , بل 
وج�دت فيه مادة دس�مة للرسقة من قبل املس�ؤولن 
عنه�ا , واملعاناة الكرى عند تس�لم الحكومة الحالية 
فه�ي لم تهتم به�ذا املل�ف , ولم تزود املواطن س�وى 
أش�هر معدودة وم�واد غذائية قليلة ج�دا , أما االموال 
املخصصة لهذا العام فهي نصف ما تم تخصيصه عام 
2019 , ما يثري مخاوف ع�ىل االمن الغذائي للمواطن. 
رئاس�ة مجل�س الن�واب وافق�ت ، عىل طلب رس�مي 
مرفق بتواقيع 85 نائبا عن كتل مختلفة ، الس�تجواب 
وزير التجارة عالء الجبوري لفش�له يف توفري مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة .ووجه�ت هيأة الرئاس�ة ، لجنة 
االس�تجوابات إلكمال اإلجراءات املوضوعية والشكلية 
املتعلق�ة بطل�ب االس�تجواب .ودعا النائ�ب عن كتلة 
تحالف س�ائرون صباح الس�اعدي ، الذي تبنى تقديم 
طلب االس�تجواب لجن�ة متابعة الرنام�ج الحكومي 
، ع�ن رف�ع طل�ب إىل رئاس�ة مجل�س الن�واب لدف�ع 
تعويض�ات مالي�ة للمواطنن عن تلك�ؤ عملية توزيع 
مف�ردات البطاق�ة التموينية.مختص�ون أوضحوا أنه 
رغ�م ترصيح�ات وزارة التج�ارة املتك�ررة بتحس�ن 

مفردات البطاقة التموينية , إال أنها لم تلتزم بعهودها 
, رغ�م التخصيصات املالي�ة التي تحص�ل عليها , أما 
سياسة التقش�ف للحكومة فقد رضبت آمال الفقراء 
بالحائ�ط ول�م تعر لهم أهمي�ة , فإصالح�ات الورقة 
البيض�اء ل�م تخص�ص أم�واال كافي�ة للتموينية ,بل 

اكتفت بنصف تخصيصات العام املايض , ففي موازنة 
2019 = 1500 مليار دينار أي ما يعادل  1260 مليون 
دوالر، فيما جاءت تخصيص�ات البطاقة التموينية يف 
موازنة 2021 = 794 مليار دينار أي ما يعادل بس�عر 
ال�رصف الجديد 548 مليون دوالر”، أي تقلصت بنحو 

النصف تقريًب�ا, هذا التخفيض انس�جاما مع الورقة 
البيض�اء أو باألحرى توجه�ات صندوق النقد من أجل 
من�ح حكومة الكاظمي قرضا بس�بعة مليارات دوالر 
وهن�اك جدول�ة زمنية للخ�روج التدريج�ي من نظام 

البطاقة التموينية وإلغائها.

ويرى املختص بالش�أن االقتصادي جاسم الطائي يف 
اتصال مع ) املراقب العراق�ي(: أن حكومة الكاظمي 
فش�لت يف إنعاش االقتصاد الوطني , بل جعلته يعيش 
أزم�ات مفتعل�ة واملت�رضر ه�م ذوو الدخ�ل املحدود 
واليوم نرى أن موازن�ة 2021 لم تلِب طموح املواطن 
, ب�ل ه�ي م�ن صن�ع املستش�ارين الذي�ن اليعلمون 
بمعان�اة الفقراء , فضال عن أكذوب�ة الورقة البيضاء 
التي تحولت إىل س�وداء بعد رفع أسعار رصف الدوالر 
وصاحب�ه ارتفاع أس�عار املواد الغذائي�ة يف ظل غياب 
متعمد ملف�ردات البطاقة التموينية .وتابع الطائي: يف 
نظرة إىل الورقة االصالحية نجدها توجيهات صندوق 
النقد الدويل الذي تجاهلته الحكومات السابقة واليوم 
الكاظم�ي يطبقه�ا بحذافريه�ا , وم�ن أه�م بنودها 
تقلي�ل مخصص�ات التمويني�ة إىل النص�ف، تمهي�داً 
إللغائه�ا تدريجيا م�ن خالل منح مالية للمش�مولن 
بالرعاي�ة االجتماعية ومن ثم إنهائها تاركا الش�عب 
يواجه مصريه ,ما س�يؤدي إىل ارتف�اع معدالت الفقر 
والبطال�ة والتضخ�م , فض�ال عن انكماش االس�واق 
.م�ن جهت�ه أكد املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحسن الشمري يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن 
الفش�ل يف إدارة اقتصاد الدولة نحو الطريق الصحيح 
أه�م س�مات الحكومة الحالية التي فش�لت يف رس�م 
سياسة مالية لرفع قيمة الدينار , وسيؤدي تخفيض 
تخصيص�ات التموينية وإلغائها إىل خلق أعباء جديدة 
س�تؤثر س�لبيا عىل االمن الغذائي للمواط�ن العراقي 
ويدفع بمالين جديدة تحت مستوى خط الفقر, وهذا 
االجراء سيس�بب ارتفاع أس�عار املواد الغذائية وعجز 

املواطن عن رشائها بسبب تقليل قيمة الدينار.

أطلق�ت وزارة النف�ط البطاق�ة الوقودي�ة 
الجدي�دة، للحصول ع�ىل الحصة املخصصة 
م�ن الوق�ود بواق�ع 50 لراً.وق�ال حس�ن 
طال�ب، مع�اون مدير ع�ام رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة يف بي�ان صحف�ي،  إن 
الرشكة دعت املواطنن يف بغداد إىل مراجعة 
املناف�ذ التوزيعية يف محط�ات تعبئة الوقود 
اعتبارا من، امس الس�بت، الستالم حصتهم 
املق�ررة م�ن م�ادة النف�ط األبي�ض، ع�ر 

البطاقة الوقودية التاس�عة, وأش�ار حسن 
طال�ب، أن�ه ت�م إيق�اف العم�ل بالبطاق�ة 
الس�ابقة.وأكد طالب، ح�رص الرشكة عىل 
تحقيق انس�يابية عالي�ة وعدالة يف حصول 
املواطن�ن ع�ىل م�ادة النفط األبي�ض وفق 
البطاق�ة الوقودي�ة، مش�رياً إىل أن الرشكة 
س�تقوم بإط�الق البطاقات األخ�رى تباعاً، 
وف�ق خط�ة وج�دول تم إع�داده للموس�م 

الشتوي.

توزيع المنتجات النفطية تخفض حصة 
الوقود للمواطنين وتطلق بطاقة جديدة 

اك�د عض�و لجن�ة االقالي�م يف مجلس الن�واب مرض 
الك�روي ، أن اس�تثمار حقل املنصوري�ة رشق دياىل 
سيعالج ٣ مشاكل كبرية يف العراق، داعيا اىل رضورة 
عقد جلس�ة خاص�ة ملجلس الوزراء وتش�كيل فريق 
عم�ل حكومي من الكفاءات لدراس�ة ملف تش�غيل 
املنصوري�ة  ،ان”  الك�روي  املنصورية.وق�ال  حق�ل 
رشق دي�اىل يعتر اكر حق�ول الع�راق  باحتياطات 
النفط وربما االكر فري الرشق االوسط لو اعيد تقيم 
االحتياطي م�رة اخرى الن اي اج�راء عىل الحقل لم 
يج�ري من ناحية الدراس�ات منذ س�نوات طويلة”، 
مبين�ا أن “موقع الحقل واكم�ال االبار املوجودة فيه 
تس�هم يف جعل عملية االنتاج ليس�ت معقدة ناهيك 
عن موقعه االس�راتيجي ووجود خطوط لنقل الغاز 
صوب العاصمة بغداد”.وأضاف أن “استثمار الحقل 
س�واء من خ�الل الك�وادر الوطني�ة ل�وزارة النفط 
او ال�رشكات االجنبي�ة س�عالج ٣ مش�اكل كبرية يف 
الع�راق ه�ي نقص الغ�از لتش�غيل محط�ات توليد 
الكهرباء وتقليل فاتورة االس�ترياد التي تضغط عىل 
ميزانية البالد ناهيك عن تشغيل االف االختصاصات 
الفني�ة والهندس�ية وربما بداي�ة والدة مجمع كامل 
للبروكمياويات بسبب وجود ابار نفط قريبة منه”.

واش�ار الك�روي اىل ” رضورة عق�د جلس�ة خاصة 
ملجل�س ال�وزراء وتش�كيل فريق عم�ل حكومي من 
الكف�اءات لدراس�ة ملف تش�غيل حق�ل املنصورية 
خاص�ة وان الع�راق يم�ر بوض�ع م�ايل واقتصادي 
استثنائي تتطلب تحرك عاجل حيال الثروات التي لم 
تس�تثمر والتي س�تدعم خزينة البالد مبمبالغ مالية 
كبرية”.ويع�د حق�ل املنصورية رشق دي�اىل من اكر 
حقول العراق الغازية باحتياطات كبرية جدا اكتشف 

يف بداية السبعينات من القرن املايض.

نائب: استثمار حقل المنصورية 
سيعالج 3 مشاكل كبيرة في العراق

أرقام واقتصاد
250000

الف برميل يومًيا الزيادة 
في صادرات العراق التي 

ستقرها أوبك قريبا وستوفر 
اكثر من 3 مليار ات دوالر

500

فرصة عمل سيتم توفيرها 
عند احياء الصناعة 
العراقية سواء في 

قطاعي الخاص والعام 

أظهرت بيانات م�ن صندوق النقد الدويل، تراجع 
حصة الدوالر األمريكي من االحتياطيات العاملية 
املُبلّ�غ عنه�ا للصن�دوق إىل 60.4 يف املئة يف الربع 
الثالث من العام، مقارنة مع 61.2 يف املئة يف الربع 
الثاني.وكان�ت حص�ة ال�دوالر 61.5 يف املئة من 
االحتياطيات اإلجمالية قبل عام، غري أن النس�بة 
تراجعت لربعي س�نة متتالين، بحسب رويرز. 
وتتكون االحتياطيات العاملية من أصول تحتفظ 
بها البنوك املركزية بعمالت مختلفة وُتس�تخدم 

يف املقام األول لدعم التزاماتها، ويحدث أحيانا أن 
تس�تخدم البنوك املركزية تلك االحتياطيات لدعم 
عمالته�ا املحلية.لك�ن ع�ىل الرغم م�ن الراجع 
للربع الثاني عىل التوايل، فإن حيازات الدوالر لدى 
البنوك املركزية تظل األكر عىل مس�توى العالم.

وبحسب أرقام صندوق النقد، زادت االحتياطيات 
العاملية إىل مستوى قيايس بلغ 12.254 تريليون 
دوالر يف الرب�ع الثال�ث، م�ن 12.012 تريليون يف 
الرب�ع الثاني.وبل�غ إجم�ايل االحتياطي�ات التي 

بال�دوالر األمريك�ي 6.9٣7 تريلي�ون دوالر، بما 
يع�ادل 60.4 يف املئ�ة م�ن االحتياطي�ات املُجّنبة 
يف الرب�ع الثالث. وكانت االحتياطي�ات الدوالرية 
6.899 تريلي�ون دوالر يف الرب�ع الثاني، أي 61.2 
يف املئة.ويتس�اءل بعض املحلل�ن إن كان الدوالر 
س�يفقد دوره املهيم�ن كعملة احتي�اط يف ضوء 
انحس�ار القوة الجيوسياس�ية للواليات املتحدة 
وعبء الدي�ن األمريكي الضخ�م وظهور عمالت 

بديلة.

النقد الدولي يعلن تراجع الدوالر من االحتياطيات العالمية

االعمــار تنجــز تصــاميــم مشـــروع »العــراق المصغــر«
واإلس�كان  اإلعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
والبلديات العامة، السبت، عن انجاز 
تصامي�م مرشوع ) الع�راق املصغر( 
بصفت�ه معلم�ا حضاري�ا جدي�دا يف 
العاصمة سيش�يد يف متن�زه الزوراء 
مدي�ر  الرش�يد.وقال  فن�دق  ق�رب 
ع�ام املرك�ز الوطن�ي لالستش�ارات 
م�دب  حس�ن  بال�وزارة  الهندس�ية 
مجح�م يف بي�ان ، إن “امل�رشوع يعد 
معلم�ا حضاري�ا وس�ياحيا وثقافيا 
ينف�ذ الول م�رة يف بغ�داد”، منوه�ا 
بأنه “تج�ري حاليا عملية تخصيص 

قطعة االرض الخاصة به|؟
“عملي�ة  ان  مجح�م  وأض�اف 
التخصي�ص وصلت ملراح�ل متقدمة 
وبقي�ت االج�راءات التنفيذية”، الفتاً 
إىل ان “املوقع الذي س�يجري اختياره 
املعال�م  ل�كل  مجس�مات  س�يضم 
املوج�ودة بالب�الد من خ�الل جمعها 

بمكان واحد يس�مى الع�راق املصغر 
)مين�ي ع�راق( وت�م االخ�ذ بنظ�ر 
الزمن�ي لحضارات  التج�رد  االعتبار 
العن�ارص  واتخ�اذ  الرافدي�ن  وادي 

الت�ي تمث�ل كل حض�ارة  الرئيس�ة 
وحقبتها الزمنية الطالع الزائر عليها 
يف رقع�ة جغرافية واحدة س�واء من  

العرب اواالجانب”.

وذكر ان “التصميم اخذ بنظر االعتبار 
مواق�ف ومداخ�ل للحرك�ة والدخول 
اضافة اىل اعتماد اسلوب يجري الول 
مرة من خالل بيع املقتنيات والنماذج 
املصغرة التي تمثل حض�ارة العراق، 
فض�ال ع�ن امكاني�ة التق�اط الزوار 
والس�ياح الص�ور الخاص�ة باالزياء 
الت�ي لبس�ها س�كان وادي الرافدين 
عر عصورهم املختلفة”.وكم مجحم 
عن “اعداد دراس�ة جدوى اقتصادية 
له وهو مرشوع مجد س�يحقق كلفة 
انجازه خالل اربعة اعوام، فضال عن 
ان�ه يضم برجا وس�ط امل�كان يمكن 
للزائر من خالله االط�الع عىل املوقع 
م�ن األعىل”، مش�رياً اىل ان�ه “وعقب 
االنتهاء من تخصيص قطع االرايض، 
س�يحال بعده�ا للتنفيذ، م�ن خالل 
االس�تثمار كونه س�يعود بوارد كبري 

للبالد”.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

تصريحات إماراتية تؤّزم الموقف

المراقب العراقي/ متابعة
ول�م يح�دد قرق�اش املنص�ات، لكن 
يأتي هذا الترصي�ح يف وقت كان من 
ب�ن ال�روط الثالث�ة ع�ر للدول 
ش�بكة  إغ�الق  لقط�ر  املح�ارصة 

الجزيرة القطرية.
كما تأت�ي ترصيحاته يف وقت وصلت 
فيه فرص املصالحة إىل مس�توى غري 
مسبوق قبل أيام، بإعالن متزامن بن 
الكويت والدول املتخاصمة بالتوصل 
إىل مباحث�ات مثمرة إلنه�اء الخالف 

املستمر منذ سنتن ونصف السنة.
كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، 
الخميس املايض، أن القمة الخليجية 
م�ن  الخام�س  يف  املقبل�ة، س�تعقد 
كانون الثان�ي املقبل، يف الرياض بدال 

من املنامة.
وأوضح�ت الكوي�ت يف بي�ان ص�ادر 
ع�ن وزي�ر الخارجي�ة أحم�د نارص 
املحمد، أن القمة ستأتي يف ظل تأكيد 
م�ن جمي�ع األط�راف الخليجية عىل 
الوح�دة، يف إش�ارة إىل اإلعالن املبدئي 
ع�ن التوص�ل التف�اق مصالحة بن 
قطر من جهة، واإلمارات والسعودية 

والبحرين من جهة أخرى.
وتستضيف الرياض القمة الخليجية 
املقبلة، يف الخامس من كانون الثاني 
املقبل، حيث رحبت قطر والسعودية 
ولحقتهما بقية دول الخليج الفاريس 
بوس�اطة الكوي�ت، التي ق�ال وزير 
خارجيته�ا أحم�د الن�ارص الصباح، 
»إن مباحث�ات مثم�رة جرت بش�أن 
ح�ل األزم�ة والتوص�ل إىل مصالحة 
التمثي�ل  س�يكون  اذن  خليجي�ة«. 
الخليجي�ة  للمصالح�ة  الحقيق�ي 
بمس�توى التمثي�ل القط�ري يف هذه 

القمة.
ق�ال  الج�اري،  الش�هر  ومنتص�ف 
س�لطان ُعم�ان هيثم بن ط�ارق: إن 
جهود الكويت تكللت ب�«االتفاق عىل 
اتخاذ خطوات إيجابية إليجاد مخرج 
لس�وء الفهم، والعمل عىل لّم الشمل 

الخليجي«.
قطع�ت  عندم�ا  األزم�ة  وب�دأت 
والبحري�ن  واإلم�ارات  الس�عودية 
ومرص العالق�ات مع دول�ة قطر، يف 
حزي�ران 2017، ث�م فرض�ت عليه�ا 

إجراءات وصفتها قطر ب�«الجائرة« 
بزعم دعم األخرية لإلرهاب.

ونف�ت الدوحة ه�ذه املزاع�م جملة 
وتفصي�اًل، واعتربتها محاولة للتأثري 
يف قراره�ا املس�تقل واالنتقاص من 
سيادتها، وأبدت استعدادها للجلوس 
والتف�اوض، بعي�داً ع�ن أي رشوط 

مسبقة.
وتلقي ترصيحات قرق�اش بظاللها 
عىل جهود إنهاء األزمة التي تس�ّببت 
بقطع روابط النقل وتفريق العائالت 
وكلفت مليارات الدوالرات خسائر يف 
مجايل االس�تثمار والتجارة، وألحقت 
أرضارا ق�د ال تك�ون اقتصادات دول 
الخليج الفاريس ق�ادرة عىل تحملها 
م�ع مس�عاها الخ�روج م�ن أزم�ة 

فريوس كورونا املستجد.
وأش�ار مصدر مقرّب م�ن الحكومة 
السعودية لوكالة فرانس برس إىل أن 
اململكة مستعدة لتقديم تنازالت عرب 
فتح مجالها الجوي أم�ام الطائرات 
القطري�ة يف ح�ال توّقف�ت الدوح�ة 

ع�ن تموي�ل معارضيها السياس�ين 
وكبحت جماح وسائل اإلعالم التابعة 

لها.
لكن املص�در قال إن اإلم�ارات، وهي 
خصم قوي لقطر، تق�اوم ذلك، رغم 
تأكي�د وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي 
فيصل ب�ن فرحان لفرانس برس هذا 
الش�هر أن حلفاء ب�الده »عىل الخط 

نفسه« فيما يتعلّق بحل األزمة.
وتأت�ي ترصيحات قرق�اش مخالفة 
للواقع الذي يرصد محاوالت إماراتية 
ملهاجم�ة الدوحة من�ذ تأكيد الكويت 
وقطر والسعودية حصول تقدم نحو 
اتفاق ع�ىل إنه�اء األزم�ة الخليجية 
املس�تمرة منذ صي�ف 2017، مطلع 

كانون األول الجاري.
وبث�ت قن�اة “س�كاي ني�وز عربية” 
برنامج�اً  اإلم�ارات  م�ن  املدعوم�ة 
ضد قط�ر، عقب س�اعات من إعالن 
أم�ري الكوي�ت، نواف األحم�د الجابر 
الصب�اح، الوص�ول إىل اتف�اق إلنهاء 
األزمة الخليجية، معرباً عن سعادته 

األش�قاء،  ب�ن  الخ�الف  ب�”ح�ل 
والح�رص ع�ىل التضام�ن الخليجي 

والعربي”.
واتهم�ت القن�اة اإلماراتي�ة، الدوحة 
بالتعرض للزوارق البحرية البحرينية 
وتوقيفه�ا دون وج�ه ح�ق، وهو ما 
نفت�ه الحكوم�ة القطري�ة، مؤك�دة 
أنه�ا أوقف�ت زوارق اخرتقت مياهها 

اإلقليمية.
وكانت طريقة ط�رح الربنامج الذي 
ني�وز« محاول�ة  عرضت�ه »س�كاي 
واضح�ة لتأجي�ج الخ�الف، وخاصة 
عن�وان الربنام�ج »مت�ى تخلع قطر 
أقنع�ة الخ�داع؟«، ال�ذي س�عى من 
خالل�ه مقدم الربنام�ج إىل إظهار أن 
الدوحة تم�ارس الخديعة عرب إقامة 
عالق�ات م�ع »إرسائي�ل« م�ن خلف 
الس�تار، وفق ما يتب�ن من خالل ما 

طرحه الربنامج.
ويف 18 م�ن الش�هر الح�ايل، ن�رت 
قناة “ال�رق بلومبريغ”، التي تتخذ 
من دب�ي مرك�زاً له�ا، هجوم�اً عىل 

أحد أف�راد العائل�ة الحاكمة يف قطر، 
وزعم�ت تورطه يف عملي�ات تهريب 

آثار مرصية.
وتعليق�اً ع�ىل ترصيح�ات قرقاش، 
قال جاس�م بن نارص آل ثاني، املحلل 
الس�يايس القط�ري، عض�و اللجن�ة 
األوروبية للقانون الدويل، إن »حديث 
البعض عن مهاجمة وس�ائل اإلعالم 
القطري�ة لدول املقاطع�ة لن يضيف 

عىل مسار املصالحة«.
وأضاف يف ترصيحات ل� »سبوتنيك«، 
»يف ح�ال خلصت نواي�ا جميع الدول 
املش�اركة وأصبحت مستعدة بشكل 
حقيق�ي للصلح فإن وس�ائل اإلعالم 

ستكون إيجابية«.
وبش�أن تأثري ه�ذه الترصيحات عىل 
مس�ار املصالحة، وما إذا كانت تسري 
بشكل إيجابي، قال: »املصالحة تسري 
الس�عودية،  األوىل م�ع  يف مرحلته�ا 
وبعدها تبدأ املرحلة الثانية مع باقي 
الجمي�ع  ويأم�ل  املقاطع�ة،  ال�دول 
أن تس�ري بش�كل صحي�ح وتحق�ق 

املصالحة«.
وي�رى بع�ض املراقب�ن أن قط�ر ال 
تهتم ب�أن تك�ون اإلم�ارات رشيكة 
يف املصالح�ة وعىل ما يب�دو ال ترغب 
بالتصال�ح معه�ا لذلك ي�رع أنور 
قرق�اش وين�ر تغريدات�ه التي لم 
تتوق�ف للحظ�ة من�ذ ب�دء حص�ار 
الدوحة بالهجوم عىل قطر ووس�ائل 
اعالمه�ا، لكي يظه�ر مظهر املصلح 
الس�يايس ال�ذي يخ�اف ع�ىل البيت 

الخليجي ويريد الخري للمنطقة.
كما ي�رى آخرون أن ه�ذا النوع من 
القطري�ن  أن  يؤك�د  الترصيح�ات 
يع�ون موقفه�م املتف�وق فه�م غري 
مستعدين لدفع أي رضيبة، ويف حال 
اس�تمرار الحديث عن وسائل االعالم 
القطري�ة بهذه الطريقة والتش�كيك 
ستكون إمكانية املصالحة الخليجية 
أقل، لذل�ك ان الرتويج له�ذه االفكار 
يف الوقت الراه�ن يهدف لبث الدعاية 
ضد قطر ليحملها املس�ؤولية يف حال 

فشل جهود املصالحة.

اتهمت االمارات، منصات إعالمية قطرية لم تسمها بالعمل على تقويض حل األزمة الخليجية المستمرة منذ نحو ثالث 
سنوات ونصف السنة. حيث كتب وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر صفحته الخاصة في »تويتر« 

إن »األجواء السياسية واالجتماعية في الخليج تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة األمثل لضمان التزام 
الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات اإلعالمية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي 

اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير«.

المراقب العراقي/ متابعة
أكد املرجع الديني البحريني الشيخ عيىس قاسم، 
السبت، أن الشهيدين أبو مهدي املهندس وقاسم 
س�ليماني هم�ا مدرس�ة حّي�ة يف الجه�اد الحّق 
الّصدق املجّد، وملهمان لحّب الش�هادة يف س�بيل 
الل�ه ملن بعدهما من أجيال، ال ُيذك�َران إالّ وُتذكر 
رضورة الجهاد وعظمته، وقيمُة الشهادة وسمو 

مقام الشهيد.
وقال الش�يخ قاس�م خالل حفل تأبين�ي اقامته 
الجالية البحرينية بمدينة قم املقّدسة، إن “املُعلم 
الحاج كان يرى يف تلميذه الكبري الحاج أبي مهدي 
مفخ�رَة إيم�اٍن وجهاد، وكان أب�و مهدي يرى يف 
الح�اج القدوة ُمعلّمه العظيم، ومعش�وقاً له عىل 

طريق الله”.
وأض�اف »أنن�ا الي�وم نقف أم�ام رجل�ن أرعب 
جهادهما الرائع العظيم، وقدراتهما املتنوعة دولة 
الغطرس�ة والطاغوت الكربى أم�ريكا وصنيعتها 

كي�ان الع�دو الصهيون�ي، وق�ّض مضاجعهما، 
فهما حاربا أم�ريكا وكيان العدو وداعش وجبهة 

النفاق، بال لن وال هوادة وال فتور”.
وأكد الش�يخ قاسم أن “كل ما نقمته الصهيونية 
الجاهلي�ة  األمريكي�ة  والسياس�ة  الخبيث�ة 
الطاغوتي�ة من هذي�ن الرّباني�ن العظيمن، هو 
جهادهما املس�تميت املضّحي ودورهما القيادي 
وجاذبيتهما اإليمانية للش�باب الغيارى ولألبطال 
ممن معهم”، مشددا عىل “واجب الجهاد والدفاع 

ومواجهة االنحراف عن اإلسالم يف كل مورد”.
وتاب�ع أن “لألم�ة يف ش�هداء املقاوم�ة يف الزمن 
املعي�ش وقادته�ا العمالق�ة قدوة عظم�ى وعزّا 
وفخ�را كب�ريا”، مبين�ا أن “ش�هداء ق�ادة كب�ار 
عظماء ميدانين كالسيد عباس املوسوي والشيخ 
راغ�ب حرب والحاج عماد ُمغني�ة، من حّق أمتنا 
أن تفخر به�م، ومن الحّق عليه�ا أن تتخذ منهم 

قدوات يف التضحية والفداء”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد نارص العاطفي، السبت، أن 
تحالف العدوان األمريكي السعودي ُهزم يف اليمن وتمرغ أنفه يف الرتاب.

وق�ال وزير الدفاع خالل حفل تخرج لع�دد من األرسى املحررين: مرت 
س�ت س�نوات من عمر العدوان الغاش�م عىل اليمن ولم يحصد تحالف 

العدوان سوى الهزيمة والخزي وتمريغ أنفه يف الرتاب.
وأضاف، ان دول تحالف العدوان ومن يس�اندهم يمرون اليوم بمرحلة 
بداية النهاية وس�يندمون، معتربا أن دول تحالف العدوان تفر إىل األمام 

وهذا الفرار غري صحيح ألنهم فروا إىل حيث األسود.
وأكد أن قدرات اليمن العس�كرية تطورت إىل وضعية متقدمة ألول مرة 
يف تاريخ اليمن، مش�ريا اىل أنه بالنس�بة لنا نحن تطورنا بفضل الله إىل 

وضعية متقدمة وألول مرة يف تاريخ اليمن.

وزير الدفاع اليمني: مرغنا أنف 
العدوان األمريكي السعودي

 في التراب

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس االيراني حس�ن روحاني، الس�بت، أن ايران تس�عى لصنع 
اللقاح املضاد لف�ريوس كورونا وكذلك رشائه من الخارج اال ان امريكا 

تختلق العقبات وترهن رشاء اللقاح بموافقة “اوفاك”.
وقال روحاني خالل اجتم�اع اللجنة الوطنية ملكافحة فريوس كورونا، 
“اننا نس�عى من اجل صن�ع اللقاح املضاد لف�ريوس كورونا ونعمل يف 
الوقت ذاته لراء اللقاح من الخارج اال ان االمريكين اختلقوا العقبات 

بالتاكيد وقاموا بممارسات خبيثة ودنيئة يف هذا السياق”.
واض�اف مخاطب�ا االدارة االمريكي�ة: “كي�ف يمك�ن الثقة بك�م وانتم 
معروف�ون بالرقة اذ ترتصدون العثور عىل مال يعود لنا لالس�تحواذ 

عليه”.
وتابع روحاني: “لق�د قمنا بتوفري املال من بنك ما لراء لقاح كورونا 
عن طريق آلية “كوفاكس” )آلية دولية اطلقتها منظمة الصحة العاملية 
ل�راء لقاح كورون�ا من قبل دول العال�م( لكنهم قالوا ب�ان “اوفاك” 
)مكتب مراقبة االصول االجنبية التابع لوزارة الخزانة االمريكية( يجب 
ان يسمح بهذا االمر. انهم يقومون بتخويف االخرين ومنظمة الصحة 
العاملي�ة بمث�ل هذه االس�اليب. لق�د قمنا بتوف�ري املال ال�الزم )لراء 
اللقاح( ووافقت الدولة ذات الصلة عىل نقل املال كما ان “اوفاك” وافق 

عىل العملية اال انهم قالوا يجب ان يمر املال اوال عرب البنك األمريكي”.

روحاني: أميركا تختلق
 العقبات لمنع إيران من الحصول 

على لقاح كورونا

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�ىل  التأكي�د  الروس�ية  الخارجي�ة  وزارة  ج�ددت 
أن االعت�داءات الصهيوني�ة ع�ىل األرايض الس�ورية 
تقوض االس�تقرار يف املنطقة. وقالت املتحدثة باسم 
الخارجي�ة الروس�ية ماري�ا زاخاروف�ا أثن�اء موجز 
صحفي إن روس�يا “لم تخف أبداً معارضتها للغارات 
اإلرسائيلي�ة ع�ىل س�وريا لكونها تس�هم يف تقويض 
استقرار املنطقة” مجددة التأكيد عىل رضورة احرتام 

س�يادة سورية وس�المتها اإلقليمية. وكانت وسائط 
الدفاع الجوي يف الجيش العربي السوري تصدت فجر 
الجمعة لعدوان صهيوني عرب رشقة صواريخ باتجاه 
منطق�ة مصي�اف بري�ف حم�اة وأس�قطت معظم 
الصواري�خ املعادي�ة. إىل ذل�ك اس�تهجنت زاخاروف�ا 
إقدام حكومة العدو الصهيوني عىل استدعاء السفري 
الرويس ل�دى كيان العدو أناتويل فيكتوروف مش�ددة 
ع�ىل أن ترصيحات�ه األخ�رية تتطاب�ق م�ع املواق�ف 

الروسية املعروفة بشأن قضايا الرق األوسط.
ع�ىل  الصهيون�ي  الفع�ل  رد  إن  زاخاروف�ا  وقال�ت 
ترصيح�ات الس�فري ال�رويس يس�تدعي اس�تغراب 
موسكو مش�ددة عىل املوقف الرويس الثابت القايض 
ب�أن القضي�ة الفلس�طينية كان�ت وال ت�زال قضية 
مركزية إلحالل الس�الم يف الرق األوس�ط وال يمكن 
التوص�ل إىل اس�تقرار إقليمي مس�تدام وطويل األمد 

دون حلها.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر أمريك�ي، عن تع�رض ماي�ك بنس 
نائ�ب الرئي�س األمريك�ي إىل ضغ�وط ش�ديدة من 
دونالد ترامب ومن بعض السياس�ين الجمهورين 
واملؤيدين املتشددين لرتامب لعرقلة إجراءات إعالن 

فوز الرئيس املنتخب جو بايدن.

وأوردت صحيف�ة »واش�نطن بوس�ت« أن بع�ض 
أنصار ترامب املتش�ددين يقولون إن بنس سيكون 
خائنا إذا لم يعرقل اإلجراءات بطريقة ما، مش�رية 
إىل أن�ه ال توجد طريق�ة واضحة لفعل ذلك حتى لو 
أراد بن�س، لكن مثل هذه املطالب تزيد من الضغط 
علي�ه، ومن غري املرج�ح أن يفلت م�ن غضبهم أو 

غضب ترامب.
الش�باب  الناش�طن  جمه�ور  ح�ث  بن�س  وكان 
املحافظن يف وقت س�ابق من األسبوع املايض عىل 
»البقاء يف القتال«، حيث هتفوا »4 س�نوات أخرى« 
و«أوقف�وا الرقة« للتعبري عن اعتناقهم لفكرة أن 
ترامب هو املنترص الحقيقي يف االنتخابات األخرية.

روسيا: االعتداءات على سوريا تقوض االستقرار في المنطقة

مايك بنس يواجه ضغوطًا شديدة لعرقلة إعالن فوز بايدن

لوموند: التطبيع ُيقّسم العائلة 
الحاكمة في السعودية

نيويورك تايمز: منظمة يهودية كانت وراء العفو عن 
مجرمي بالك ووتر

الشيخ قاسم: الشهيدان سليماني والمهندس 
مدرسة حّية في الجهاد

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تح�ت عن�وان ”قضية التطبيع م�ع إرسائيل تقّس�م العائل�ة الحاكمة يف 
الس�عودية”، قالت صحيفة لوموند الفرنس�ية يف تقري�ر لها إنه يف الوقت 
الذي يتودد فيه ويل العهد محمد بن سلمان للكيان الصهيوني، فإن محيط 

والده امللك سلمان يتشبث بالقضية الفلسطينية.
وأش�ارت الصحيف�ة يف هذا الس�ياق إىل الهج�وم الحاد الذي ش�نه رئيس 
جهاز االستخبارات السعودي األس�بق تركي الفيصل ضد إرسائيل، خالل 
مش�اركته يف حوار املنامة ع�رب تقنية االتصال املرئي، يوم الس�ادس من 
الش�هر الجاري، واصفاً إياها ب�“القوة االس�تعمارية الغربية” التي تهدم 

املنازل كما تشاء وتقوم باغتيال من يريدون”.
وأت�ى هجوم ترك�ي الفيصل هذا عىل إرسائيل بعد بضعة أيام من كش�ف 
الصحاف�ة العربي�ة عن لق�اء رسي يف اململك�ة العربية الس�عودية رئيس 
ال�وزراء اإلرسائي�ي بن بنيام�ن نتنياهو ويل العهد الس�عودي محمد بن 

سلمان بحضور وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو.

المراقب العراقي/ متابعة ...
كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، 
الس�بت، أن منظمة يهودية غري ربحية 
تطلق عىل نفس�ها تسمية ”معهد ألف” 
والتي تركز عىل حقوق السجناء اليهود، 
كانت وراء خمس�ة احكام عفو من 24 
ق�رارا بالعفو الرئايس م�ن قبل الرئيس 
االمريكي املنتهية واليته دونالد ترامب.

ان ”ثالث�ة م�ن ه�ذه  التقري�ر  وذك�ر 
القرارات التي صدرت االس�بوع املايض 
كان ورائه�ا معه�د ألف وهو مؤسس�ة 
تش�اباد  لحرك�ة  تابع�ة  ربحي�ة  غ�ري 

لوبافيتش هاسيديك الصهيونية“.
واض�اف أن ”بيان�ا للبي�ت االبيض هذا 

اليوم ذك�ر املنظمة رصاحة عند اإلعالن 
ع�ن تخفي�ف الحكم لدانيي�ال جوزيس 
فاغن�ر، وه�ي أم عزب�اء ُحك�م عليه�ا 
بالس�جن مل�دة 20 عاًما يف ع�ام 2017 
الرعاي�ة  مج�ال  يف  االحتي�ال  بتهم�ة 

الصحية”.
وتاب�ع أن ”معهد الف ضغ�ط أيًضا من 
أجل العف�و ع�ن فيليب إيس�فورمس، 
ال�ذي كان ُيطل�ق علي�ه ذات م�رة لقب 
“ملك احتي�ال ميديكيد”، ال�ذي اتهم يف 
قضية احتيال بقيم�ة 1.4 مليار دوالر، 
حي�ث تربعت عائلة إس�فورمس بمبلغ 
65 أل�ف دوالر للمعهد ع�ىل مدى بضع 

سنوات”.

االبي�ض  البي�ت  يف  املحام�ي  وق�ال 
للصحيف�ة  ترصي�ح  يف  ديرش�وفيتز 
االمريكي�ة إن ”مكتب مستش�ار البيت 
االبيض يعتمد بشكل كبري عىل ما اطلق 
علي�ه تس�مية “مصداقية معه�د ألف” 
، مضيف�ا “إنهم قوة رئيس�ية رئيس�ية 

لدفع عمليات التخفيف”.
واش�ار التقرير اىل أن ” املحاميان الذي 
عينهما املعهد اليهودي للضغط من اجل 
عمليات العفو كانا من اعضاء جماعات 
اليه�ودي للملياردير الصهيوني  اللوبي 
دان جريتل�ر ، الذي عوقب يف عام 2017 
بس�بب صفق�ات التعدين الفاس�دة يف 

جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

االحد 27 كانون االول 2020 العدد 2489 السنة العاشرة

المصالحة الخليجية تتأرجح على حبال الفشل

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د الناطق باس�م لج�ان املقاومة 
محم�د الربي�م “أب�و مجاه�د”، أن 
املش�رتكة  العس�كرية  املن�اورة 
لفصائ�ل املقاوم�ة يف قط�اع غ�زة 
تحم�ل مفاج�آت جديدة ورس�ائل 
عديدة للداخل الفلس�طيني وللعدو 

الصهيوني.
وأوض�ح أب�و مجاه�د يف ترصي�ح 
إلذاع�ة صوت القدس نقلته “وكالة 
فلس�طن اليوم”، أن املن�اورة التي 
س�تبدأ خالل االي�ام القادم�ة تأتي 
يف إط�ار تطور الغرفة املش�رتكة يف 
أدائه�ا وأس�لوبها ونمطه�ا وآليات 
العمل فيها وصواًل إىل الجهد الكبري 

يف املناورة املرتقبة.
وق�ال: “إن املن�اورة تحمل رس�الة 
طمأن�ة ألبناء ش�عبنا يف كل اماكن 
تواجدهم ب�أن املقاوم�ة لن تخطأ 

بوصلته�ا فه�ي موح�دة يف امليدان 
وعىل مستوى القيادة”، مشدًدا عىل 
أن الظ�روف التي تم�ر بها القضية 
الفلس�طينية ال س�يما التطبيع مع 

الع�و تج�رب جمي�ع الفصائ�ل ألن 
تك�ون موح�دة يف مواجه�ة العدو 

الصهيوني.
وأض�اف: “س�ريى أبناء ش�عبنا يف 
االي�ام القادم�ة كي�ف تط�ور أداء 
املقاومة يف امليدان وقدرات املقاومة 
أن  إىل  الفًت�ا  قيادته�ا”،  ووح�دة 
املن�اورة تحم�ل مفاج�آت كب�رية 

سنراها يف االيام القادمة.
وأكد “أبو مجاهد” أن تنظيم مناورة 
مش�رتكة للفصائل ال يعني مطلًقا 
أن املقاوم�ة جي�ش نظام�ي لكنها 
تؤك�د ع�ىل أن املقاومة له�ا جيش 
موحد مؤم�ن بالوح�دة امليدانية يف 

مواجهة العدو الصهيوني.

المقاومة الفلسطينية: المناورة العسكرية تحمل مفاجآت 
جديدة للعدو الصهيوني



يف البل�د الديمقراط�ي؛ تتخ�ذ الحكوم�ة قراراتها يف وضح النه�ار، لتحقيق 
متطلب�ات وآم�ال ش�عبها،  عكس نظم االس�تبداد التي تتخذه�ا يف الظالم، 
ملصلحة ثلة من املنتفعني، ويف األول برملان يمثل الشعب، والثاني ربما برملان 
صوري يؤيد كل ما يحصل من الس�لطة التنفيذي�ة.. وربما هو من يجربها 
عىل إتخاذ قرارات مجحفة تنتفع منه ثلة من أحزابه، وقد يمثل اإلس�تعداد 
بعينه، حينما يفرض س�طوة جهات تتقاس�م املناف�ع، وأن كانت القرارات 

ضارة لألغلبية الشعبية.
تكون القوانني والخطوات الحكومية غري مخالفة للدستور، ولكن األهم هو 
جدواها ورضرها املس�تقبيل الذي ال ُيرى أثره املبارش عىل الش�عب.. وهناك 
قوانني أثرها مبارش وصاعق، وتجابه رد فعل عنيف يتيح للش�عب ممارسة 
حقه باإلعرتاض والتعبري عن الرفض، وممارسة دوره يف مصدرية السلطة، 
التي ال يعطيها الدستور الحق املطلق وأن كانت غري مخالفة، بإتخاذ قرارات 
قاسية رغم وجود سبل أخرى لتجاوز األزمة، دون اإلحتكاك بمفردات حياة 

املواطن وقوته اليومي.
من حق الش�عب أن يس�أل؛ ملاذا إتخذت الحكومة قرارات قاس�ية؟ وهل أن 
م�ا فعلته مدعاة قلق وبداية إنهيار إقتصادي، وتأس�يس لقطيعة تامة بني 
الش�عب والس�لطات؟ أو معركة يل أذرع تتيح إس�تخدام وس�ائل اإلعرتاض 

والظاهر املرشوع؟ وتفسح مجال لغري املرشوع التسلل إلضعاف الدولة؟!
وفق�اً  للقواعد الديمقراطية ويف ظل الترسيب�ات الحكومية، التي بان أثرها 
يف الس�وق، التي تفيد بإستهداف رشيحة املوظفني ورفع سعر الدوالر، وهذا 
يش�مل تقريبا 4ماليني موظ�ف، وما يتابعهم من عوائل س�وف يترضر 16 
مليون نس�مة بش�كل مبارش، وينعكس عىل بقية املجتمع، وسوف تتعرض 
ه�ذه الرشيحة لثالثة هزات هي: قطع من الروات�ب ورفع الرضائب وأجور 
الخدمات الحكومية، وإرتفاع الس�وق، ورغ�م تقدير الحكومة للقطع أن ال 
يتج�اوز 8٪ إالّ أن ارتفاع س�عر الدوالر س�يجعلها 22٪، ويلحقنا إرتفاع يف 
أسعار املواد االس�تهالكية منها ما يصل لزيادة50٪ أضافة للرضائب ورغم 
عدم شمولها كثري من املواطنني، إالّ أنها ستكون مرتفعة قياس بمدخوالت 
املواط�ن،  ب�ل من املمارس�ات الس�ابقة، فهناك حكم مس�بق ع�ىل معظم 
الطبقة السياسية، بأنهم يتخذون قرارات نفعية تخص فقط منفعة القوى 

السياسية.
إن القرارات الحكومية س�تواجه إعرتاضات واس�عة س�ترتجم بشقني؛ أما 
تظاه�ر موظف�ني وتعطي�ل عم�ل املؤسس�ات، أو تذمر املوظ�ف من عمله 
وسعيه أما للبحث عن عمل آخر بعد الدوام، ليزاحم العاطلني واملقتاتني عىل 
يومهم، وبذلك يقلل نس�بة الربح وي�ؤدي إىل تراجع إقتصادي لرشيحة غري 
املوظفني، ويفتح أبواب للفس�اد والرشوة والروتني، الذي سيعتربه بعضهم 

مربر يف ظل أزمة إقتصادية!
ب�دأت اإلعرتاضات أوالً من أس�اتذة جامعات، وقد تص�ل إىل قطاعات أخرى 
تتعلق بحي�اة املواطن وأمنه، وتظاهر بعض املواطن�ني أمام البنك املركزي، 
وه�ذا ما يدفع بإتجاهني؛ أما تعاطف قوى سياس�ية. ن�واب لتلك املطالب، 
أو ركوبه�م موجتها، وبذلك س�يتم البحث عن إس�تثناءات، وه�ذا ما يعني 
أن القرارات س�تفرض عىل الطبقة األضعف، س�يما صغ�ار املوظفني الذي 
يس�حبون قوتهم بامللك، وقطع 8٪ مؤثر عىل مواطن ال يتبقى من راتبه 10 
آالف مدور إىل الش�هر القادم، وينتظر بداية الش�هر،؛ بخط املولد واالنرتنت 
ومصاري�ف امل�دارس ورشاء مف�ردات البطاق�ة التموني�ة ووو.. جملة من 

اإلحتياجات التي هي خارج حساباته.
تداعي�ات هذه القرارات خطرية، وإختبار حقيق�ي للديمقراطية، ولو كانت 
القرارات يف وضح النهار وتقنع الشعب بأنها للمصلحة الجماعية، مع وجود 
جس�ور تواصل بني القوى السياس�ية َالش�عب، فتكون ثقة تتيح للش�عب 
التن�ازل ع�ن جزء من حقوقه ألج�ل الصالح العام، ولكن به�ذا الواقع الذي 
يعيش القطيعة بني معظم القوى السياس�ية والشعب، فستنتج إعرتاضات 
وتظاهرات تضاف ايل تظاهرات شعب باحث عن فرصة عمل وتحسني واقع 

إقتصادي، وهناك خريجون ينتظرون فرصتهم يف العمل..
ه�ذا ما س�يولد إعرتاض�ات متع�ددة، وم�ن مختل�ف الطبقات الش�عبية، 
وقربإجراء انتخابات عامة، إعتدنا فيها تملق الساس�ة واحزابهم  للش�عب، 
وهذه س�تعيق تطبيق القرارات الحكومية بشكل خطري.. فهل ستطبق تلك 
القرارات، ام ستنتهي كحال ما سبقها من قرارات وخطط، إنتهت مع عودة 
أسعار النفط لإلرتفاع؟ننتظر ونرى والحسم قريب، بل وأقرب مما نتصور.

هل تستطيع الحكومة تمرير 
قراراتها األخرية؟

واثق الجابري

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

تتسارع األيام معلنًة بدء عام جديد في سوريا، التي تعيش كارثة أشّد حرب خيضت فيها وعليها، 
وتقترب من نهاية عقدها األول والدخول في عقد جديد، وال يمكن حتى اآلن التنبؤ بالمدة التي 
ستمضيها للخروج منها. مالمح العام الجديد بدأت تسبقه مع عودة الدولة العميقة في الواليات 

المتحدة لإلمساك بشكل كامل بالسياسات األميركية الخارجية، ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى 
مرحلة ما قبل سيطرة التيار الشعبوي اليميني بقيادة دونالد ترامب، الذي أربك الواليات المتحدة 

ومن يدور في فلكها من الدول الغربية ... 
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بقلم/أحمد الدرزي 
فالواض�ح أن اإلدارة الجديدة للواليات املتحدة 
تتعاطى مع التهديدات االس�رتاتيجية لكل من 
الصني وروسيا وإيران بجدية أكرب، وخصوصاً 
أن األسماء التي تم اختيارها يف اإلدارة معروفة 
بعدائه�ا لروس�يا بش�كل أس�ايس، وبالت�ايل، 
ستس�عى للمزي�د م�ن الضغ�وط والعقوبات 
عليه�ا واس�تنزافها يف كل س�احات ال�راع، 
وخصوصاً يف س�وريا، التي م�ا زالت بموقعها 
الجيوس�يايس مفتاح�اً وم�ؤرشاً لطبيع�ة ما 
س�يكون عليه النظام العاملي. أما بالنسبة إىل 
عالق�ة اإلدارة األمريكي�ة الجديدة م�ع إيران، 
فاألمر س�ّيان، فرغم إبداء هذه اإلدارة رغبتها 
يف العودة إىل االتفاق النووي، فإن ذلك ال يخرج 
عن محاوالته�ا الحتواء إي�ران وإخراجها من 
التحال�ف م�ع روس�يا والص�ني، وخصوص�اً 
بع�د امتالكه�ا أوراق�اً إضافي�ة نتيج�ة إلغاء 
االتفاق عىل يد ترامب، ما س�يدفعها إىل إجراء 
مفاوضات طويلة للحصول عىل تنازالت كبرية 
تتعلق باألس�لحة الصاروخية املهددة للوجود 
اإلرسائييل، ما سيرتك آثاره يف الوضع السوري، 
بفعل طول فرتة املفاوضات وعدم تنازل إيران 

عن مسلّمات أمنها وأمن حلفائها.
تواج�ه س�وريا 5 تهدي�دات دولّي�ة وإقليمّية 
اس�تطاعت أن تجد موطئ ق�دم فيها، ويبقى 
التهديد األول هو الواليات املتحدة التي ستعمل 
ع�ىل متابعة خططه�ا التفجريي�ة يف الداخل، 
بتعزي�ز تواجدها العس�كري يف رشق الفرات، 
اس�تناداً إىل بيئة تشغيلية وحامية لها ومانعة 
لع�ودة الس�لة الغذائي�ة والطاقوية لس�وريا، 
واإلبق�اء عىل إدلب كمركز ضاغط يف ش�مالها 
الغربي املهدد للساحل ولوسط سوريا، والبقاء 
يف قاع�دة التنف ملنع حرية التواصل الس�وري 
العراق�ي اإليراني بوج�ود بيئة تش�غيلية من 
مجموعات »مغاوير الث�ورة«، مع تفعيل دور 
تنظي�م »داع�ش« يف البادي�ة الس�ورية، بع�د 
تهريب املئات منهم من س�جنهم يف الحسكة، 
بحجة التم�ّرد الذي حصل فيه، وعودة مقاتيل 
التنظي�م للقيام بهجومات متعّددة تس�تهدف 

القوات السورّية والحليفة. 
وإضافًة إىل الش�ق العس�كري، فإنها ستتابع 
الحص�ار  وتش�ديد  االقتصادي�ة  الضغ�وط 
والعقوب�ات واملزي�د م�ن الضغط ع�ىل اللرية 

القي�ادة  ب�ني  الفج�وة  لتوس�يع  الس�ورية، 
السورية وعامة السوريني املقيمني يف الداخل، 
يف محاول�ة إلخراجه�م إىل الش�ارع بح�ركات 
اإلطاح�ة  إىل  تدف�ع  ضاغط�ة  احتجاجي�ة 
بتس�وية  قبوله�ا  أو  السياس�ية،  بالس�لطة 
سياس�ية تتيح للواليات املتح�دة التموضع يف 

غرب آسيا ورشق املتوسط.
وق�د تعم�ل ه�ذه اإلدارة ع�ىل ترش�يح إحدى 
الش�خصيات الس�ورية املوج�ودة يف الخ�ارج 
لالنتخابات الرئاس�ية القادمة يف الثلث الثاني 
م�ن الع�ام 2021، ما قد ي�ؤدي إىل إرباك كبري 
عىل املس�توى ال�دويل بوجود رئيس�ني للدولة، 
بتك�رار لظاهرة غوايدو يف مواجهة مادورو يف 

فنزويال، والتي فشلت يف النهاية. 
ويتمّث�ل التهدي�د الثان�ي باس�تمرار اندف�اع 
املرشوع الرتكي - اإلردوغاني ملتابعة ما أنجزه 
من امليثاق امليليِّ الَّذي يبني عليه آماله بأن يعيد 

لرتكي�ا وجهه�ا اإلمرباط�وري، وتأم�ني دوره 
األس�اس يف ملء الفراغ اإلقليمي الذي تس�تعّد 
له وتعم�ل علي�ه الق�وى الدولي�ة واإلقليمية 
م�كان الوالي�ات املتح�دة، يف ح�ال خروجه�ا 

الكامل من املنطقة.
ورغ�م خالفات اإلدارة األمريكي�ة الجديدة مع 
اإلدارة الرتكي�ة الحالي�ة، فإنَّ تركيا س�تبقى 
للوالي�ات  األس�ايس  االس�رتاتيجي  العص�ب 
املتح�دة، وه�ي أكث�ر أهمّي�ة م�ن »إرسائيل« 
ملواجهة القوى الثالث الصاعدة يف آس�يا، وهو 
م�ا س�يدفع إىل اس�تمرار التهدي�دات الرتكية 
باحت�الل املزيد من أرايض الش�مال الس�وري، 
وإح�داث تغي�ري ديمغ�رايف واس�ع يتي�ح لها 
الس�يطرة الكاملة والتأثري يف املسار السيايس 
الداخيل يف س�وريا، بم�ا يخدم االس�رتاتيجية 
الرتكية العامة كدولة إقليمية كربى لها وزنها 

ل. العاملي يف عالم جديد يتشكَّ

قد يك�ون التهديد الثالث ه�و التهديد األخطر 
عىل سوريا، وهو الحلف الشيطاني الذي يظهر 
ب�ني »إرسائيل« والدول العربي�ة املتتابعة التي 
تعاقب�ت عىل إظه�ار التحالف القدي�م املبّطن 
وإظه�اره للعلن، بما يتيح ل�«إرسائيل« العمل 
بحري�ة كاملة فيها، ويش�ّكل إط�اراً جغرافياً 
واس�عاً يمت�ّد م�ن رشق البح�ر املتوس�ط إىل 
البحر األحمر والخليج، ويش�كل ضغطاً كبرياً 
م�ن الجنوب عىل س�وريا، ويفقدها جزءاً من 
القيمة الجيوسياسية التي تتمتع بها، إضافًة 
إىل قدرت�ه عىل التغلغل يف البيئة العش�ائرية يف 
جن�وب س�وريا ورشقه�ا، ما يكس�بها أدوات 
داخلّية ضاغطة عىل القرار السيايس، كما هو 
حال املجموعات املس�لحة الت�ي يقودها أحمد 
العبدو، والتي تّم تش�كيلها تحت اس�م »اللواء 
الثام�ن« يف الفيل�ق الخام�س بع�د مصالحة 
درعا، ولكّنها ما زال�ت فعلياً تتبع لهذا الحلف 

وتتلّقى تمويلها وتعليماتها منه.
ويس�تمّر التهديد الرابع كتهديد وجودي، وهو 
اس�تمرار »إرسائيل« برضب البنية العسكرية 
الس�ورية التي يتّم إعادة بنائه�ا بعد التوقيع 
ع�ىل التحالف العس�كري الس�وري - اإليراني 
ملدة 15 عاماً، وتوس�يع قاعدتها االستخبارية 
ع�ىل كّل األرايض الس�ورية، بفع�ل االنقس�ام 
السوري إثر إطالق ما يسمى »الربيع العربي«.
ترتافق ه�ذه الّتهديدات األربعة املس�تمرة مع 
تهدي�دات خامس�ة داخلي�ة متأهب�ة، بحكم 
س�يطرة االقتصاد امل�وازي »الظ�ل« عىل أكثر 
م�ن 80٪ مما تبق�ى من االقتصاد الس�وري، 
وتج�اوز أكث�ر م�ن 90٪ م�ن الس�كان خ�ّط 
الفقر، مع نقص ش�ديد يف مستلزمات الحياة 
األساسية، املتمّثلة بالوقود والكهرباء والخبز، 
وفش�ل اإلدارات الس�ورية املتعاقب�ة يف إيجاد 
حلول مناس�بة بما يتالءم م�ع وضع الحرب، 

مع تفّش الفساد يف أغلب املستات.
عىل الرغم من الصورة السوداوية للعام 2021 
ع�ىل الس�وريني ضم�ن املعطيات الت�ي توفر 
قدرة عىل التنبؤ واالس�تنتاج، ف�إنَّ هذا العام 
قد يصبح عام الحس�م وقلب كّل املعطيات إذا 
ما أرادت دمش�ق ذلك، فهي تس�تطيع إطالق 
إعادة ترتي�ب البيت الداخيل بقوة، ومن خارج 
س�ياق األدوات والوس�ائل التي ل�م تعد فقط 
عبئاً عليها، بل باتت جزءاً من املش�كلة أيضاً، 
واألمر الثاني هو اتخاذها القرار املش�رتك مع 
مح�ور طه�ران - بغداد – دمش�ق – بريوت – 
غ�زة - اليم�ن، والدخ�ول يف مواجهة ش�املة 
م�ع »إرسائيل« التي تش�ّكل وتر آخي�ل يف كّل 
املشاريع التي تستهدف س�وريا اآلن بالدرجة 
األوىل وبقي�ة ال�دول، فتقل�ب الطاول�ة ع�ىل 
الجمي�ع، وإال فإنها س�تبقى يف موقع الدفاع 
واالس�تنزاف إىل ح�ني اتض�اح ص�ورة النظام 
الدويل الجديد املتع�دد األقطاب، وهذا قد يأخذ 
عق�داً م�ن الزمن، وال يمك�ن التنب�ؤ بنتائجه 
النهائي�ة، لي�س عىل وضع س�وريا فحس�ب، 
بل ع�ىل املحور بأكمله أيض�ًا، يف بيئة إقليمية 
ودولية ملّ�ا تتضح معامله�ا النهائية بعد، فهل 
تنتقل س�وريا ومحوره�ا إىل القرار الحاس�م 
ال�ذي يجع�ل م�ن فلس�طني والق�دس نقطة 
االنط�الق لنظام إقليم�ي جديد ال م�كان فيه 

للواليات املتحدة فيه؟

بقلم/ محمد صادق الحسيني
 س�اعات حاس�مة تفصلنا عن الذكرى 
الس�نوية عىل واقعة االغتيال املشؤومة 
لق�ادة الن�ر ع�ىل ي�د املج�رم ترامب 
وق�وات احتالل�ه الجاثم�ة ع�ىل ص�در 
موظف�و  ق�ى  وبينم�ا  العراقيب�ن.. 
ليله�م  بغ�داد  يف  االمريكي�ة  الس�فارة 
ونهارهم يف املالجئ خوف�ًا ورعباً جراء 
صواريخ مجهولة املصدر وهي تس�قط 
عىل أبنيته�م يف املنطق�ة الخرضاء منذ 

األحد املايض.
 ثم�ة م�ن يتوق�ع امكاني�ة ان يتحول 
الهجوم ع�ىل قوات االحت�الل االمريكي 
م�ن االن فصاع�داً اىل صواريخ معلومة 
يح�اول  االثن�اء  ه�ذه  يف  املص�در....! 
امل�راوغ ترام�ب توجي�ه االنظ�ار نحو 
اي�ران وتحميلها مس�ؤولية ما جرى او 
س�يجري ألي أمريك�ي يف الع�راق اذا ما 
اش�تعلت املقاوم�ة ضده ، م�وكالً الحد 
اركان جيش�ه للتريح تمويهاً ولغاية 

يف نفس يعقوب بأن أمريكا قررت سحب 
دبلوماسييها من العراق ودراسة إغالق 
س�فارتها يف بغ�داد...! ولكن عند النظر 
اىل االجتماع�ات الكث�رية الت�ي يعقدها 
ترامب يف نهاية حكمه مع مستش�اريه 
العس�كريني ودراس�ة احتمالية اعالنه 
حالة الطوارئ يف ب�الده او عند مطالعة 
س�يناريوهات الرد ع�ىل خصومه ، فان 
ثم�ة من يعتق�د ان الرئي�س املغادر قد 
يحم�ل يف جعبت�ه قبل تس�ليم الكريس 
ته�وراً سيش�غل الحكوم�ة االمريكي�ة 
القادمة ب�ه يف الف�رتة الالحقة ويتوقع 
ان تكون اح�دى س�يناريوهاته توجيه 
رضبة ألحد مق�رات فصائل املقاومة يف 
العراق او اس�تهداف لش�خصية قيادية 
معين�ة غيل�ة وغدراً كما فع�ل مع قادة 
الن�ر... او ان�ه يح�رض انطالق�اً من 
بغ�داد رد فع�ل ع�ىل عملي�ة نوعية قد 
تق�وم بها ايران يف اط�ار االنتقام لقادة 

النر. 

لتوضي�ح م�ا يجري م�ن لغ�ط يف هذا 
الس�ياق نقول: ان الس�فارة االمريكية 
يف بغ�داد كما هو معلوم ليس�ت مركزا 

ديبلوماسياً بقدر ما هي ثكنة عسكرية 
ومركزاً أومحطًة اقليمية للتجس�س...! 
عراقيون مقاوم�ون يذهبون اىل ما هو 

ابعد من ذل�ك و يقولون انها عملياً هي 
من تدير الدولة العراقية.

 مضيف�ني ان ه�ذا لي�س تحلي�اًل ب�ل 

معلوم�ات دقيقة يتداولها الراس�خون 
يف عل�م الع�راق وفق�ه الحك�م فيه منذ 
م�ا بع�د غ�زو الفرنج�ة ل�ه يف الع�ام 
200٣...! فالسفارة وكما تؤكد مصادر 
تم�ارس  ت�كاد  العراقي�ة  املقاوم�ة  يف 
نفس الدور الذي كان يمارس�ه مس�رت 
بواس�طة  العس�كري  الحاك�م  بريم�ر 
املستش�ارين الذين كانت لديهم مكاتب 
داخ�ل الوزارات كل ما هنالك ان الوزراء 
ه�ذه امل�رة ص�اروا يتلق�ون التعليمات 
من الس�فارة مب�ارشة...! لذلك تضيف 
املص�ادر بان االمريكي�ني ال يفكرون يف 

اغالق سفارتهم يف بغداد .
ع�دد  يخفض�وا  ان  ممك�ن  نع�م   
دبلوماس�ييهم باالنتقال اىل اربيل ولكن 
ل�ن يغلقوا وك�ر الرش هذا حت�ى يتهدم 

عىل رؤوسهم...! 
وم�ن االن حت�ى يتغ�ري س�اكن البي�ت 
االبي�ض او يقرر ترامب ان يأخذ امريكا 
معه اىل الخ�راب وهو يخرج من الحكم 

، ف�ان العراقي�ني وجريانه�م االيرانيني 
له�م ثأري�ن م�ع امري�كا ق�د يجعالن 
دور الس�فارة اكثر خط�ورة ... ثأر مع 
امري�كا ترام�ب نفس�ه النه ه�و اآلمر 
ش�خصياً باغتي�ال ق�ادة نرهم غيلة 
وغ�دراً عند اس�وار مطار بغ�داد, وآخر 
يش�مل النظام االمريكي كله املس�ؤول 
ع�ن خراب العراق من�ذ 200٣ وعذابات 
ب�زوغ فج�ره  من�ذ  االيران�ي  الش�عب 
الجديد من�ذ 40 عاماً كحد ادنى... وكال 
الثأرين قد يكون رضبة قاس�ية لقوات 
االحتالل يف الع�راق...  لذلك فان خالص 
امري�كا من هذه الرشنق�ة ال يتحقق اال 
بالخروج من غرب اس�يا بش�كل كامل 
ويف املقدمة الخروج م�ن العراق باقرب 
اآلج�ال..! حت�ى ذلك الحني ف�ان ماهو 
عني اليقني: ان االنتقام من القتلة قادم 
ال محال�ة، ع�ىل يدالعراقيني كما عىل يد 
االيرانيبن يوم نبطش البطش�ة الكربى 

انا منتقمون. بعدنا طيبني قولوا الله.

سوريا واستحقاقات 2021 .. 5 تهديدات 
وفرصة ذهبية

احذروا سفارة االمريكان في بغداد..!

بقلم/ عادل الجبوري
من ال يعرف تفاصيل ومالبس�ات العملي�ة االجرامية التي 
ارتكبها عنارص من رشكة »ب�الك ووتر« األمنية األمريكية 
يف العاصم�ة العراقية بغداد خريف ع�ام 2007، هو وحده 
من س�يتلقى قرار الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب بالعفو 
ع�ن مرتكب�ي ه�ذه العملية بش�كل طبيعي م�ن دون اية 
ردود  س�لبية، لكن من لديه املعرفة واالطالع عىل ما حصل 
يف س�احة النسور وس�ط بغداد يف السادس عرش من شهر 
ايلول-س�بتمرب، ال بد له أن يتوقف مرات وليس مرة واحدة 

عند ذلك القرار االرتجايل املتهور.
خالص�ة ما حص�ل يف ذلك امل�كان والزمان، ه�و أن موكب 
رشك�ة »ب�الك ووت�ر«، فت�ح ن�ريان أس�لحته الخفيف�ة 
واملتوس�طة بص�ورة مفاجئ�ة وعش�وائية ع�ىل املواطنني 

املدني�ني يف الش�ارع لتق�ع مج�زرة رهيبة تس�ببت بمقتل 
سبعة عرش ش�خًصا واصابة أكثر من عرشين آخرين بدم 

بارد بينهم نساء وأطفال.
وال ش�ك أن تلك الجريمة لم تكن األوىل من نوعها وال كانت 
األخ�رية، بل س�بقتها وتبعته�ا الكثري م�ن الجرائ�م التي 
ارتكبته�ا الق�وات األمريكي�ة أو الرشكات األمني�ة العاملة 
تحت ادارتها وارشافها، بيد أن الجريمة بدت أكثر بش�اعة 
واجراًما وبال أي س�بب أو مربر يمكن املحاججة أو التذرع 

به.
ونتيج�ة ظروف االحت�الل والهيمن�ة األمريكي�ة يف العراق 
حين�ذاك، فإنه لم يك�ن ممكًنا للقض�اء العراقي محاكمة 
مرتكب�ي الجريمة، لذا تم تقديمه�م اىل املحاكم األمريكية، 
لتص�در بح�ق أربعة م�ن املتهم�ني، هم كل م�ن نيكوالس 

س�التن، وباول س�الو، وإيفان ليربتي، ودستن هري احكام 
بالس�جن املؤبد، وبعد دعاوى اس�تئناف ت�م تخفيف هذه 
االح�كام، لتنته�ي األم�ور عن�د ق�رار ترام�ب بالعفو عن 
املجرمني، وهذه كانت رس�الة واضح�ة ال تحتاج اىل الكثري 
م�ن التحلي�ل والتأوي�ل والتفس�ري، علما ان القرار ش�مل 

مدانني اخرين كانت محكومياتهم اخف.
ومم�ا ج�اء يف بيان البي�ت األبيض به�ذا الش�أن »ان قرار 
اإلعفاء يحظى بدعم واسع من قبل الرأي العام ومسؤولني 
منتخب�ني، وان لدى املحاربني األربعة تاريًخا طوياًل لخدمة 

وطنهم«!.
وم�ن غري الواضح، فيما اذا كان توقيت صدور قرار العفو، 
ق�د ج�اء مصادف�ة بالتزامن مع الذك�رى الس�نوية األوىل 
الغتي�ال نائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي الش�هيد ابو 

مهدي املهندس، وقائد فيلق القدس اللواء الش�هيد قاس�م 
سليماني من قبل الواليات املتحدة االمريكية، أم أنه محض 

مصادفة.
ويف كلتا الحالتني، فإنه من الطبيعي جًدا أن يثري ذلك القرار 
حفيظة واس�تياء وغضب ال�رأي العام العراقي، ال س�يما 
ذوي الضحاي�ا، ومن كان قريًبا اىل م�رسح الجريمة، ومن 

تابع تداعياتها الالحقة.
وامللفت أن�ه يف الوقت الذي تتصاعد في�ه الدعوات من قبل 
البعض برضورة عدم استهداف السفارة االمريكية وتأمني 
الحماية الكاملة لها وفق احكام القانون الدويل، بأعتبارها 
بعثة دبلوماس�ية، يأت�ي الرئيس ترامب ليعل�ن العفو عن 
اش�خاص ارتكب�وا جريمة بش�عة بح�ق عراقي�ني ابرياء، 

وكأنه يكافئهم عىل ما فعلوه.

وحس�ًنا فعل�ت وزارة الخارجية العراقي�ة، حينما أدانت يف 
بيان رس�مي لها قرار العفو، قالت فيه إنها »تابعت القرار 
الصادر عن رئيس الواليات املتحدة األمريكية دونالد ترامب، 
وت�رى أن هذا القرار ل�م يأخذ باالعتبار خط�ورة الجريمة 
املرتكبة وال ينسجم مع التزام اإلدارة األمريكية املعلن بقيم 
حقوق اإلنس�ان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل 

مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم«.
وهن�اك من ذوي ضحاي�ا الجريمة من قال إن�ه لم يتفاجأ 
بم�ا صدر عن الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب، بل إنه كان 

متوقًعا.
وهن�اك حقائق مؤمل�ة، ربما لم يلتفت اليه�ا الكثريون ولم 
يطلعوا عليها، لعل من بينها ان املجرمني كانوا يعيشون يف 

ظل ظروف مريحة للغاية .

مجرمو »بالك ووتر« أحرار بقرار من ترامب !
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أين منحة 
الصحفيين الرّواد؟!

تابعنا عىل مدى سنوات سابقة مزايدة علنية حملت دعوات شكلية 
تطالب بشيمول الصحفين الرياضيين بمنحة الرواد ضمن قانون 
الرّواد واألبطال الرياضين، أسوة بالالعبن والحكام كونهم رشكاء 

أساسين يف اإلنجاز الريايض،
واسيتثمرت بعض الشيخصيات هذا املطلب للتقيرّب من اإلعالم أو 
مجاملته شيكلياً أيضاً، ومن املمكن أن نعد لجنة الشباب والرياضة 
الربملانية أول هؤالء املتسلّلن عىل جراحات وآهات اإلعالم ومعاناته 
بمفيردات ُتطلق ليذّر الرماد يف العييون تحت شيعار طالبنا )وأّول 
مين طالب( عىل الهواء مبارش لعلمهيم أن الكالم عىل الهواء يذهب 
كالهواء وإن اللغة الحقيقية السيائدة يف عراق اليوم هي لغة كتابنا 
وكتابكيم وفقرات القانيون والتعدييل واملتابعية الحقيقية للعمل 
وليس التنّصل منه وال ُيعتد أبداً بترصيح أو لقاء مهما كان شكله، 
ولكين الحقيقية تفرض نفسيها ويجيب أن توضيع وتوّضح أمام 

الزمالء بال مجاملة أو وعود معسولة سيسمعونها كثرياً.
أتيحيت لنا الفرصة بلقاء رئيس لجنة الشيباب والرياضة الربملانية 
عبياس عليوي أثناء حضوره »اإلعالني« النتخابات االتحاد العراقي 
للصحافة الرياضية، واستثمرنا فرصة هّشة بسيطة ليرتك مايكات 
الفضائيات وتوزيع االبتسيامات لدقيقة واحدة ونستفرس منه عن 
قانيون أو تعديل منح الصحفين الرياضين الرواد، امتعض الرجل 
وظهيرت عىل محّياه إمارات الغضب من السيؤال الذي أفسيد عليه 
سيل اللقاءات وأجاب بطريقة أقرب اىل الهروب من السؤال بالقول 
)أذهبوا اىل وزارة الشيباب أو اىل لجنة الثقافة والسياحة النيابية(!! 
واملعنيى انه ال شيأن له بفقرة منح الصحفيين املعّطلة وتربّأ منها 

تماماً.
الحقيقية لم نسيتغرب منه ذليك، والعكس هو الصحييح، فيما لو 
تفاعل مع قضية إنسيانية، وهي ليست بمّنة من أّحد بقدر ما هي 
اسيتحقاق طبيعي ملن أفنى حياته بخدمة رياضية العراق وأّرخها 
مطبوعياً ُيعتد به ونقيل الحقيقة بمهنية يف أحليك الظروف وله يف 
هيذا الوطن مثلما لغريه مّمن أثقلوا كاهل ميزانية العراق بمليارات 
اختفت ومسيّميات مناصبية ما انزل الله بها من سيلطان رصفت 

هنا وهناك بما يطول رشحه ويعلمه الجميع.
أكيدْت لجنة الثقافة والسيياحة واآلثيار النيابيية، أن موازنة العام 
املقبيل 2021 سيتتضّمن منحية الصحفيين واألدبياء والشيعراء 
والفنانين بعد تقرير الفرق الجوّالة بالتدقيق يف رصفها، فضالً عن 

مناقشة توزيع قطع األرايض بن الصحفين املتفرّغن. 
الحقيقية إن منح الصحفيين الرّواد هي واحدة مين القضايا التي 
ُغّيبيْت، حالهيا حال قانون الحمايية يف الخطر والبيئية الخطرة أو 
مرشوع األرايض والصّحة وغريها الكثري من امللّفات التي ال نسيمع 
عنهيا إال شيذرات من أحاديث فضائية شياردة مع فين التالعب يف 

األلفاظ واملفردات التي أبدع بها املسؤول اليوم.
ولكيي نعيود اىل ليّب املوضيوع، وألن تبيّدل املسيؤول يف املنصب ال 
يعنيي تبّدل سياسية الدولة أو طريقة تنفيذ املقّررات ونسيوق هنا 
من األرشييف الترصييح الرسيمي األول لوزير الشيباب والرياضة 
السيابق د.أحمد رياض بخصوص سعي وزارته إىل ضّم الصحفين 
الرياضيين لقانون ُمنح الرياضين األبطال واليرّواد ذي الرقم )6( 
لسينة 2013 يف التعدييل املقبل وفقياً لرشوط معينية، وكّنا نتمّنى 
حينهيا أن يأخيذ املوضوع ميداه لدى االتحياد العراقيي للصحافة 
الرياضيية بصورة أكثر جّدية وتفاعياًل منها اىل مجرّد االنتظار، وال 

ُترتك الترصيحات لتكون نفعّية للمسؤول يف وقتها فقط .
وقد سيوَِّفْت القضية فيما بعد عيىل أنها تفتح الباب عىل مرصاعيه 
أمام اإلعالم بصورة عامية وليس أهل الصحافة فقط مع إن العدد 
مهميا تحّدثيوا عن كثرتيه يبقى بسييطاً جداً كونيه يقرتن برشط 
العمر وال يمكن مقارنته مثالً بياألرسة الرياضية وأعدادها الهائلة 
فضالً عن أن املبلغ الزهيد للمنحة ال يساوي ُثقالً ُيرهق ميزانيتهم، 
واملهيم يف املعادلة طاملا أن املُنحة لها حّيزها أن يكون للوزير عدنان 
درجال متابعة ملا بدا من سيلفه وهو أقدر اليوم عىل ذلك بمسياحة 

عمل واسعة نتابعها له يومياً. 
إيماننا راسيخ بأن هناك من يسيعى ُمخلصياً لتثبيت حقوق زمالء 
املهنة، ويواصل اللقاءات واملشاورات مع أطراف حكومية وبرملانية 
وَعيَدْت خرياً بإنجاز التعدييل يف قانون الرياضيين األبطال والرّواد 
وضيّم الصحفين الرياضين إىل جانيب اإلدارين والعاملن يف حقل 

الطب الريايض.

محمد حمدي

المراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
تنطلق اليوم االحد مباريات الجولة الحادية 
عرش مين املرحلية االوىل لليدوري العراقي 
املمتياز باقامة ثالث مبارييات عىل مالعب 

بغداد واملحافظات.
اوىل املبارييات والتيي سييحتضنها ملعيب 
التاجيي يسيتقبل فيهيا الكهربياء ضيفه 
املتصيدر نفيط الوسيط، الكهربياء يطمح 
اليقاف قطار نفط الوسط وتحقيق النقاط 
الثالث التي هو باميس الحاجة لها خاصة 
وهيو يحتيل املركيز السيابع باربعة عرش 
نقطة ويطمح اىل االرتقاء يف جدول الرتتيب 
وتعوييض تعادليه اميام الديوانيية يف املرة 

السابقة.
مين جانبه فريق نفط الوسيط يسيعى اىل 
مواصلة التمسيك بالصيدارة وملا ال االبتعاد 
اكثر عين مالحقه الجوية الذي سييخوض 
اختبار صعيب امام النجف، نفط الوسيط 
يمليك عرشيين نقطية جعلتيه مرتبعاً عىل 
صيدارة اليدوري املمتاز ويطميح يف مباراة 
الييوم اىل تحقييق فوزه السيابع خالل احد 

عرش مباراة خاضها حتى االن.
ويف املبياراة الثانية التي سيتقام عىل ملعب 
السيماوة يسيتقبل فيهيا السيماوة فريق 
االرض ضيفه الحدود يف سعيه لالبتعاد عىل 
مؤخيرة الرتتيب حيث يحتيل الفريق املركز 

الثامين عيرش برصييد ثميان نقياط فقط 
ويسيعى الييوم اىل تحقيق فيوزه الثالث يف 
الدوري وتعويض خسيارته القاسيية امام 

الجوية يف املرحلة السابقة.
من جانبه يطمح فريق الحدود اىل تعويض 
اخفاقيه اميام نفيط الوسيط يف املرحلية 
السيابقه عندما خرس بهدفن لهدف واحد، 
الحيدود هو االخر يمتليك ثمان نقاط فقط 
ويطميح لتحقييق فيوزه الثانيي يف مباراة 

اليوم التي تعد بست نقاط.
ويف قمية مبارييات الييوم يسيتقبل غزالن 
البادية فريق الصقور وعينهم عىل االطاحة 
بصاحيب الوصافة والدخول بقوة اىل املربع 

الذهبي.
النجف الذي يحتل املركز السادس ال يفصله 
عين الرشطية صاحب املركز الثالث سيوى 
نقطتن فقط، ويطمح ابناء املدرب حسين 
احميد اىل اسيتكمال نتائجهيم االيجابيية 
بعيد االطاحة بفريقيي النفيط والطلبة يف 
الجولتن السيابقتن، الفريق يمتلك افضل 
خيط دفياع يف اليدوري املمتياز حييث ليم 
تتلقى شباكه سيوى اربعة اهداف فقط يف 
الجيوالت العرش املاضية ويطميح اليوم اىل 
تأكيد سعيه الجاد باالطاجة بفرق املقدمة 

والتقدم يف جدول الرتتيب.
فيما يسعى فريق الجوية يف مباراة اليوم اىل 

تحقيق فيوزه الثالث توالياً وتأكيد صحوته 
االخرية بعد االخفاق الكبري يف بداية الدوري 
املمتاز، الجويية الذي يحتل املركز الثاني يف 
الجدول يسيعى اىل القفز اىل صدارة الرتتيب 
اذا ما تعادل او خرس نفط الوسيط حيث ال 
يفصله عن املركز االول سوى نقطتن فقط 
حيث يمتلك يف جعبته 18 نقطة جمعها من 
تحقيق الفوز يف خمس مباريات وتعادل يف 
ثالث مباريات وخيرس مباراتن كانت امام 
فريقا امانية بغداد وزاخو، ويسيعى ابناء 
امليدرب ايوب اوديشيو اىل تأكييد صحوتهم 
بعد الفوز بخماسيية عىل فريق لسماوة يف 

الجولة املاضية.

يفقيد نفط الوسيط، خدميات العبين مؤثرين يف 
تشيكيلة الفرييق أمام الكهربياء، الييوم األحد يف 
إطيار الجولة 11 مين عمر اليدوري العراقي، عىل 
ملعيب التاجي. وقيال مدير الفرييق، نبيل عباس 
»نفط الوسيط سييفقد جهيود رسيالن حنون 
وخليدون إبراهيم بسيبب تراكم البطاقات 
الصفيراء«. وأشيار إىل أن الجهياز الفني 

للفريق، بدأ تحضري البدالء، منوًها »نتمتع بوجوه 
شيابة قادرة عىل سيد الفراغ الذي سيرتكه رسالن 
حنون وخليدون إبراهيم«. وأوضح عباس، أن   إىل 
العاصمة بغداد، وسييكون هدفيه الفوز من أجل 
الحفاظ عىل الصدارة.  يشيار إىل أن نفط الوسيط 
يتصيدر جدول ترتييب الدوري املمتياز برصيد 20 

نقطة.

ثنائي نفط الوسط يغيب أمام الكهرباء

»فيفا« يرسل النسخة األخيرة 
من النظام الداخلي 

درجال يؤكد دعم األولمبية الدولية للعراق

تلقيت الهييأة التطبيعيية لالتحياد العراقي لكرة 
القدم النسيخة األخرية املُرسيلة مين قبل االتحاد 
اليدويل لكيرة القيدم »فيفا« مين لوائيح ومدونة 

االنتخابات قبل التصديق عليها بشكل نهائي. 
وجياَء يف رسيالة االتحاد الدويل »فيفيا«: أنه تمت 
املوافقة عىل النسيخة األخرية مين لوائح ومدونة 
انتخابيات االتحياد العراقيي لكيرة القيدم والتي 
وافق عليهيا االتحادان  الدويل واآلسييوي، وتجب 
ترجمتها إىل اللغتن العربية والكردية، وإرسيالها 
إلينا قبل تاريخ 2021/1/6 ملراجعتها والتصديق 
عليهيا. وأضياَف االتحياد الدويل يف رسيالته: نؤيد 

تسيلم رسيالة ممثيل الحكومية العراقية بشيأن 
التقيدم الحاصيل يف قانون االتحيادات الرياضية، 
ونطلُب مين الهيأة التطبيعيية متابعة األمر لكي 
يتيم التصديق عيىل القانيون املذكور بعيد إدخال 
مقرتحات االتحادين الدويل واآلسييوي، وإعالمنا 

بذلك بأرسع ما يمكن. 
وثميَن الفيفا الجهوَد العظيمية للهيأة التطبيعية 
إلصالح وتحسن الهيكل اإلداري لالتحاد العراقي 
لكرة القدم، وما تم انجازه لغاية اآلن، وأنه سوف 
يشجع االتحاد العراقي عىل مواصلتنا باملعلومات 

عن تقدم قانون االتحادات الرياضية.

ثاني اقوى هجوم يواجه اصلب دفاع

اليوم .. النجف يستقبل الجوية في قمة 
مباريات الجولة الحادية عشرة

أكيد وزير الشيباب والرياضة العراقيي أن اللجنة األوملبية الدوليية واملجلس األوملبي 
اآلسييوي يؤكدان دعمهم الجمعيية العمومية من أجل والدة مكتيب تنفيذي مهني 

وإنهاء الخالفات بن األطراف املتنازعة.
واجتميع وزيير الشيباب والرياضة عدنيان درجال بمكتبيه مع رؤسياء وممثيل 8 
اتحيادات أوملبيية هيي الرمايية والتجدييف والسيلة والجيودو والرمايية والطاولة 

والسباحة واملبارزة واألثقال.
وأطليع درجال ممثيل االتحادات عيىل تفاصيل اجتماعه بمسيؤويل األوملبية الدولية 
واملجلس األوملبي اآلسييوي، يف مسقط، وما تم مناقشته بشأن أزمة اللجنة األوملبية 

وعدد من االتحادات الرياضية.
وأشيار درجال يف بيان تابعته /املراقب العراقي/ إىل أنه يقف عىل مسافة واحدة من 
الجمييع وما يطمح إليه هو الوصول إىل حليول نهائية للخروج من نفق األزمة التي 

أثرت بشدة عىل الرياضة العراقية وجماهرييتها أيضا.
وأكيد: »ال نريد أن يطول الشيد والجذب بين املختلفن«.وأوضيح: »األوملبية الدولية 

واملجلس اآلسييوي األوملبي ما يهمهما باألساس هو أن ينبع 
الحيل مين الداخيل، والتصديق عليه سييكون واقيع حال إن 

حصل ذلك«.
وقيال إن اللجنية األوملبيية الدوليية دعيت إلنهياء الخالفات 
الداخلية، مشريا إىل أنها ترغب يف التعامل مع قيادين مهنين، 

ومؤهلن للعمل الريايض.
وأردف قائيال: »شيخصيا أنيا ميع هيذا الطرح 

والدعوة لإلنفاق ملصلحة العراق ورياضته 
وجماهيريه ولسيت ميع طيرف عيىل 

حساب آخر«.
وبيّن: »الجمعية العموميية مدعوة 

لرسم خارطة طريق تنهي جميع 
األزمات يف سلة واحدة«.

أعلنيت الهيئية التطبيعية لالتحياد العراقي بكرة 
القدم، تأمن مبياراة ودية للمنتخب الوطني أمام 

نظريه االماراتي خالل شهر كانون الثاني املقبل.
وكان مين املفرتض ان يشيارك العيراق يف بطولة 
وديية رباعية تضم اإلمارات والكونغو وايسيلندا، 
لكين بسيبب ظيروف جائحية كورونيا وظهيور 

الساللة الثانية تم الغاء البطولة.
وقيال الناطق باسيم التطبيعية هشيام محمد إن 

»الهيئية التطبيعيية اتفقت مع االتحياد االمارات 
بكيرة القدم عيىل تأمن مبياراة وديية عىل ارض 

االمارات خالل شهر كانون الثاني املقبل«.
واوضح ان »التطبيعية فتحت قنوات االتصال مع 
عيدد من اتحيادات الدول االخرى مين اجل تأمن 
مبياراة ودية ثانية للمنتخب الوطني«، مشيرياً إىل 
ان »موعد املباراة الثانية سيكون ايضاً خالل شهر 

كانون الثاني املقبل«. 

اصييب طبييب املنتخيب الوطني 
قاسيم الجنابي بفيريوس كورونا 

املستجد »كوفيد 19«.
وقيال مصدر مقرب مين الجنابي 
إن »الجنابي شيعر خالل اليومن 
االصابية  بأعيراض  املاضيين 

بفريوس كورونا املستجد«.
واوضيح أن »طبييب املنتخيب 

الوطنيي اجرى الفحيوص الطبية 
والتي اكيدت اصابته بالفريوس«، 
مشيرياً إىل أن »الجنابي سيخضع 
للحجر الصحي حتى شيفائه من 

الفريوس«.
تجدر اإلشارة اىل ان وزارة الصحة 
اصابية   1140 سيجلت  والبيئية 

جديدة بالفريوس.

العراق يواجه اإلمارات وديًا الشهر المقبل

كورونا يصيب طبيب 
المنتخب الوطني



كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر مستجدات 
رحي�ل نج�م ري�ال مدري�د، يف ف�رة االنتق�االت 
الشتوية القادمة خالل شهر كانون الثاني املقبل.

وارتب�ط اس�م فرانشيس�كو إيس�كو نج�م ريال 
مدريد، بمغادرة الفريق يف الش�تاء، واالنتقال إىل 
آرسنال، خاصة بعد خروجه من حسابات مدربه 
زي�ن الدي�ن زيدان.وبحس�ب موق�ع »ديفينس�ا 
سينرال« اإلس�باني، فإن داني سيبايوس، العب 
ري�ال مدري�د املع�ار إىل آرس�نال، ال يمان�ع فكرة 
س�عي ناديه اللندني لضم إيسكو، رغم أنه سيقلل 
من فرص مشاركته مع الجانرز.وأضافت التقرير، 
أن س�يبايوس تربطه عالقة مميزة بإيسكو، منذ أن 
تزامال مًعا يف ريال مدريد، كما يعتقد أن قدوم صاحب 
ال�28 عاًما معه إىل آرسنال، سيعزز من فرص تألقهما 
مًعا.ومع ذلك، أش�ارت الصحيف�ة، إىل أنه لن يكون من 
الس�هل إقناع إيس�كو باالنتقال إىل آرسنال، خاًصة مع 
تمس�ك زين الدين زيدان باس�تمراره ضمن صفوف 
املرينج�ي.يف الوقت نفس�ه، ال تمان�ع إدارة ريال 
مدري�د فك�رة رحيل إيس�كو، ولكن عىل س�بيل 

اإلعارة فقط وليس البيع النهائي.

يخط�ط مس�ؤولو ريال مدريد، لعقد صفق�ة برتغالية، يف خط الدفاع، خ�الل املريكاتو الصيفي 
املقبل، بحس�ب تقارير صحفية إس�بانية.وقالت ش�بكة »ديفنس�ا س�نرال« اإلس�بانية، إن 
الربتغايل نونو مينديز، الظهري األيرس لس�بورتنج لش�بونة، دخل ضم�ن أولويات ريال مدريد 
خ�الل الصي�ف املقبل.وأش�ارت إىل أن ريال مدريد كان ع�ىل تواصل قوي م�ع وكيل مينديز 
يف الصي�ف امل�ايض، كما أن الرئي�س فلورنتينو بريي�ز واملدرب زين الدين زيدان اس�تمرا يف 
متابعة الالعب الربتغايل، وأدركا مدى تطوره هذا املوس�م.وأوضحت أن ريال مدريد يحتاج 
لظهري أيرس جديد، عقب بيع س�ريجيو ريجيلون إىل توتنهام، الصيف املايض، باإلضافة إىل 
تراجع مس�توى الظهري الربازييل املخرضم مارسيلو دا س�يلفا.وقالت الشبكة اإلسبانية، 

إن القيمة السوقية ملينديز 12 مليون يورو، لكن لشبونة يطلب 20 للتخيل عن الالعب.

يمه�د اق�راب ماوريس�يو بوكيتينو من ت�ويل تدريب باريس 
س�ان جريمان، طريق النادي الفرنيس نحو صفقة من العيار 
الثقي�ل، ق�د تكون هي األب�رز خالل القرن الجاري.وأش�ارت 
صحيف�ة »ل�و باريزي�ان« يف تقري�ر له�ا إىل أنَّ ارتباط اس�م 
بوكيتين�و بباري�س، يربط بي إس جي بإب�رام صفقتني هما 
كريس�تيان إيريكس�ن العب وس�ط إنر ميالن، ال�ذي يبحث 
عن فري�ق آخر، وكذلك النجم األرجنتين�ي ليونيل مييس الذي 
ينوي الرحيل بنهاية عقده هذا املوسم.وبررت الصحيفة، هذا 
الطرح بأن مييس كان يفضل تعاقد ناديه مع بوكيتينو مدرًبا 
للفريق، خاصة مع تزكية »ليو« أسماء بعض املدربني يف وقت 

سابق، مثل مواطنه تاتا مارتينو.

ووصف�ت أيًض�ا أن اهتم�ام الن�ادي الفرن�يس بض�م ليونيل 
بأنه »رس مكش�وف«، يشغل بال مس�ؤويل سان جريمان من 
العاصم�ة الفرنس�ية ملالك الن�ادي يف الدوح�ة، وكلهم أمل يف 
استغالل هذه الفرصة التاريخية لضم الالعب، بخالف تحقيق 
حلم نجم الفري�ق، نيمار، الذي رصح برغبته يف اللعب مجدًدا 
بجوار مييس.ولفتت »لو باريزيان« إىل أن ما يعزز هذا االتجاه 
هو أن مييس ومواطنه بوكيتينو، اس�تهال مسريتهما مع ناد 
واحد، هو نيويل�ز أولد بوي�ز األرجنتيني.وواصلت بأن )ليو( 
لم يكس�ب قضيته يف إقناع مس�ؤويل البارس�ا بتويل بوكيتينو 
مهمة الفريق يف وقت س�ابق، إال أن أمام�ه حال آخر لتحقيق 

هذه الرغبة، وهو االنتقال لصفوف العمالق البارييس.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن تطور جديد 
بشأن املريكاتو الشتوي ليوفنتوس.

ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو«، فإن هناك 
6 العب�ني ع�ىل طاولة الس�يدة العج�وز لدعم 

الوسط والهجوم يف كانون الثاني املقبل.

وأش�ار إىل ب�ول 
الع�ب  بوجب�ا 
س�ط  و
نشس�ر  ما
 ، يت�د يونا

يصب�ح هدًفا أقل اس�تحالة يوًما بعد يوم، لكن 
الوض�ع االقتص�ادي للصفق�ة ال ي�زال معقًدا، 
ويحتاج اليويف أواًل للتخلص من سامي خضرية 

وفيدريكو برنارديسكي.
وأوض�ح أن الخي�ارات األق�ل تكلفة يف وس�ط 

ملعب 

يوفنتوس، هي رودريج�و دي بول )أودينيزي( 
ومانويل لوكاتييل )ساسولو(.

وذكر املوقع اإليطايل أن يوفنتوس ال يس�تهدف 
صفقة س�وبر يف الهجوم، وقد يواصل املوس�م 
بكريس�تيانو رونالدو وألفارو موراتا مع باولو 

ديباال فقط.
وق�ال »كالتش�يو مريكات�و« إن يوفنتوس قلل 
مؤخ�رًا م�ن اتصاالته م�ع جريو )تش�يليس(، 
وال ي�زال موق�ع أركادي�وس ميلي�ك )ناب�ويل( 
غ�ري واضح، بينما تفكر إدارة الس�يدة العجوز 
يف االنقض�اض ع�ىل ممفي�س ديب�اي )ليون( 

املستهدف من قبل برشلونة.
اىل ذلك أكد تقرير صحفي إيطايل، أن يوفنتوس 
يستعد لتفعيل بند الرشاء النهائي يف عقد العبه 
األمريكي ويستون ماكيني، خالل األيام القليلة 

املقبلة.
وانضم ماكيني )22 عاًما( إىل يوفنتوس مطلع 
املوس�م الجاري، قادًما من ش�الكه، عىل سبيل 
اإلع�ارة مع أحقي�ة الرشاء، ورسع�ان ما أثبت 

جدارته بارتداء قميص البيانكونريي.
وش�ارك ماكيني مع يوفنتوس حتى اآلن يف 14 
مب�اراة، حيث نجح يف تس�جيل هدفني، منهما 

هدف يف برشلونة، كما صنع هدفني آخرين.
س�بورت  »س�كاي  ش�بكة  وبحس�ب 
إيطالي�ا«، فقد قرر يوفنتوس بالفعل 
دف�ع قيم�ة رشاء ماكين�ي البالغة 
مبل�غ 18.5 مليون ي�ورو إىل ناديه 

شالكه، من أجل ضمه نهائًيا.
وأوض�ح التقري�ر، أن ذلك القرار 
جاء بناًء عىل طلب أندريا بريلو، 
للبيانكون�ريي،  الفن�ي  املدي�ر 
وال�ذي أك�د إلدارة يوفنتوس، أن 
الفريق  ماكين�ي يع�د مس�تقبل 
إىل جان�ب فيدريك�و كييزا يف خط 

الهجوم.
وانضم ماكيني إىل يوفنتوس مقابل 
موس�م  قيم�ة  ي�ورو،  ملي�ون   4.5

اإلع�ارة.

ستة العبين على طاولة يوفنتوس في االنتقاالت الشتوية

بوكيتينو يمهد
 لصفقة القرن

 في سان جيرمان
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م�ه  هتما ا
بنج�م 

يل  ب�و نا
واملع�روض للبيع 

ت�ه من قب�ل ناديه، للفوز  ما بخد
يف املس�تقبل القريب.وس�بق ألتلتيك�و أن ح�اول ض�م الدويل 
اإلسباني فابيان رويز، عندما كان العًبا يف صفوف ريال بيتيس 
قبل موس�مني، إال أن نابويل تدخل وحس�م الصفقة لصالحه، 
مقابل 30 مليون يورو.وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلسبانية، فإن أتلتيكو أحيا اهتمامه بضم رويز، بمجرد علمه 
بني�ة ناب�ويل يف بيعه، واالس�تفادة م�ن قيمته.ويرتبط رويز، 
24 عاًم�ا، بعق�د مع ناب�ويل حتى صي�ف 2023، حيث حاول 

ب�ي  تينو ر لبا ا
تمديد عقده حت�ى 2025، إال أن محاوالته 
فش�لت.ومع ابتع�اد روي�ز ع�ن تش�كيلة 
جينارو جات�وزوز يف الفرة األخري لصالح 

ديم�ي، وزيلينس�كي، وباكايوك�و، قرر 
نابويل عرض الالع�ب للبيع.ومع ذلك، 
فإن نابويل سيواجعه منافسة رشسة 
للغاية ع�ىل ضم رويز، خصوًصا مع 
اهتمام أندية ريال مدريد، برشلونة 

وباريس سان جريمان بضمه.

أع�رب بي�ب جوارديوال، مدرب مانشس�ر س�يتي، عن 
تفهم�ه لتعجل العبه في�ل فودين ملا وصف�ه ب�«الفوز 

بالعالم«، مطالًبا إياه برضورة التحيل بالصرب.
وعىل الرغم من التأثري الذي يركه فودين مع مانشسر 

سيتي، إال أنه لم يشارك يف مباراتني متتاليتني 
منذ ترشين األول املايض، وكان آخر عروضه 
الجيدة يف الفوز عىل آرسنال يف كأس الرابطة 

بنتيجة 4-1، بتسجيل هدف وصناعة آخر.
وق�ال جواردي�وال، بحس�ب م�ا نق�ل موقع 
»سكاي سبورتس«: »هو يملك طاقة هائلة 
لشاب يبلغ من العمر 19 أو 20 عاًما، ولكنه 
ال ي�زال يفتق�د للق�رار والتمري�رة األخرية، 

وعليه أن يتمتع بالهدوء بعض اليشء«.
وأضاف: »يرغب )فودي�ن( يف الفوز بالعالم، 
يرغ�ب يف أن يك�ون العًب�ا مهما، وه�ذا أمر 
طبيع�ي، ولك�ن علي�ه اكتس�اب الخربة كي 
يتمت�ع به�دوء أك�رب، فهو يلعب ك�رة القدم 
بإيق�اع واح�د، وك�رة القدم يج�ب أن تلعب 
بإيقاع�ات مختلفة، يف بع�ض األحيان يجب 
علي�ك أن تتم�ى، ويف أحي�ان أخ�رى عليك 

تغيري إيقاعك«.
وتابع: »يجب أن يفهم ذلك، ولكن هذه أمور 
يكتسبها مع الخربة وليس بالنصيحة، ليس 
من الس�هل عىل ش�اب مثل�ه التواجد يف هذا 
الن�ادي وخوض مباريات هام�ة واللعب مع 
املنتخ�ب الوطن�ي، ولكن ه�ذه عملية تطور 
طبيعية لكل الالعبني الش�باب«.وواصل: »يف 
الثل�ث األخ�ري، وخاص�ة يف منطق�ة الجزاء، 
يتمتع الالعبون الكبار بالصرب، فهم يملكون 

ثاني�ة أو نصف ثاني�ة التخاذ القرار، علين�ا تطوير ذلك 
والعمل عليه، هو بالطبع واحد من أفضل الالعبني الذين 

شاهدتهم يف ذلك العمر«.

لم يعد نادي برشلونة، قريًبا من التعاقد مع الهولندي 
ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خالل املريكاتو الشتوي 

الصيف  يف  لربشلونة  بارًزا  هدًفا  ديباي  املقبل.وكان 
املايض، بناء عىل طلب مواطنه رونالد كومان، املدير 

فإن  »سبورت«،  لصحيفة  للبارسا.ووفًقا  الفني 
أي  من  أكثر  برشلونة  عن  تبتعد  ديباي  صفقة 
بات  الكتالوني  النادي  موقف  ألن  مىض،  وقت 

غري واضح من التحرك لضم الالعب الهولندي.
وأشارت إىل هناك تخوفات لدى برشلونة من 
استثمار أموال يف مهاجم جديد، عقب ظهور 
األداء  إىل  باإلضافة  األول،  الفريق  مع  بيدري 
عثمان  استعادة  مع  برايثوايت،  ملارتن  الجيد 
صفقة  أن  فاتي.وأوضحت  وأنسو  ديمبيل 
بنسبة  برشلونة  يف  مستبعدة  ليست  ديباي 
100%، لكنها لم تعد أولوية مثل تحرك البارسا 

لضم مدافع جديد يف الشتاء.
برشلونة  لتعاقد  الوحيد  االحتمال  أن  وذكرت 
املهاجمني،  أحد  برحيل  سيكون  ديباي،  مع 

يرفض  لكنه  األقرب،  االسم  يعد  وبرايثوايت 
مغادرة كامب نو.

املربع  تبخرت آمال ليسر سيتي يف الحصول عىل مكان يف 
الذهبي يف الدوري اإلنجليزي املوسم املايض، نظرا لقلة خربة 

بعض الالعبني يف املنافسة عىل مراكز القمة.
لكن املدرب بريندان رودجرز، يؤكد أن الفريق أصبح أكثر 

قدرة عىل تحمل مثل هذه الضغوط يف املوسم الحايل.
الدوري  بلقب  وفاز  املفاجأة  حقق  سيتي  ليسر  وكان 
البطولة  فرق  بني  الثاني  املركز  واحتل   2016 يف  املمتاز 
بعد عيد امليالد يف املوسم املايض، قبل أن يراجع للمركز 

الخامس، ويخرس فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا.
الذي  الفريق  أمام  متاحة  الفرصة  الحايل،  املوسم  ويف 
 4 بفارق  نقطة   27 برصيد  الثاني  املركز  حاليا  يحتل 
نقاط عن ليفربول املتصدر، وبفارق نقطة واحدة عن 

مانشسر يونايتد الثالث.
يف   ،2019 شباط  يف  املهمة  توىل  التي  رودجرز  وقال 
مؤتمر صحفي: »اإلحساس مختلف يف فرة عيد امليالد 
الحالية مقارنة بمثيلتها السابقة.. حاليا هناك شعور 

بالنضج والتطور«.
صفوفه،  يف  االستقرار  ظل  يف  يتطور  »الفريق  وأضاف: 

وهذه إشارة طيبة ألن الكل يريد التحسن بصورة مستمرة«.
طيبة  ثقة  هناك  به..  يقومون  فيما  يثقون  »الالعبون  وتابع: 
املالية  القدرات  نملك  ال  إننا  رغم  هادئة..  أجواء  يف  بالنفس 

للفرق الستة األوىل«.

برشلونة يبتعد
 عن صفقة

 ديباي

سيبايوس يرحب 
بانضمام  إيسكو 
 إلى آرسنال

رودجرز: ليستر 
لن يسقط في الفخ مجددا

غوارديوال: فودين يريد »الفوز بالعالم«

ريال مدريد يخطط لضم ظهير أيسر

أتلتيكو يطمح بالتعاقد مع فابيان رويز



يف قصة » قرابين البحر » للقاص 
تتأجيج  السياعدي  الكرييم  عبيد 
فينا كل مفردة مين مفرداته التي 
يبعثهيا لنا عير رسده » الحكي » 
القصير واملمتيع ،وهيو يقتنص 
التيي   ، املمكين  الوعيي  لحظيات 
خيمت عىل شعبه »هنا تجثم فوق 
توابييت  الثيرى 
ييييية  حجر
د  فتعيييو «
تتسييياقط 
مين  علينيا 
يييييييد  جد
يف  وتدخلنا   ،
ذات األزمة 
لتيييي  ا

تحيطه ،عير فعالية التشيخيص 
عليهيييييا  عييييييودنيا  التيي 
قصصيه  يف   « السييييياعدي   «
املنشيورة » يغميض عينييه رهبة 
مالحيم  مين  الفيارون  »ونحين 
املوت والدميار ،ال نزال نحمل هذه 
املكابدات ، يالحقنا بشخوصه التي 
نتنفسيها وهو يكتبهيا عىل الورق 
من لحيم ودم ، وهي أزمة مجتمع 
تكمن املأسياة يف جوانحهم » يمأل 

كأس الحزن نحيباً ».
وأضياف :ورغيم عمق املأسياة يف 
واقعيية » السياعدي » ظل يدور يف 
فليك الزميان وهو يحمل مشيعله 
الضوئي عر أدوات لغوية ، مفعمة 
باألمل ، يخضعها من جديد لراعة 

الخليق الفنيي ،ومن خيالل نوافذ 
كثيرة ، فيما يتعليق بالهروب من 
بلداننيا ، والجراح والدمار واملوت ، 
وفيها من املتخيل الكثر والواقعي 
، ليقول لنا بصدق أنه يرى القارئ 
شيخصية القصة عيىل حقيقتها ، 
وهيو ييؤدي » السياعدي » براعة 
وظيفة امتسياخ الزمن ، من خالل 
رسعته يف وصف األحداث التي تعج 
يف مخيلته الرسدية ، وهو يهدف إىل 
أحيداث تأثر مهيمن عىل القارئ » 
املوت يتدىل من تحت خوايف القيامة 
» وهيو السيائح والعابير للحدود، 
بقوة إىل مضمون الشيخصية وإىل 
بعديهيا الزمانيي واملكاني ويمتلك 
عنيارص الدراميا التيي إشيرطت 
عليه عير أدوات القصة ، وينضج 
أفيكاره عيىل نيار هادئية ، بالتايل 
يكثيف اللحظات أميام زمن عادي 
ورتيب ، عر نسيج لغوي متماسك 
يجعلنا نتشابك معه ونتيه يف بالهة 
يتغيوط  الصميت »كل يشء هنيا 
دخانياً ً وحرائيق ، يتنفيس قلقياً 
وتيهاً » وتابع: ان السياعدي يسأل 
عن املهاجرين من أبناء وطنه وأنا 

منهيم ، وهيم يف » تلفيات » الدنيا 
،وكأنيه واحيد منهيم ،إلييس هو 
مين حاملن الرسيالة وهو يزاوج 
بين التاريخ والحارض » سيأدحر 
األمس بغِد أفضل »وهو يغوص يف 
عامله املرامي األطراف ، شخوصه 
النائمية ، والحاملية يف ذواتنيا التي 
ال تنفُك منا بسيبب تراكم األزمات 
،وهي القلقية والباحثة عن نقطة 
ضيوء ،وهذه١ الشيخوص العليلة 
التي يظهرهيا يف مختره الرسدي 
، محاوالً إنتشيالها مين أمراضها 
املزمنية ومنهيا ، القهير والعتمة 
مين  تنفيك  ال  التيي  والحيروب   ،
مالزمتها لهذا الوطن ، وتحارصنا 

حتيى   ، الصعبية  اللحظيات  يف 
باملسافات  البعيدين  تالمسنا نحن 
عن الوطين ، والوطن القريب إلينا 
مين حبيل الورييد ،نتنفسيه ُوهو 
املذبيوح مين قبيل الديناصيورات 
املعلقة يف سيمائه منذ ُالخليقة إىل 

يومنا هذا 
»تقذف الحاملن يف عرض البحر » 

وواصيل :ان السياعدي » بمعوليه 
النائمة  األدبي يسترصخ الضمائر 
التيي أرادات أن تجعيل كل إراداتها 
فوق نفس الفقراء والطامحن إىل 
الحرية .يقول الناقد الكبر » فاضل 
ثامير » راحيت القصية القصيرة 
والتيي   ، شيعريتها  عين  تبحيث 
تعني هنيا اآلليات التيي تعتمدها 
اليرسدي  الخطياب  صياغية  يف 
وعنيارصه الدالليية والسييميائية 
املختلفية ، لالرتقياء بيه جماليياً 
وتأويليياً إىل مسيتويات جدييدة ، 
تجعليه قيادراُ عيىل إرشاك القارئ 
يف عمليية اسيتنطاق املعنى .« هنا 
تجثم فوق الثيرى توابيت حجرية 
، تقطر شغفاً ملن تقاذفتهم أمواج 

العتمة وظالل الحروب العديدة » 

ولفيت اىل ان السياعدي يشيخص 
العليل عير أدوات كثيرة مكونية 
تفيض بيه إىل خلق حيرة وتعجب 
مين يشء مألوف او غير مألوف ، 
فهو يعطينا نفًسيا شعرياً لعنوان 
الذهيول  لهيا  أراد  التيي  قصتيه 
والحيرة  كميا يقيول:« الهاربون 
من جادة الجحيم يتدحرجون من 
جهة إىل أخرى » وهو ال يشغله غر 
هيدف التخلص من قبضية الظلم 
واإلضطهاد التي نزلت عىل شيعبه 
، وتليك الصيور التيي يوظفها لنا 
باليانا فيها من جيل إىل جيل آخر ، 
وهو لم يفقد األمل يف كل قصة من 
قصصيه التي كتبها ، ليسيترصخ 

هيذا العالم ، والكاتب » السياعدي 
» يبحث عن طرييق الخالص وهو 
ميييازال يعييييش غريباً يف وطنه 

.« األبصار شاخصة إىل السماء » 
 « الناقيد  ان   : القيول  اىل  وميى 
صالح هشام يقول عنه » أعتقد أن 
القاص » الساعدي » يحفظ وصية 
»غارسيا ماركيز » عن ظهر قلب ، 
فهو يف قرارة نفسه يكتب األفضل 
عيىل اإلطيالق ، ويف النهايية يبقى 
له من هيذه اإلرادة يشء ما يجعله 
نصييييوصيه مميزة جداً » للبحر 

قربان إذا ما عرنا » 
التتابيع  حالية  خليق  :إن  وختيم 
املتوازنة يف الشيخصية يف قصته » 
قرابن البحر » املنشيورة يف مجلة 
األديب الصادرة عين االتحاد العام 
لألدبياء والكتاب يف العيراق ، وهي 
مجلية فصليية ، لهيو مين أنجيع 
الوسائل للوصول إىل تحديد مناسب 
للبعدين بن الشيخصية وكاتبها ، 
وسيبق للسياعدي أن أصدر العديد 
من املجاميع القصصية نذكر منها 
» ميا بعيد الخرييف » وغرها من 

املجاميع .

يف ليايل هولر الباردة

كلّميا مشييُت أسيمُع صوَت 

وقوٍع خلفي

دائماً ما خفُت االلتفات

ألتفيتُّ ميرّة بعد شيجاٍر مع 

خويف

يا إلهي إّنه وطني!

لم أحاوْل أن أمسَك يدُه

لم أحاوْل االقراب

إنُه يقُع منذ سنوات

أخاف منه

يطاردني كشبٍح كّل ليلة

يطاردني كقاتيٍل مأجوٍر كّل 

ليلة

يطاردني حتى يف نومي

يف ليايل هولر الباردة
أرتدي معطفاً سميكاً

يداي ترتجفان كّل ليلة

أراهم من النافذة كّل ليلة

أخاُف منهم

منيذ سينوات وأنيا ال أزييُح 
الستائر ليالً

إنهيم يف الخارج كلما اشيتّد 

الرد

أخافهم

إنهم أصدقائي القدامى

منهم من غرق

ومنهم من استشهد

ومنهم من انتحر

منذ سنوات وهم يطلبون أن 

افتح النافذه كي يدخلوا

لكنني أخافهم

يطاردونني كذئاٍب باردٍة

يطاردونني كذئاٍب جائعٍة.

يف ليايل هولر الباردة

أركُض نحو أمي

كطفلٍة خائفٍة

يطاردها مجنون.

أراها تذبُل أمامي

أمسُك بيديها

الجلييد  أدفيئ  أن  أحياوُل 

بداخيل

لكّن ذبولها يحكي يل كّل ليلة

أن يل وطنا وقع

ويل أصدقاء لم

 يصلوا للنجاة.

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
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الثقافـي

يرى الناقد قاس��م مايض ان القاص عبد الكريم الس��اعدي 
يف قصة قرابني البح��ر التي تروي تفاصيل الهروب من ظلم 
الطاغية  استطاع ان يزاوج كاتبها بني التاريخ وتمكن ان 
يش��عر المغرتبني بوحش��ة المن��ايف .وقال م��ايض يف قراءة  

نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

عروة بن الورد
 دعيني للغنى أسعى فإّني 

رأيت الناس رّشهم الفقر 
ويقصيه الندّي وتزدريه 

حليلته وينهره الّصغر
ويلقي ذا الغنى وله جاللة

 يكاد فؤاد صاحبه يطر
 قليل ذنبه والذنب جّم 

ولكن للغنّي رّب غفور

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ميخائيل نعيمة 
عندميا تصبيح املكتبية يف البييت رضورة كالطاولية 
والرسير والكريس واملطبيخ، عندئذ يمكن القول بأننا 
أصبحنيا قوما متحرضيين. عزة النفيس يف إهمالها. 
حبذا النسييان لو أن ما ننسياه ينسانا. أتعس القلوب 
وأشيقاها، أرقها حسا وأرهفها شيعوراً. الدار التي ال 
تعرف الضيف مقرة لسياكنيها. جذور اللذة يف األلم، 
وجيذور األليم يف الليذة، أما السيعادة فال جيذور لها 
البتية. أدركيُت حالوة السيكوت ولم ييدرك املتكلمون 
مرارة الكالم لذا سيكّت والناس يتكلمون. البرش عبيد 
عاداتهم. ما تفهمه من كالمي فهو لك؛ وما ال تفهمة 
فهيو لغيرك. الردد ضعيف ينجم عن خيوف الندم يف 
املستقبل. الذين ما أدركوا رشيدهم بعد، فلنحاسبهم 

عىل قدر مداركهم ال أكثر.

إذا كان مين فضيلية للحجر الصحي هو أنه سيمح يل 
بقيراءة الكتيب التي كنيت دوماً أؤجلها إىل أن يسينح 
الوقيت لالسيتغراق فيها، كتيب ظللت دوماً يف شيوق 
السيتكناه خباياها، ثم أتهيب مين املرور العابر عليها 
يف ظل اإلكراهات املهنية، يف مقدمتها »تاريخ الجنون« 
و»جينيالوجيا املعرفة« مليشال فوكو الذي اشتغل بها 
يف تفكييك السيلط حيث كانيت، واملوسيوعة العجيبة 
»الحييوان« للجاحيظ التيي ال أدري بيأي لغية يمكن 
الحدييث عن العمق الفكري، وال عين قيمة املعلومات 
التي تساءلت مع نفيس كيف أمكن لرجل عاش عرصاً 

يبعد عنا بقرون عديدة، وتسنى 
له أن يكون بحجم هذا االطالع 
الحيزن  وقادنيي  املوسيوعي. 
املعولم الذي عشنا تحت رهابه 
يف مواجهية فيروس مخاتيل، 
إىل كتيب السيخرية امليرة التي 
كانيت تنترص للحيياة بترشيح 
الدييوان  مقدمتهيا  يف  األليم، 
الضخم ملحمد املاغوط »البدوي 
األحمير«، راعي السيلمية الذي 
يجعلك ترقيص طرباً، وتضحك 
عيىل بكائك من تفاهية العالم، 
حييث يعلمنيا املاغيوط حيس 

العصيان، ضد القبيلة واملقدس والسلطة واملؤسسات 
التيي تيروض الكائين الحيي فينا، ثيم دييوان املتنبي 
بيرشح الرقوقي، الذي جعل الكل محتقيراً لديه... ما 
خليق الله وما ليم يخلق، ألنيه كان كبراً بشياعريته 
بأناه التي اختزلت وجيع أمة برغم طابعها النرجيس، 
وأعدت قيراءة روايات هيذا الكائن املنفليت، كونديرا، 
أعجبنيي فيه أسيلوبه التصوييري وجماليية انتقائه 
للتفاصييل الصغيرة بشياعرية رقيقة وعميق تأميل 
ال ُيضاهيى. كانت السيخرية أعز ما يطليب يف لحظة 
التهديد املسيتمر والشيلل التام بسيبب حالة الطوارئ 
زمين الحجر الصحي. بالضحك هزميت الحزن املعمم 

علينيا بالتقسييط، واسيتخلصت من كتب السيخرية 
طاقية ال تقياوم، لتظيل نوافيذي مرشعة عيىل هواء 
نقي وشيمس مرشقة رغم انتشيار رائحية املوت من 
حويل.ويف السياسية، أرشدني صديق إىل كتاب أبو بكر 
الطرطيويش »رساج امللوك« الذي يتكون من 64 باباً يف 
مواعظ املليوك ومعرفة منزلة السيلطان ويف مقامات 
العلماء ليدى األميراء ويف منافع السيلطان ومضاره، 
والفيرق بين السيلطان العيادل والجائر، وميا يجب 
عيىل الراعي وعىل الرعيية. إنه بمثابة كتياب »األمر« 
ملاكيافيييل. وأعدت قراءة كتابي حنية أراندت األملانية 
»أسيس التوليتارية« الذي يعتر من املراجع الكرى يف 
العلم السيايس يتناول طبيعة املؤسسات والتنظيمات 
التي تخلقها األنظمة الكليانية 
أو الشيمولية ويف ذهنهيا نازية 
سيتالن،  وشييوعية  هتلير 
حييث يتيم تحوييل الطبقيات 
االجتماعيية إىل قطييع يدعيى 
جمهوراَ وشعباً، وكيف يشتغل 
للروييض  واإلرهياب  العنيف 
الدعايية  وأشيكال  والضبيط، 
أو  الطبقية  أو  الحيزب  باسيم 
العيرق. ثم كتابهيا »يف العنف« 
الذي يحلل بعمق أشكال العنف 
وتاريخه وآلياته الجحيمية من 

الخطاب إىل املؤسسات.
عىل مسيتوى الرواية، شيدتني رواية الكاتب العراقي 
فاتيح عبيد السيالم »الطوفيان الثانيي« ذات البعيد 
التصوييري البياذخ واللغة الشياعرية، حييث يتناوب 
البطالن سايل وكمال العاشقان العراقيان اللذان قذفت 
بهميا حرب الخليج إىل قلب لندن تيهاً وبحثاً عن الذات 
والوطن الذي يظل شبحه يطاردهما، يتناوبان الحكي 
كل بمساره وأحالمه وآالمه، الطوفان الثاني الذي تولد 
ميع حرب الخلييج الثانيية والغزو األمركيي للعراق، 
يحييل عيىل الطوفيان األول كميا تؤرخ له األسياطر 
البابليية والكتب الدينية، الغمر الذي يولد حياة جديدة 

بعد الخراب والدمار.

 »قرابين البحر« يزاوج كاتبها بين التاريخ والحاضر
 ويشعر المغتربين بوحشة المنافي 

قصة تروي تفاصيل الهروب من ظلم الطاغية  

املراقب العراقي / متابعة...
يف الذكرى الي94 عىل ميالد الشياعر 
العراقي الكبر بدر شياكر السياب الذي 
وليد يف مثيل هيذا الييوم عيام ١926، ويعد من 
الشيعراء الذين أحدثوا التحول األهم يف الشيعر 
العربيي الحديث، باالنتقال مين البناء العمودي 
الكالسييكي إىل الشعر الحر. السيياب شاعر عربي 
عراقيي األصل، وهو من أشيهر رواد التجديد ىف الشيعر 
العربيي املعارص، ومن أوائل مؤسييس مدرسية الشيعر 
الحر، حيث قام بذلك باالشيراك مع مجموعة من أشهر 
الشيعراء أمثال صالح عبيد الصبور، وأميل دنقل، ومليعة 
عبياس عميارة، وقيد تمّييزت قصائيد السيياب بالتدفق 
الشيعري، والخروج عن الشيكل التقلييدي للقصيدة، كما 
اتسمت بلمحة حزٍن سييطرت عليها، وذلك بسبب ظروف 
حياتيه الصعبية، مين الناحيية االجتماعيية والنفسيية 
والجسيدية، ال سييما مرضه الذي أدى يف النهاية إىل موته 
يوم الرابع والعرشين من شيهر ديسمر من عام 

١964م.
ولد بيدر شياكر بن 
بين  الجبيار  عبيد 

مرزوق عام ١926م، ىف يوٍم وشيهٍر مجهولَن حتى بالنسبة 
للشياعر نفسه، فقد نىس والده عند تسيجيله تاريخ مولده 
بالتحدييد، وكانيت والدته ىف قريية صغرة وبسييطة جدا، 
ذات طبيعية خالبة تقيع جنوب العراق وتسيمى )جيكور(.
بيدأ السيّياب بواكره الشيعرية عندميا كان شياباً صغراً، 
فبيدأ بنظم الشيعر باللهجة العراقية الدارجية، ثم تحّول إىل 
الشعر الفصيح محتذياً بشعراء املدرسة الرومانسية، إال أن 
شيعره لم يتميز بشئ جديد ىف تلك املرحلة، ولم يتفرد بىشء 
ال سييما يف بنياء القصيدة، وقيد أنتج حينها دييوان )أزهار 
ذابلية(، ودييوان )أسياطر(، وعنيد نهاية الحيرب العاملية 
الثانيية ومع دخول ثقاقيات مختلفة إىل البالد بدأ السيياب 
مرحلية جدييدة من شيعره امتازت بغيزارة اإلنتياج، حيث 
وضع عدة دواوين شعرية أهمها: )أنشودة املطر( و)املعبد 
الغرييق(، و)منزل األقنان(، و)شناشييل ابنة الجلبي(، وىف 
تليك املرحلة بدأ ينأى بشيعره عن منحنى الشيعر التقليدى 
القدييم، ويسيعى لبناء أنماط جدييدة للقصيدة، فأصبح ىف 
مقدمية الشيعراء املجّددين ىف الشيعر العربيى الحديث، وىف 
نهايية األربعينيات وضع أول قصيدة له بأسيلوٍب جديٍد من 
حيث اليوزن والقافية افتتح بها مرشوعيه الحداثوي وهى 

قصيدة )هل كان حباً(.

94 عاما على ميالد السياب

املراقب العراقي / متابعة...
راويياً تفاصيليه عين قيرب. ولعيل عنوان 
الكتاب الذي لم يشأ الكاتب أن يكون لواحد 
مين نصيوص الكتياب، بيل عنوان شيامل 
وميوح ييي بأجوائه مين عواليم وأحداث 

ومناخات سورية.
تعالج النصوص جميعها مواضيع رئيسية 
سيابقة عيىل الواقع السيوري، والحقة له: 

القهر، السجن، الحرب، الهجرة.
يف النيص األول، اليذي يحمل عنيوان »ليلة 
السجن السيعيدة«، يتناول النص موضوع 
السيجن، وقد تحول إىل وبياء، حتى بعد أن 
يغادر سيجنه، ليتحول إىل سيجان لنفسيه 
وملحيطه وملن يحب وهذه الثيمة، قد عالجها 
املؤليف، وإن بشيكل مختليف، يف مرسحية 
»القربان«، ويف مرسحيية »مصر«، ينقلنا 
الكاتب إىل زاوية أخرى يف هذا املرسح الكبر 
واملظليم، حيث مقيرة وحارسيها وكلبان 
جائعيان وجريح، يقيع الجريح بن موتن 
محققين، عىل ييد الحيارس، أو الكالب يف 

الخارج. ال خيار آخر.
أميا يف نيص »مجرد ميزاح«، فيإن الكاتب 
ينقلنيا إىل أجواء ميا قبل الزلزال السيوري 
ومقدماتيه، إذ إن مجرد مزاح صغر يمس 

أمن السيلطة قد يصيب صاحبه بما يشبه 
الهستريا من شدة الرعب. والنص يكشف 
التليوث اليذي أصياب البرش يف ظيل نظام 
بولييس قمعيي، ال أحد يثق يف أحد، الجميع 

محل شك وارتياب.
ويختتم الكتاب بنصن من نوع املونودراما، 

وهميا »نرسين«، وهيو يدور عين الهجرة 
والهروب من الحرب من خالل فتاة صغرة 
تيروي ما حدث لها من أهوال الطريق، بدءاً 
مين مدينتهيا قامشييل حتيى وصولها إىل 
أملانيا، مروراً بركيا ومخفرها وعسيكرها. 
يتجياوز الزمين الذي عاشيته الفتاة يف تلك 
الرحلية من زمين عادي إىل زمين كابويس، 
اليوم فيه أطول من سنة وأصعب، لتتحول 
خالل هذه الفرة القصرة إىل امرأة عجوز.

أما أحداث النص األخر »عجوز يف الغابة«، 
فتدور حيول معانياة رشيحة من النسياء 
الكبيرات يف السين يف وقيت الحيرب، ومن 

تبدالت الناس والزمن.
مين املالحظ أن جمييع النصوص القصرة 
يف هذا الكتاب قد اقترصت عىل شيخصيات 
قليلة جيداً، ويكاد مرسح الحيدث فيها أن 
يكون واحيداً وضيقاً من ناحية املسياحة، 
مثل منصية اإلعدام أو الزنزانية، أما الزمن 
فهيو لييل دائيم يف جميع النصيوص. زمن 
ييكاد ال يمير إال بعد أن يسيحق أرواح هذه 

القرابن.
وكان قيد صيدر للكاتيب أحمد إسيماعيل 
مرسحييات  بين  كتابياً،  عيرش  خمسية 

وقصص.

 »ليل القرابين« نصوص مسرحية عن الحرب في سوريا
يف »لي��ل القراب��ني« الص��ادر ع��ن »دار أوراق«، القاه��رة، 
نوفمرب )ت��رني الثاين( 2019. الذي يضم بني دفتيه س��تة 
نصوص مرسحية قصرية، للكاتب المرسحي السوري أحمد 

إسماعيل إسماعيل، يغوص الكاتب يف الواقع، 

قاسم ماضي عبد الكريم الساعدي

 املراقب العراقي/ متابعة...
والتوزييع  للنيرش  »هين«  دار  عين 
روايية  حديثياً  صيدرت  بالقاهيرة، 
»الحفييدة األوىل« للدكتيورة فاطمة 
الصعييدي، وصدر لها من قبل رواية 

»تاء التأنيث الساكنة«.
السيرة  فضياء  يف  الروايية  تيدور 
الذاتية، وترصد الرواية بلغة رسدية 
بين  الحميمية  العالقية  بسييطة 
الجيدة والحفييدة األوىل، التي تقوم 
برعايتها بعد سيفر األرسة. وتعالج 
بلغية بأسيلوب شييق الكثير مين 
القضاييا اإلنسيانية، التيي يفرزها 
إيقياع الحيياة يف الرييف، ودورهيا 
املؤثر يف العالقات بن األجيال، وهو 
ميا يتمثيل يف طبيعية العالقة بن 
الجدة وزوجية االبن، وبين الجدة 

والحفيدة.
وتترز آليية التذكر كمقوم رسدي 
وفنيي مين خيالل ذاكيرة موزعة 

بن مكانين وزمانن، زمين القرية 
وزمين املدينية، وتتناثر عىل ألسينة 
الشيخوص، ونجوى الذات السياردة 

الحيب  )الكاتبية(، وتنعكيس عيىل 
واملشياعر العاطفية الخاصة، فثمة 
وجود ناقص، وإحساس داخيل بأنك 
تركت شييئاً هنا وشييئاً هنياك، ما 
يجعل الكتابة نفسيها تبدو وكأنها 

فعل تذكر.
من أجواء الرواية تقول الكاتبة:

البعييدة،  األرض  تليك  إىل  »أعيود 
املغروسة يف روحي، ترتسم يف القلب 
تفارقنيي  ال  األوىل،  أريض  خريطية 
األماكين، كيف تفارقني؟! كل مكان 
يرسيم جغرافيتيه يف عقييل  قدييم 
ووجدانيي، أحميل تضاريس األرض 
يف ناظيري، أينما ذهبيت هي معي، 
قد تكون بعيدة اآلن، لكنها كامنة يف 
روحيي، فهي أحد مالمح النفس، بل 
هي النفس نفسها، هي روحي التي 
إليهيا أنتمي تاريخياً وعقياًل وفكراً 
ووجداناً، يف ذكرها إمتاع ومؤانسية، 

والحديث عنها يحملني إليها«.

»الحفيدة األولى«  رواية تدور في فضاء السيرة الذاتية

فضائل كتب السخرية المرةخوف قديم
عبد العزيز كوكاس

 خوناف أيوب

نشاطات البيوت الثقافية 
املراقب العراقي/ متابعة...

نّظم قرص الثقافة والفنون واتحاد األدباء 
الديوانيية أمسييًة ثقافييًة  والكتياب يف 
بعنوان )الرواية واالشيهار( للدكتور عيل 
جواد عبادة  يف قاعة القرص الثقايف أدارها  
الدكتور زهر هداد السعداوي .فيما أقام  
البييت الثقيايف يف خانقين  نيدوًة علميًة 
للباحث أحمد صادق املندالوي بمناسيبة 
اصدار كتابه األول املوسيوم  )أزمة حرية 
املشاركة السياسيية يف النظم السياسية 
العربية ي دراسية مقارنية(.  ويف كركوك 
أقام البيت الثقايف يف كركوك بالتعاون مع 
اتحاد أدبياء وكتاب املحافظية احتفاليًة 
بمناسيبة الييوم العامليي للغية العربية. 
واخيرا أقيام البييت الثقايف الفيييل ندوًة 
حوارييًة بمناسيبة الييوم العامليي للغية 
العربية،حارض فيها  أستاذ اللغة العربية 
يف كلية الربية / ابن رشيد بجامعة بغداد 
الدكتيور محميد قاسيم  لعيبيي متحدثاً 

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

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

نور 9
على 
نور

شاب من ميسان يروض 
األفاعي ويقتني النادر منها

عىل مفرتق الطريق بني مدينة العمارة 
وقضلاء امليمونلة اتخلذ الشلاب علي 
سلمان العقابي أو عي أبو »الحيايه«، 
غابته املسلحورة لتكلون محطة تضم 
كل ملا هلو غريب ونلادر، وأغلرب ما 
فيها، تربية األفاعي السامة وترويضها 
ومن مختلف األنواع واألحجام بضمنها 
أفعى سليد دخيل املشهورة برشاستها 

كانت أيضا عند عي أبو »الحيايه«.
دخلنلا إىل وكلر األفعى يف هلذه الغابة 
الصغلرة التلي شليدها هلذا الشلاب 
بجهود شلخصية ملعرفة األسباب التي 
دفعته لرتبية هلذا النوع من الزواحف 

الخطرة، وما هي الفائدة من ذلك؟
وقلال العقابلي، إنله »يف البدايلة كان 

املفرتسلة  الحيوانلات  جملع  يهلوى 
والثعابلني املحنطلة إضافلة إىل ولعله 
يف اقتنلاء الخواتلم النلادرة والُسلبح 
والقطلع األثريلة ملن أسللحة ومنها 
)الربنلو(«، الفتلا إىل أن »هلذه الهواية 
أصبحلت مهنة عنده منلذ العام 2005  
حتلى اآلن وأصبح هذا امللكان الصغر 
منتلدى يزوره الكثر ملن الناس الذين 
يأتون ملشلاهدة هذه الغابلة الصغرة 

والتقاط الصلور مع الحيوانات 

املحنطة واألفاعلي باإلضافة إىل رشاء 
ما موجود من محابس وُسبح نادرة«.

84وأضاف، أنه »كل يوم جمعة يذهب 
إىل محافظة لجمع ما يجده من أثريات 
ونلوادر وأنتيلكات ويف بعلض األحيان 
يذهب للبحث عنها حتى خارج العراق 
والكثر من الناس يتصلون به إذا توفر 
عندهم ما يبحث عنله من مقتنيات«، 
مشرا إىل أن »أهم وأحب املقتنيات إليه 
تلم إهداؤها إليه من قبلل أحد األطباء 
وهلي عبارة عن أفعى محنطة منذ 30 
عاما ولها قصلة حيث إن ذلك الطبيب 
كان يف صاللة العمليات يف مستشلفى 
الصلدر العلام يف ميسلان ملع أطباء 
فرنسليني ودخللت هذه األفعلى وقام 
الدكتور بمسلكها ووضعهلا يف قنينة 
زجاجية ووضع مادة الديتول وبعد 20 
عاما وبعد فحص املادة الديتول وجدوا 
أن سم األفعى تفاعل مع املادة املعقمة 
حتى جللد االفعى، وعندملا أحيل هذا 
الدكتور إىل التقاعد أعطي هذه األفعى 
املنحطلة كهدية ومازاللت عنده وعىل 
الرغم ملن العروض الكثلرة واملغرية 
لبيعهلا لكنله يرفلض ذللك ويفضلل 

االحتفاظ بها«.
وعلن ولعله باألفاعلي السلامة قلال 
العقابلي، إنله »ومنلذ طفولتله كان 
ويعشلق  السلامة  باألفاعلي  مولعلا 
التحلدي معهلا، حتلى أصبحلت لديه 
مناعة من لدغاتهلا، واليوم باتت لديه 
خلربة يف التعاملل ملع مختللف أنواع 
األفاعلي ولديه أنواع مفرتسلة أخرى 
منها النملر والضبع والثعالب وقسلم 
منها حيوانات حية واألخرى محنطة، 
باإلضافة إىل الصقور والنسور وغرها، 
باإلضافة إىل الخواتم واألحجار النادرة 
والُسلبح الثمينلة وملن مختللف دول 

داعيلا »الجميلع إىل علدم العاللم«، 
التعاملل ملع هلذا 

النوع 
ملن 

علي  ألفا ا
قاتلة  ألنها 
ملن  إال 

لديله الخربة 
واملمارسة«.

أعلنت دائرة الطرق والجسلور أحد تشكيالت وزارة 
اإلعملار واإلسلكان والبلديلات، عن خطط النشلاء 
طلرق ثانوية تربلط املحافظات، وفيما شلكت من 
قلة التخصيصات املاليلة ،أكدت وجود 1600 جرس 
بحاجلة إىل الصيانلة الدورية يف عملوم البالد.وقال 
مديلر علام الدائرة حسلني جاسلم لوكاللة األنباء 
العراقيلة )واع(: إن للدى الدائلرة خططلاً لتنفيلذ 
مشلاريع كبلرة ،منها انشلاء طرق ثانويلة تربط 
املحافظات، وكذلك طرق حولية، الفتاً إىل أن مالكات 
الدائرة بارشت بانشاء الطرق الحولية يف محافظات 
واسلط وذي قلار وصلالح الدين، بعضهلا وصل إىل 

نسب إنجاز متقدمة.
وأضاف أن الهدف من انشلاء الطلرق الحولية يأتي 
لنقل الحركة من املحاور الرئيسلة إىل مداخل املدن، 
من أجلل علدم اإلرضار بالشلبكة الداخليلة ،ونقل 
حركة سليارات الحمل إىل خارج مراكز املدن، مبيناً 
أن الطريق الحويل يف واسلط وصلت نسبة انجازه إىل 
%60، بينملا ذي قار %40 ، أملا تكريت فما زال يف 

املراحل األوىل.
وأشلار إىل أن الدائرة تقوم بانشلاء طلرق يف املنافذ 
الحدوديلة ،وربطهلا باملمرات الثانيلة ،كما يف منفذ 
بدرة يف محافظة واسلط، مؤكداً أنله يف بداية العام 
املقبل سيسلتأنف العمل النشاء املمر الثاني يف منفذ 

الشيب بمحافظة ميسان.
وتابلع أن الدائرة تمكنت من انشلاء ممرات ثانوية 
يف جميع املحافظات خالل السلنوات العرش األخرة 
باسلتثناء طريق العمارة الديوانيلة ،وما زال العمل 

مستمراً فيه.
وبلني أنه بعلد افتتلاح منفلذ عرعر الحلدودي مع 
اململكلة العربية السلعودية بلارشت الدائرة بتأهيل 
الطرق التي انشئت منذ عقود وأجريت عليها صيانة 
كاملة ،السيما الطرق الرابطة باملنفذ مع محافظتي 
كربالء املقدسة واألنبار لغرض انعاش حركة التبادل 
التجاري بني العراق والسعودية.وبشلأن اإلنجازات 
التلي حققتها الدائلرة خالل السلنوات األخرة قال 

جاسلم: إن الحلرب ضد عصابات داعلش اإلرهابية 
خلفت عدداً من الطرق والجسور املترضرة ، تمكنت 
الدائلرة ملن إصالحها السليما الجسلور، حيث تم 
افتتاح نحو 4 جسلور يف املوصلل ،واآلن نحن بصدد 

إعادة تأهيل الجسور األخرى.
وتابع أنه تم افتتاح جرس الحرية الثاني الذي يربط 

مدينلة املوصل بجانبيله األيمن واأليلرس، ويعّد من 
أكرب الجسلور الذي أعلاد الحيلاة إىل املدينة، إضافة 
إىل الجسلور األخرى عىل نهر الخورص )املثنى والحر 
واملرئلي واملوصلل الثالث(، فما زال العمل مسلتمراً 
لغلرض الرتميم والصيانة، وكذللك الحال للجرسين 
الرابع والخامس فسلتقوم الدائرة بتأهيلهما خالل 

األيام املقبلة.
وأشلار إىل أن الدائرة أعادت جزءاً كبراً من طريق 
موصل بغداد اللذي توقف كثراً بسلبب العمليات 
الحربية، واأليام املقبلة ستشلهد إحالة ما يقارب 

%90 من هذا الطريق إىل التأهيل.
ويف ملا يتعلق بطريلق كركوك بغلداد يف محافظة 
ديلاىل أوضح جاسلم، أنه تم إنجاز ملا يقارب 20 
كيلومرتاً ،وسيشهد منتصف الشهر الجاري إنجاز 

25 كيلومرتاً من مدينة الخالص باتجاه العظيم.
وبشلأن محافظة األنبار قال جاسلم: إن الطريق 
الرسيع الذي يربط بغداد بمنفذ طريبيل مع الحدود 
العراقية األردنية شلهد أيضا عمليات تفجر إبان 
سليطرة داعش اإلرهابي عىل القناطر والجسور، 
مؤكلداً أن هناك مقاوالت عدة إلعلادة التقاطعات 
والجسلور لهذا الطريق.ومىض بالقول: إن الشهر 
الحايل سيشلهد افتتاح تقاطع املوظفني يف مدينة 
الفلوجة اللذي يربط املرور الرسيلع بالتقاطعات 
املهملة، مؤكلداً أن الدائرة أنجزت أربعة مشلاريع 
أخرى يف محافظة األنبار تتمثل بتأهيل الجسور يف 
الطريق الرسيع ملن األنبار باتجاه طريبيل مروراً 

بالرطبة .
وبخصلوص العاصمة بغلداد فقد أكد جاسلم أن 
العاصمة لم تشهد خالل السنوات األخرة عمليات 
عسلكرية كبلرة، سلوى أرضار بسليطة لبعض 
الجسور والطرق نتيجة االستخدامات كالحموالت 
غر النظامية أو عدم إجراء صيانات دورية بسبب 

قلة التخصيصات املالية.
ولفلت إىل دائرة الطرق والجسلور للم ترصف لها 
األموال تتناسلب وحجم املشلاريع التلي تنفذها ، 
مبينلاً أن أعمال صيانة الطرق والجسلور مكلفة 

،وتتطلب وجود موازنة سنوية مستمرة .
وتابع أن شبكة الطرق يف العراق قديمة وتقع عىل 
مسلؤولية الدائرة ملا يقارب 500 أللف كيلومرت، 
مؤكداً وجود 1600 جرس تحتاج إىل صيانة دورية 

.
وأشلار إىل أن تأخلر إطلالق األموال يؤخلر تنفيذ 
أعمال الصيانة يف موعدها ،ما يتسبب بزيادة كلف 
الصيانة ،ألن األرضار ستكون مضاعفة مع مرور 

الوقت.

بمحاذاة نهر دجلة وعىل مقربة من السلوق 
القديلم لقضلاء قلعلة صاللح يف محافظة 
ميسلان ثملة حجلر ينطلق بجوار خشلب 
البلوط الذي رصفته أياد عراقية سنة 1925 
لتكون مدرسلة قلعة صالح االبتدائية كأول 

رصح تربوي يف محافظة ميسان.
زارنا املدرسة والتقت مديرها األستاذ ياسني 
محمد طاهر ياسني ،الذي تحدث عن تاريخ 
املدرسلة فقلال:« تعد مدرسلة قلعة صالح 
االبتدائية اقدم مدرسلة يف محافظة ميسان 
،ويعود تاريخها اىل العام 1917 حيث وضع 
لها حجر االسلاس وافتتحلت العام 1925 ، 
وهي معللم حضلاري تاريخلي ،إضافة اىل 
كونهلا معلماً علمياً حيلث تخرج منها أكرب 
العلملاء واالطبلاء ،ومنهم الربوفسلور عبد 
الجبلار عبد الله عالم الفيزيلاء واول رئيس 
لجامعة بغداد ،والربوفسلور جاسلم محمد 
خلف رئيس جامعة بغداد ،والربوفسور عبد 
الجبلار جواد القزويني عاللم الذرة املعروف 
الدكتلور  ميسلان  يف  طبيلب  اول  ،وايضلا 
الطبيب فرحان سليف ،فضال عن اسلماء ال 
تعد وال تحىص من العلماء واالطباء واالدباء 

والكتاب«.
واضلاف ان »املدرسلة ملا زاللت محافظة 
عىل نفسلها القديم حيث بنيلت من الحجر 
واالعملدة و)البواري(وهلي بحاللة جيلدة 
وتحتاج اىل ترميم واهتمام من قبل الحكومة 
املحلية ووزارة الرتبية لكونها رصحاً ثقافياً 

وتراثياً يحب االهتمام واملحافظة عليه«. 
واشلار اىل ان »ادارة املدرسلة قدملت علدة 
طلبات من اجل الرتميم والصيانة للمدرسة 

،ولم تتلق اي جواب او دعم«.

بصمة شعب
ملن جانبه قلال الكاتلب والناقد والشلاعر 
جمال جاسلم امني صاحلب مرشوع البديل 
الثقايف: أدخلها ألول مرة و ال أخفي دهشتي 
أمام دقة املعمار وصمود البلوط طيلة فرتة 
زمنيلة طويللة ،هي االن تقلرتب من القرن 
الكامل واملدرسة مأهولة حتى هذه اللحظة 
، يدخلها التالميذ كل صباح ملوّحني لألجداد 
الذين للم يروهم بل ملسلوا آثارهم الحية 
.. كما ال أخفي دهشلتي إزاء تاريخ بناء 
املدرسلة الذي يشر اىل بصمة شعب كان 
هنا ، يف هذا القضاء ، قبل أن تتشلكل أي 
دول يف املنطقلة ! قبلل أن تبنلى عواصم 
هلي اآلن تتباهلى بناطحلات السلحاب 
! التواريلخ مهملة .. بلل هلي جلزء من 
روح الجماعلة وانتمائهلا للمكان 
ملا  طالهلا  التلي  ،حضارتهلا 
طالها ملن ظروف وانلواء .. 
قلعة صالح ملن أقدم املدن 
املدرسلة  ،وهلذه  العراقيلة 
شلاهد من شلواهدها ،وتستحق ان 
تبقى متحفا للمدينلة أو مرفقا من 

مرافقها الثقافية«.
ودعا امني »لالنتبلاه عىل هذا املرفق 
التأريخي الحضاري ،والنظر له بعني 

االهتمام واملسلؤولية وتأثيث هذا املكان بما 
يلزم من فعاليات تديم بهائه وحضوره«.

ذكريات طالب
احلد  العبلادي  حطلاب  وامللؤرخ  الباحلث 
الطلبة الذين درسلوا يف املدرسلة ،وهو اآلن 
يف السلبعني من عملره قلال: »افتتحت اول 
مدرسلة يف قلعة صالح يف 16 حزيران العام 
1917 من تربعات املواطنني ،وعني لها معلم 
اسلمه »عبلاس أفنلدي« وبنايتهلا الحالية 
افتتحت يف العام 1925 وال يزال هناك شاهد 
عىل احد جدران املدرسلة باللغلة االنكليزية 
وترجمتله )هلذه املدرسلة شليدت يف العام 
1925 يف ذكلرى رحيل الجنرال سلتاني مود 
وملن التربعات التي جمعلت من اهايل قلعة 

صالح«.
واضلاف: »لقد بللغ عدد التالميذ املسلجلني 
بني العام 1917 والعلام 1928 نحو )199( 
طالبا يف حني كان سلكان مركلز القضاء يف 
ذلك الوقت )2000( نسمة،وبني العام 1917 
والعلام 1958 بللغ عدد تالميذهلا )2430( 
تلميذا وتلميذة منهلم )134( تلميذا يهوديا 

ارتحلوا مع عوائلهم العام 1950”.
وتابع العبادي أن »مدرسة قلعة صالح أثرية 
وتاريخية ،وهي اول مدرسة يف القضاء بل يف 
املحافظة ،وتخرج منهلا الكثر من العلماء 
واألطبلاء، وعنلد افتتاحها انضلم إليها 90 
طالبا ،منهم 45 مسللما و45 صابئيا، واول 
معللم فيها هلو املرحوم عبد القلادر صالح 
عبد القادر من مواليد البرصة ،والتحق معه 
اثنان من ميسلان وهما ملال كريم لتدريس 
الرتبية اإلسالمية للتالميذ املسلمني والشيخ 
عبلد اللله سلالم املندائلي لتدريلس الديلن 

الصابئي للطلبة املندائيني«.

إرث حضاري
وأشار إىل أن »مدرسة قلعة صالح االبتدائية 
للبنلني ظللت الوحيلدة حتلى العلام 1940 
حيلث افتتحت مدرسلة االندللس وقبلها يف 

العلام 1930 افتتحت مدرسلة قلعة صالح 
للبنات«.

ان  العبلادي  واوضلح 
هذه املدرسة بعد خمس 
سلنوات سلتكون بناية 
اثرية وهي قبل 45 عاما 
تراثيلة  دخللت كبنايلة 
وقانون االثار ينص عىل 
ان كل منشأة او بناية او 
موقع يمر عليه 50 عاما 
يدخلل يف اللرتاث وبعلد 
ملرور 100 علام يكون 
أثريا يف قانون اليونسيف 
تقديمهلا  يجلوز  ،وال 
إال  معاملهلا  تغيلر  او 
اليونسليف  بموافقلة 
محاوللة  جلرت  ،وقلد 
اكثلر  او  سلنتني  قبلل 

لتهديمهلا لالسلتفادة 
،إاّل انه  من خشلبها 

كتبلت يف وقتها اىل 
واىل  املحافظلة 

نسليف  ليو ا
رسلة  ملد وا

تلزال  ال 

حلة  مفتو
بدوامني«.

عىل الرغم من صغر سلن الفتى محمد 
صلدام رويض السلاعدي من محافظة 
برمجيلات  يف  ولعله  أن  ،إاّل  ميسلان 
الحاسلوب دفعله البتلكار التطبيقات 
الخاصلة بله ،وآخرهلا تطبيلق خاص 

بجائحة كورونا.
أجرينا حلواراً مع محملد للوقوف عىل 
أسلباب ولعه بالربمجيلات، حيث قال: 
»بلدأ تعلقي بالعمل عىل الحاسلبة منذ 
كان عملري أربلع سلنوات ،وكان ذلك 
علام 2009، وللم تكلن يف البدايلة لدي 
حاسلبتي الخاصلة ،إنملا كنلت مولعاً 
بحاسبة والدي، أعمل عليها وأطلع عىل 

ما تحتويه«.
وأضاف: »يف عام 2012 اشلرتى والدي 
»البتلوب« ،وكنت انتهز فرصة خروجه 
ملن املنلزل، فأقلوم بفتح الحاسلوب 
،وأحلاول أن أتعلرف أكثلر إىل ماهيلة 

هلذا الجهلاز ،وكيفية عملله ،وماهي 
التطبيقلات املوجلودة فيله ،وأهميتها 
،والعملل عىل تطويرهلا ،إىل أن تمكنت 
 2017 العلام  ويف  عليله،  العملل  ملن 
دخلت إىل عاللم الربمجة ،وبالخصوص 
األندرويلد  تطبيقلات  برمجلة  مسلار 
،وبلدأت بمشلاريعي ،وقملت بتصنيع 

التطبيقات«.
وتابلع محملد: »يف البداية كنلت أعمل 
االلكرتونيلة  املسلبحة  تطبيلق  علىل 
،وكانت بسليطة ،ورسعلان ما تعلمت 
علىل الربمجلة ،وبعدهلا اشلتغلت عىل 
مشلّغل موسليقى وبرناملج خلفيات 
،وكانت كلها بسليطة، وهلذه الربامج 
كانت سبباً يف تطوير خربتي ومهارتي، 
وملن ثلم بلدأت أعملل علىل ملرشوع 
خدملات خطوط العلراق ،اللذي يقدم 
خدمات للمشرتكني ،مثل تعبئة الرصيد 
،ومعرفلة رصيلد الخطلوط ،وتحويلل 

الرصيلد ،ومعرفلة العلروض لجميلع 
خطوط العراق«.

وأوضلح: »وبعدها بلدأت خربتي تزداد 
أكثلر فرشعلت علىل تصميلم تطبيلق 
)سينما( ملشلاهدة األفالم واملسلسالت 
بأعىل جودة ،وآخر مرشوع عملت عليه 
هو تصميم تطبيق خاص باحصائيات 
وأخبار كورونا اليومية ،حسب منظمة 

الصحة العاملية«.
ملن  يتمنلى  أنله  إىل  محملد  وأشلار 
الجهات املعنية واملؤسسلات الحكومية 
والخدمية احتضلان املواهب وااللتفات 
إىل هلذه الفئة ملن الشلباب املوهوبني 
وتقديم الدعلم لهم، الفتلاً إىل أن« لديه 
طملوح كبلر بالعملل علىل تصميلم 
مشلاريع عامليلة ،وأن يطلور موهبته 
أكثر ملواكبة التطور يف مجال الربمجيات 
مقارنة مع الدول األخرى، التي سلبقت 

العراق بأشواط كبرة«.

خطط طموحة
 النشاء طرق ثانوية تربط المحافظات

مدرسة قلعة صالح ... أقدم صرح تربوي في ميسان

فتى عراقي ُيبدع في البرمجيات ويبتكر تطبيقًا خاصًا بكورونا

ء
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السالم عليكم
السيد امني بغداد املحرتم 

نطال�ب بتحس�ني واق�ع العم�ال والعقود يف 
امانة بغداد اس�وة بالدوائر الخدمية االخرى..

ونطال�ب بتنفي�ذ قان�ون تحويل األج�ور اىل 
عقود ونطالب باألهتمام باصحاب الشهادات 

وتحسني رواتبهم اسوة بالغري
حي�ث ان رات�ب العام�ل الذي يحمل ش�هادة 

والذي اليقرأ وال يكتب نفس الراتب.

        *  ف�ادي ف�ؤاد

رضب�ة مالي�ة جدي�دة تلقته�ا 
الطبقتان الفقرية واملتوسطة يف 
العراق، بعد ق�رار البنك املركزي 
خفض قيمة الدين�ار بأكثر من 
20 باملئ�ة، يف قرار أثار اس�تياء 
سياس�ية  وانتق�ادات  ش�عبيا 

حادة.
ال يكاد املواطن العراقي البسيط 
يخ�رج من أزمة حت�ى يدخل يف 
أخ�رى تزيد م�ن فقره، وس�ط 
بالفس�اد  واتهام�ات  ش�بهات 

ملنتفعني من القرار األخري. 
إىل  الحكوم�ي  اإلج�راء  وأدى 
ارتف�اع كبري يف أس�عار الس�لع 
وامل�واد الرضورية يف األس�واق، 
مم�ا أدى إىل موج�ة غض�ب يف 

صفوف املواطنني.
 حيث قال أحدهم: »سعر رصف 
ال�دوالر ش�ّكل صدمة للش�عب 
أن  الواض�ح  فم�ن  العراق�ي، 

الحكومة ليس�ت لديها سياسة 
نقدي�ة ثابتة، لقد فش�لت حتى 

باالقتصاد«.
وتاب�ع: »املواطن يعاني بس�بب 
س�عر ال�دوالر من�ذ ارتفاع�ه.. 
توقف�ت  العام�ة  األش�غال 

واألسعار ارتفعت«.
وقال�ت مواطن�ة أخ�رى: »أرى 
أن الع�راق يتجه نحو األس�وء.. 
فاملواطن يش�قى بينم�ا تضيع 
علين�ا الروات�ب. فليك�ن الله يف 
ع�ون أصح�اب الدخ�ل املحدود 

واألجور اليومية«.
الس�لع  »أس�عار  وأضاف�ت: 
يت�م  ال  واإليج�ارات  ارتفع�ت، 
ال�وزراء  )رئي�س  خفضه�ا.. 
مصطف�ى( الكاظم�ي لم يفعل 
ش�يئا ونحن نتج�ه من يسء إىل 

أسوء«.
اىل ذل�ك فق�د اك�د ام�ام جمعة 

صدرالدي�ن  االرشف  النج�ف 
القبانج�ي ان الش�عب س�اخط 
عىل الحكومة والكتل السياسية 

بسبب ارتفاع اسعار الدوالر.
ج�اء ذلك خ�الل خطب�ة صالة 
الجمع�ة يف النجف االرشف.وعّد 
القبانج�ي ازم�ة ارتف�اع قيمة 
ال�دوالر ام�ام الدين�ار العراقي 
مفتعلة وال يوجد لها مربر، ولم 
يقدم احد من الحكومة تفسريا 
لذل�ك. مبين�ا ان ه�ذه القضية 
م�ا تزال تدار يف الغ�رف املظلمة 
مضيف�ا: الش�عب س�اخط عىل 

الحكومة.
الحكوم�ة  القبانج�ي  وطال�ب 
العراقية باتخاذ موقف ازاء قرار 
ترام�ب باالف�راج ع�ن موظفي 
املنفذي�ن لجريمة  ب�الك ووت�ر 
ساحة النسور ببغداد وازهاقهم 
النفس عراقية زكية عام 2007. 

دعت الحكومة املحلية يف واسط اىل استحداث 
صن�دوق اعم�ار املناط�ق الجنوبي�ة اس�وة 

بصندوق اعمار املناطق املحررة. 
وق�ال املحافظ محم�د املياحي ان اس�تمرار 
العمل يف اعمار املناط�ق الجنوبية بالطريقة 
الحالي�ة لن يح�رز اي تقدم س�يما يف مجال 
االس�تثمار والذي يشهد قيام بعض العشائر 
بتهدي�د ال�ركات املس�تثمرة وابتزاز بعض 
االحزاب لركات اخرى بحس�ب قوله، الفتا 
اىل ان مبال�غ تموي�ل ه�ذا الصن�دوق تكون 
من خالل االي�رادات املتحققة من بيع النفط 

املستخرج من تلك املحافظات.
يذك�ر ان الحكومة املحلية يف واس�ط اعلنت 
يف وق�ت س�ابق عن ع�دم اس�تالم املحافظة 
مستحقاتها النفطية من مروع البرتودوالر 

والبالغة اكثر من 2 مليون دوالر.

عق�ب تداعيات رفع س�عر 
رصف الدوالر مقابل الدينار 
حكوم�ي  بق�رار  العراق�ي 
للتخفيف م�ن اعباء العجز 
امل�ايل .. س�جلت الكثري من 
االسواق الش�عبية واملتاجر 
ارتفاع�ا يف االس�عار للمواد 
ان  اال  انواعه�ا،  بمختل�ف 
رف�ع  رف�ض  م�ن  هن�اك 
االس�عار رغ�م م�ا ح�دث.
علقه�ا  عب�ارات  ورصدن�ا 
املح�ال  بع�ض  اصح�اب 
ع�ى  التجاري�ة  واملراك�ز 
ذك�روا  والس�لع  البضائ�ع 
نرف�ع  »ل�ن  جمل�ة  فيه�ا 
االس�عار« مس�بوقا بوسم 
يؤك�د ذلك، يف م�ؤرش يبدو 
ان�ه تضام�ن م�ع اصحاب 
الدخ�ل املح�دود الذي�ن قد 
يتأثرون بذلك، وفقا لزبائن.

واسط تدعو الستحداث صندوق لالعمار

شكا مواطنون من سكنة منطقة العوفية والرسالة يف 
ميس�ان، من وقوف املركبات والشاحنات الطويلة عى 
جانب الطريق الحويل يف العوفية او ما يعرف ب� »األربع 
س�ايدات«.وقال عدد منهم ان أصحاب تلك الشاحنات 
يرتكونه�ا ع�ى جانب الطريق تس�بب الزح�ام وتعيق 
حركتهم ومركباتهم الخاصة فضال عن املخلفات التي 
يرتكونها خلفهم من زيوت املحركات وبعض النفايات 

االخ�رى، الفت�ني اىل ال�رر الذي 
تس�ببه تلك املركب�ات والتي تحمل 
احماالً ثقيلة ع�ى ارضية الطريق 
الذي كثرت فيه املطبات والتكرسات 
بس�بب مرور تلك الشاحنات عليه 
يومي�ا وتقف لف�رتات طويلة دون 
رقيب، مطالبني املؤسسات املعنية 
بمتابع�ة اصحابها وحثه�م لعدم 

تكرار هذه الحاالت.

الش�ارع الذي أمام دارنا تفيض مجاري�ه يف الصيف ناهيك عن 
الشتاء وقد كتبنا لكم ولم تعملوا شيئا سوى إبالغ بلدية الدورة 
الت�ي ل�م تحرك س�اكنا إضافة إىل أن الش�ارع توج�د فيه حفر 
الدورة م 838 ز17دار 21..... فبلدية الدورة فاشلة جداً ال توجد 
خدم�ات حقيقية غري غس�ل الجس�ور واالرصف�ة اتوقع هاي 
تخسف صار اكثر من شهرين باملجاري االزقة والشوارع تلفت 
م�ن مي�اه املجاري بلدية ال ضمري وطني لها ش�غلهم الش�اغل  

االتاوات و استغالل الفقراء .

                                         * عمرامني

السالم عليكم 
حي العامل محلة 8٠1

1- تراك�م النفاي�ات بس�بب قل�ة الس�يارات املخصص�ة لنقل 
النفايات ..  بالله عليكم سيارة واحدة مسؤولة عن محلة 8٠1 
8٠7 8٠3 تراكم�ت النفايات فهي منطقة ش�عبية فيها كثافة 

سكانية
2- محلة 8٠1 انعدام تام للتبليط ؟.

يرجى من الجه�ات ذات العالقة زيارة منطقة                                                   * عيل ابراهيم 
الش�عب محل�ة 331 عم�ارة الدليم�ي مقاب�ل 
بانزي�ن خانه ع�دن والنظر اىل الس�لبيات لهذه 
البناي�ة واملدرج�ة ادن�اه1_ البناي�ة تقع داخل 
الحي الس�كني و تش�غلها محالت الحدادة من 
جانب�ي العمارة حيث ان املحالت تعمل بش�كل 
متواص�ل وه�ي اش�بة باملعام�ل لكونه�ا ذات 
طاقة انتاجية عالية والتبعد عن املنازل خمسة 
امتار وتش�غلها ايض�ا س�اكنني يف العمارة2- 

التس�بب بازع�اج املواطن�ني باص�وات مكائن 
الح�دادة العالي�ة واملولدات الكب�رية مما يؤدي 
اىل تلوث بيئ�ي من جراء الروائ�ح قطع ولحام 
الحدي�د حيث يبدا عمل املحالت من الس�اعة 7 
صباحا لغاية ٥ مس�اءا او اكثر ويخالف قانون 
السيطرة عى الضوضاء رقم )41( لسنة 2٠1٥

3_ العم�ارة تم انش�اءها يف س�بعينيات القرن 
امل�ايض وايله للس�قوط وجمي�ع البلكونات يف 
البناية ق�د تم بنائها بالطاب�وق وكذلك البيوت 

القريبة من العمارة من جراء الضوضاء العالية 
نتيج�ة محالت الح�دادة املوج�ودة عى جانبي 
العمارة مما ادى اىل تش�وية املنطقة4-العمارة 
عبارة عن مكب نفايات كبري ومهملة ممايؤثر 
عى جمالية املنطقة وتك�ون مظلمة ليال علما 

انها تاخذ حيز كبري من املنطقة
٥. تستهلك طاقة كهربائية عالية مما يؤثر عى 
محوالت الكهرباء وتعطيلها املستمر وتؤدي اىل 

ضعف الفولتية بشكل مستمر للمنطقة

٦_بع�د اغالق مح�الت الحدادة مس�اءا يتحول 
املكان اىل ورشة لغسل السيارات ويكون تجاوز 

عى شبكات املياه
راج�ني توفري بدل مناس�ب بعيدا ع�ن املناطق 

السكنية مع التقدير
مالحظة اخر سقوط لجزء من العمارة بتاريخ 

2٦/2/2٠1٩ الستارة االمامية.

                   * محمد الدراجي

شكوى 

الشعب ساخط على الحكومة بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية 

اتخ�ذت اللجنة االمنية العلي�ا يف الديوانية 
اجراءات للحد من ارتفاع االسعار والتالعب 
فيها واس�تغالل ازمة ارتفاع الدوالر.وقال 
رئيس اللجنة املحافظ زهري الش�عالن إنه 
تم اتخ�اذ اج�راءات قانوني�ة رادعة بحق 

املخالفني يف جميع االسواق.
واضاف ان لجنته حثت التجار يف املحافظة 
عىل عدم التالعب باالس�عار او رفعها عىل 

خلفية ارتفاع سعر رصف الدوالر.

شكا عدد من مواطني منطقة نهاوند 
ضم�ن املقاطعة الثالث�ة من انقطاع 
مي�اه اإلس�الة لف�رات طويلة تصل 
اىل اس�بوع كامل نتيج�ة لعدم وجود 
محطة ماء مخصصة للمنطقة رغم 
مرور أكثر من 7 أعوام عىل س�كنهم 
يف املنطق�ة التي قالوا بأنه�ا ما تزال 
تعان�ي م�ن نق�ص كاف�ة الخدمات 
ويف مقدمته�ا مياه االس�الة.واوضح 
ع�دد من اه�ايل املنطق�ة يف حديثهم 
ان تزويده�م باملياه لفرات متفاوتة 
يع�ود لكون االنابيب الرئيس�ية التي 
توص�ل مي�اه االس�الة اىل  منطقتهم 
مرتبطة بمجمع م�اء منطقة اخرى 
مجاورة له�ا ، مطالبني املؤسس�ات 

املعنية بإيجاد حل ملعاناتهم.
محل�ة ٥٠8 زق�اق 14...بع�د هط�ول االمط�ار.. 
انسداد ش�بكة ترصيف االمطار..تسببت بانسداد 
املج�اري.. طف�ح املج�اري اصبح ال يط�اق.. ولم 
يح�ر فريق الصيانة ملعالجة الحالة رغم التبليغ 

عن طريق صفحاتكم.. مع التقدير.

                     * عالء حميد السعدي

لم يحضر  فريق الصيانة

استغالل المواطن في لقمة عيشه 

الس�الم عليك�م محل�ه ٦43 
ش�كوى  قدم�ت   18 زق�اق 
قبل ف�رته بخص�وص أعمال 
م�د أنابي�ب املي�اه لق�د ترك 
املق�اول 4منازل لم يس�حب 

له�ا ماء ولح�د االن ماكو اي 
اج�راء ممك�ن نع�رف ش�نو 
مصري الش�كوى ياريت امني 
العاصم�ه املح�رتم يطلع عل 

الشكوى

اين الضمير الوطني؟

انظروا بعين العطف الى حي العامل

عمارة آيلة للسقوط في الشعب تقلق العوائل

اهالي نهاوند يشكون انقطاع ماء اإلسالة

املادة - ١٣ - ال يمنع عزل املوظف او 
فصله او تركه الخدمة او االس�تقالة 
او االقص�اء م�ن الوظيفة او فس�خ 
العق�د او االس�تغناء ع�ن خدمات�ه 
التقاعدية،  الحقوق  من اس�تحقاقه 
ويس�تحق ٧٥ % م�ن الح�د األدن�ى 
للراتب التقاع��دي وال يرصف الراتب 

التقاعدي اال اذا كان قد اكمل س�ن ) 
٤٥ ( خمس واربعني س�نة من عمره 
ولدي�ه خدمة تقاعدي�ة ال تقل عن ) 

١٥ ( خمس عرشة سنة .
قامت هيئ�ة التقاع�د بتعطيل املادة 

وقطعت رواتبنا.

* حجي وهاب زاهد املياحي

هيأة التقاعد تنتهك الدستور وتقطع رواتبنا

طالب�ت املديري�ة العام�ة 
الحكومة  الديوانية  لربية 
بمخاطب�ة  املحلي�ة 
السلطات املركزية بتوفري 
املالي�ة  التخصيص�ات 
من  واإلداريني  للحرفي�ني 

العاملني باملجان.
للربي�ة  كت�اب  وأوض�ح 
تلقين�ا نس�خة من�ه أنها 
فاتح�ت مكت�ب املحافظ 
ودي�وان املحافظة بش�ان 
توفري التخصيصات املالية 
والحرفي�ني  لإلداري�ني 
أج�ر يف  ب�دون  العامل�ني 
واملؤسس�ات  امل�دارس 
التابع�ة لربي�ة الديوانية 
الذي�ن صدرت له�م أوامر 
لعام 2020 وذلك بناًء عىل 
طل�ب قدمته ه�ذه الفئة 

بهذا الخصوص.

تربية الديوانية تطالب بتوفير التخصيصات المالية

السالم عليكم 
السيد امني بغداد 

نح�ن منطقه الحبيبيه محل�ه 537 زقاق 7 نعاني 
من تلوث ماء األس�اله منذ ما يقارب خمس�ه ايام 
نرجو النظر يف هذا  االمر...  13 حاله تسسمم لحد 

االن مع فائق الشكر الجزيل..

               * محمد حاتم الحميداوي

م�ن  ع�دد  طال�ب 
س�كنة منطقة حي 
املغ�رب - مقاطع�ة 
14 والت�ي تق�ع عىل 
الح�ويل  الطري�ق 
يف  البت�رية  بمدخ�ل 
بتوف�ري  ميس�ان 
وتحس�ني  الخدمات 

الكهرب�اء  ش�بكة 
الط�رق  وتعبي�د 
ش�بكة  ونص�ب 

للرصف الصحي.
وقال عدد منهم انهم 
املنطق�ة  يس�كنون 
منذ أكثر من 7 اعوام 
ذل�ك مازالوا  ورغ�م 

ينتظ�رون الخدمات 
يف  انعدم�ت  الت�ي 
الفت�ني  منطقته�م، 
اىل عدم وجود شبكة 
الصح�ي  لل�رصف 
وعدم تعبي�د الطرق 
ما انعكس سلبا عىل 

حياتهم اليومية.

املس�تثمرين  م�ن  ع�دد  طال�ب 
والعامل�ني بمعامل البن�اء الجاهز 
االس�تثمارية يف محافظة واس�ط 
الحكوم�ة املحلية بإحال�ة تجهيز 
مش�اريع إنش�اء املدارس واملباني 

من إنتاج هذه املعامل.
املش�اريع  اح�د  مدي�ر  وق�ال 
ان  الجاه�ز  للبن�اء  االس�تثمارية 
كلفة انشاء املعمل تجاوزت ال�39 
مليون دوالر وتم اس�ترياد املعدات 
من مناشئ رصينة ومن املمكن أن 

يوف�ر اكثر م�ن 400 فرصة عمل، 
الفتا إىل أن املعمل أنشئ عام 2012 
وت�م الدخ�ول يف مرحل�ة االنت�اج 
الفع�ي ع�ام 2013 إال أن توق�ف 
العمل يف املش�اريع الحكومية سنة 
2014 إب�ان الح�رب ض�د االرهاب 
اوق�ف عمل�ه األم�ر الذي تس�بب 
باندث�ار كمي�ات كبرية م�ن املواد 
يف  وتكدس�ها  إنتاجه�ا  ت�م  الت�ي 
مخ�ازن املعمل إضاف�ة إىل أرضار 

اآلليات واملعدات.

وتابع القول أن الفرة التي شهدها 
املعمل يف اإلنتاج عملت عىل تشغيل 
معامل انتاج الح�ى يف محافظة 
واس�ط إضاف�ة إىل ش�احنات نقل 
املواد اإلنشائية ونقل املواد املنتجة 
إىل مواق�ع العمل ما وف�ر عدد من 
ف�رص العمل خ�ارج املعمل ايضا، 
مش�ريا إىل أن املعمل ق�ام بتجهيز 
ع�دد م�ن املحافظ�ات بالج�دران 
الجاه�ز  البن�اء  م�ن  والس�قوف 

وبمواصفات عاملية.

13 حالة تسمم لحد االن 
بسبب تلوث مياه االسالة

حي المغرب في ميسان .. غياب الخدمات منذ 7 سنوات

مستثمرون في واسط يطالبون بتوفير مستلزمات العمل 

»لن نرفع االسعار« 

رحم اهلل من عمل عمال صالحا فاتمه

مطالبة
رحم�ه الوالديكم الش�ارع الرابط 
البي�اع  ش�هداء  منطق�ه  ب�ني 
وتقاط�ع الرشط�ه الرابعة مرورآ 
واملعال�ف  وال�ري  باملواص�الت 
والراث ش�ارع حيوي ومهم جدآ 
انتبهول�ه ال تبلي�ط ال خدم�ات ال 

رصيف .

             * مروان العامري

ال تبليط ..
ال خدمات .. ال رصيف

في الحبيبية
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يبقى فقدان حاس�ة الشم والتذوق من 
األعراض الشائعة واألكثر إرباكا يعاني 

منها مرىض “كوفيد-19”.
ون�رت صحيف�ة »تايم�ز أوف إنديا« 
حاس�ة  اس�تعادة  لكيفي�ة  نصائح�ا 
الش�م باس�تخدام األطعم�ة والزي�وت 
والبهارات، مشرية لعدم علمية البعض 

منها.
-تناول برتقال محروق: ش�ارك بعض 
ع�ر  جامايكي�ا  عالج�ا  األش�خاص 
مقاط�ع فيديو ع�ى تيك ت�وك، والذي 
تضمن حرق الرتقال عى نار مكشوفة 
ثم تناول ما تحت قرة الفاكهة، األمر 
ال�ذي يمكن أن ينش�ط حاس�ة الش�م 
بفض�ل الرائح�ة القوي�ة ويس�اعد يف 

استعادة الحاسة يف النهاية.
-تناول الثوم: يعت�ر الثوم عالجا قويا 
مضاد للفريوسات ومعزز للمناعة أثناء 

الدراسات إىل  الجائحة. وبينت 
أن الث�وم قد يحتوي أيًضا عى 

خصائ�ص تعم�ل ع�ى تهدئة 
رم  لت����و حول ا وااللتهاب 
مم�ر األنف، 
وتسه���يل 

 ، لتنف�س ا
 ، يل لت����ا با و
يف  يساع�����د 

اس�تعادة حاس�ة 
الشم والتذوق بشكل أرسع. 

ويمك�ن خل�ط الث�وم املطحون مع 
املاء الساخن والليمون وهذا أيًضا عالج 

مضاد للرد.
-تن�اول الفلف�ل الحار: يق�ال إن فوائد 
الفلف�ل األحمر تكم�ن يف املكون القوي 

الكابسيس�ن،  يف 
األنف  ينظ�ف  ال�ذي 

الح�واس  ويحف�ز  املس�دود، 
ويحس�ن أداء حاس�ة الش�م. كم�ا أنه 

مفي�د جًدا يف التخل�ص من نزالت الرد. 
يمك�ن مزج�ه م�ع كوب م�ن امل�اء أو 
إضاف�ة عام�ل تحلية مثل العس�ل قبل 
االس�تخدام. وال توج�د إثبات�ات علمية 

تدعم العالج.
العط����ري�ة:  -الزي�وت 

ي�ويص العدي�د م�ن مم�اريس الع�الج 
العط�ري م�رىض كورون�ا ش�م أربعة 

زيوت أساس�ية مختلف�ة )زيوت الورد 
والقرنف�ل والليم�ون واألوكالبت�وس( 
مل�دة 20-40 ثانية ل�كل منهما، مرتن 

أو ثالث مرات يف اليوم.
يمك�ن أيًض�ا ش�م روائ�ح املنتج�ات 
والصاب�ون  الش�امبو  مث�ل  اليومي�ة 
وتواب�ل الطبخ، حتى لو ل�م تعمل عى 
الف�ور، فق�د تس�اعدك عى اس�تعادة 

حاسة الشم يف وقت مبكر.
-زي�ت الخ�روع: وزيت الخ�روع ميلء 
بالخصائص املضادة لألكسدة واملضادة 
لاللتهابات، وقد اس�تخدمه األشخاص 
الذي�ن يعان�ون م�ن أع�راض الته�اب 
الجيوب األنفية املتكررة والحساس�ية 
لتقلي�ل نمو األورام الحمي�دة. كما أنه 
مفي�د جًدا يف تخفيف أعراض الس�عال 
والرد واستعادة حاسة الشم 
إىل ح���د ما.استنش�اق 
األجوي�ن:  ب����ذور 
استخدام  يعت���ر 
ب����ذور األجوين 
عالًج�ا موثوًقا به 
ن�زالت  ملكافح�ة 
الرد والحساسية. 
ويقال إن التوابل 
الهندي����ة ذات 
املذاق املر تحس�ن 
الح�����واس  أداء 
الشمية وقدرة الشخص 
ع�ى الش�م. وينصح لف 
ملعق�ة من ب�ذور األجوين يف قطعة 
قماش أو منديل ثم استنش�اق الرائحة 
مع أخذ نفس عمي�ق. وذلك عدة مرات 

يف اليوم.

لم يعد رسا اليوم أن نظامنا الغذائي يمكن أن يؤثر س�لبا عى صحتنا. ولضمان 
س�المة الجس�د وخلوه م�ن األمراض وزي�ادة مناعته يحتاج الجس�د إىل نظام 
غذائ�ي صح�ي متكامل ، بحي�ث يقوم هذا الغ�ذاء املفيد يف توف�ري ما يحتاجه 
عمل الجس�م لعدم تعرض وظائف�ه وهرموناته للخل�ل أو اإلصابة باألمراض، 
حس�ب ما جاء يف املوق�ع املعتني بالصح�ة “غيزوندهايت�س برياتر”.ومن بن 
آث�ار التغذية غري الس�ليمة الت�ي تنعكس عى الصحة ظهور حب عى الجس�م 
بن الفينة واألخرى. يف الواقع، ليس فقط املراهقون من تظهر عى أجس�امهم 
التهاب�ات ح�ادة وتقرحات حمراء عى الوج�ه والظهر أو يف أي م�كان آخر بل 
العديد من البالغن يتأثرون أيضا. اإلجابة عى هذا السؤال جاءت يف موقع “إس 
إم إن” األملاني وتطرقت للعوامل التي تؤدي 
إىل تك�ون ال�رؤوس الس�وداء والبثور 
الجس�م. ع�ى  الش�باب  وح�ب 

املوقع ذكر كذل�ك أن التأثريات 
البيئي�ة الخارجي�ة واإلجهاد 
الهرموني�ة  والتقلب�ات 
مس�ؤولة أيضا ع�ن تكون 
التهاب�ات وتقرح�ات ع�ى 
النظ�ام  لك�ن  الجس�م، 
يف  أك�ر  دور  ل�ه  الغذائ�ي 
العوام�ل.  ه�ذه  م�ن  ذل�ك 
فكيف ترتب�ط برتنا بعاداتنا 
الغذائية؟األخصائي�ة يف أم�راض 
الجل�د والتغذي�ة آنه غورتل�ه أعطت 
إجاب�ة واضح�ة: “نع�م، يمك�ن لنظامن�ا 

أن  يك�ون له تأث�ري مبارش ع�ى مظهر برتن�ا”. وتدعم الغذائ�ي 
األخصائي�ة جوابه�ا بالدراس�ات الوبائي�ة الت�ي تظه�ر أن األم�راض الجلدية 
االلتهابية مثل حب الش�باب ش�ائعة بش�كل خاص يف الدول الصناعية الغربية 
وتضي�ف: “من ب�ن األمور التي تحفز نش�اط الغ�دد الدهنية النظ�ام الغذائي 
املعتم�د”. األخصائي�ة يف أمراض الجل�د والتغذية توضح أيض�ا أن عامل النمو 
“IGF-1” )عامل النمو املش�ابه لإلنس�ولن( يلعب دورا رئيس�يا عندما يتعلق 
األم�ر بالعالقة ب�ن برتنا ونظامن�ا الغذائ�ي. وتضيف الخب�رية الصحية أن 

نظامنا الغذائي الغربي يتميز باستهالك مفرط للسكريات البسيطة. 

كيف تؤثر التغذية غير
 السليمة على البشرة؟

تقرير: مئات األشخاص في الواليات المتحدة قد يكونون مصابين بساللة كورونا الجديدة

ع�ن  الكش�ف  مؤخ�را  ت�م 
تطبي�ق هاتف�ي جدي�د يس�مى 
)أنيموتش�يك( يمكنه أن يخرك 
ما إذا كنت مصاب�ا بمرض فقر 
ال�دم بمج�رد النظ�ر إىل أظاف�ر 
األصابع تنظ�ر التقنية الجديدة 
إىل الل�ون الوردي يف ق�اع أظافر 
األصاب�ع كمقي�اس ملس�تويات 

الهيموغلوبن.
ولق�د خلص�ت دراس�ة يف مجلة 
كان  االختب�ار  أن  إىل  )نيت�ر( 
للعم�ل  ال�كايف  بالق�در  دقيق�ا 

كوسيلة من وسائل الفحص.
وتقول السيدة إريكا تيبورسكي، 
رشك�ة  مؤسس�ة  وه�ي 
)س�انغوينا( الت�ي أرشفت عى 
تطوير التطبيق سالف الذكر، أن 
التطبيق هو أقل فعالية بنس�بة 
10 يف املائ�ة م�ن فح�ص ال�دم 

الكيميائي العادي.
ومع ذلك، فإن الركة ال تسعى 
للحصول عى املوافقة الفيدرالية 
يف الوالي�ات املتح�دة الس�تخدام 

ذلك التطبيق يف املجال الطبي.
ذل�ك، ف�إن تطبي�ق  ب�دال م�ن 

 ) تش�يك نيمو أ (
أداة  يعت����ر 
أدوات  م���ن 
الحياة،  نم�ط 
س�يم����ا  ال

بالنس�بة ألولئك 
الذي���ن يعان�ون 

فق�ر  م�رض  م�ن 
ال�دم املزم�ن وع�ى 
التحدي�د،  وج����ه 
يمك�ن مل�رض فق�ر 

ال�دم أن يس�بب مش�كلة 
بالنس�بة إىل النساء يف سن 
اإلنج�اب: وتق�در منظمة 
العاملي�ة ن هناك  الصح�ة 

نس�بة 6.9 يف املائ�ة من هؤالء 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  النس�اء 

يعانن من انخفاض مس�تويات 
الهيموغلوب�ن ذات الصلة بهذه 
الحالة املرضية. ويعد األمر أكثر 
انتش�ارا خارج الواليات املتحدة 

األمريكية. ويعاني ما يقرب من 
1.6 مليار ش�خص حول العالم 
من م�رض فقر الدم. 
ويف بع�ض البلدان 
يؤثر املرض عى 
إىل  يص�ل  م�ا 
نصف كافة 

النساء يف سن اإلنجاب.
للتحمي�ل،  مجان�ي  والتطبي�ق 
بص�ورة  االختب�ارات  وتتواف�ر 
فردي�ة أو يف ح�زم م�ن ص�ورة 
التطبي�ق  داخ�ل  املش�ريات 
نفس�ه. ويبلغ سعر الحزمة من 
12 اخت��������ب�ارا حوايل 10 

دوالرات.

يعتقد الباحثون الذين يدرس�ون الس�اللة الريطانية 
الجدي�دة من فريوس كورونا أنه�ا وصلت عى األرجح 
إىل الوالي�ات املتح�دة يف منتص�ف تري�ن الثاني، وأن 
العديد من األش�خاص يف الوالي�ات املتحدة قد يكونون 

مصابن بالفعل.
ووفق�ا لش�بكة »CNN«، ق�ال مايكل وورب�ي، رئيس 
قس�م البيئة وعلم األحياء التطوري يف جامعة أريزونا 
األمريكية: »قد نستطيع القول إنه ربما يكون يف مئات 
األش�خاص اآلن مصاب�ن بالس�اللة الجدي�دة«، ومن 

املحتمل جًدا أنه وصل عدة مرات يف أماكن متعددة«.
وتتبع علماء بريطانيون أول ظهور معروف للس�اللة 
الجدي�دة إىل 20 ايل�ول يف مقاطعة كن�ت، جنوب رشق 

لن�دن، ووفق�ا للباحثن، فإنهم يق�درون أن الفريوس 
كان س�يصل إىل الوالي�ات املتح�دة يف منتصف ترين 
الثاني.وق�ام العلم�اء، باإلضافة إىل آخري�ن يف جميع 
أنح�اء العال�م، بمس�ح التتابع�ات الجيني�ة لفريوس 
كورونا يف الواليات املتح�دة ملعرفة ما إذا كان أي منها 
يتطاب�ق مع البديل الريطاني، وحت�ى اآلن، لم يعثروا 
ع�ى أي يشء، لكنهم يقولون إن هذا محتمل ألن نظام 

املراقبة األمريكي ال يمسك بهم.
وق�ال الدكت�ور أنتون�ي ف�ويس، مدير املعه�د الوطني 
للحساس�ية واألمراض املعدية األمريكي: »تحتاج حًقا 
إىل افراض أن الس�اللة هنا بالفعل، وبالتأكيد ليس�ت 
الس�اللة الس�ائدة، ولكن ل�ن أتفاجأ ع�ى اإلطالق إذا 

كانت موجودة.
وقالت املراك�ز األمريكية ملكافحة األم�راض والوقاية 
CDC، يف موج�ز علم�ي ُن�ر ع�ى موقعه�ا  منه�ا 
اإللكرون�ي، إنه لم يتم تحديد متغ�ري فريوس كورونا 
يف اململكة املتحدة من خالل جهود التسلسل يف الواليات 
املتح�دة، ومع ذل�ك، يقول التقرير، تم تسلس�ل حوايل 
51000 حال�ة فق�ط م�ن أص�ل 17 ملي�ون حال�ة يف 

الواليات املتحدة تم تسجيلها - أقل من نصف باملائة.
وقالت مراكز الس�يطرة عى األم�راض والوقاية منها: 
»بالنظ�ر إىل الجزء الصغ�ري من اإلصاب�ات األمريكية 
الت�ي تم تسلس�لها، يمكن أن تكون الس�اللة الجديدة 

موجوًدا بالفعل يف الواليات املتحدة دون اكتشافه«.

كش�فت أول دراسة عن الس�اللة املتحورة من 
ف�ريوس كورونا املس�تجد، الت�ي ظهرت أوال يف 
بريطاني�ا، ع�ن املزيد م�ن املعلوم�ات الخاصة 
به�ذه الس�اللة، وم�دى خطورته�ا والتداب�ري 

الوقائية التي ينبغي أخذها لوقف تفشيها.
وأكدت الدراس�ة الت�ي أجراها مرك�ز النمذجة 
الرياضية لألمراض املعدية يف كلية لندن للصحة 
والطب اإلس�توائي، أن الساللة املتحورة معدية 
أكثر م�ن الس�الالت األخ�رى لكورونا بنس�بة 
56 يف املئ�ة، وس�تتطلب مزي�دا م�ن اإلجراءات 

اإلضافية الحتوائها.
ووج�دت الدراس�ة أنه م�ا من دلي�ل عى كون 

الس�اللة الجدي�دة أكث�ر فت�كا م�ن الس�الالت 
األخرى.

وتعليقا عى النتائج التي تم التوصل إليها، قال 
نيكوالس ديفي�ز، املؤلف الرئييس للدراس�ة، يف 
حديث لصحيفة “نيوي�ورك تايمز” األمريكية: 
“قد يكون من ال�روري ترسيع طرح اللقاح 
عى نطاق واسع”، مضيفا أن: “النتائج األولية 
تشري إىل أن التطعيم الرسيع سيكون أمرا مهما 

ألي بلد عليه التعامل مع هذه الساللة”.
يف  الف�ريوس  س�لوك  العلم�اء  ي�درس  ول�م 
االختب�ارات املعملية، لكنهم اس�تخدموا نماذج 
حاسوبية للتنبؤ بشدة العامل املمرض، وفق ما 

ذكر موقع “بي جي آر”.
كذل�ك وض�ع العلم�اء نم�اذج مل�ا ق�د يح�دث 
خالل األش�هر الس�تة املقبلة، وصنع�وا نماذج 
باستخدام مس�تويات تقييد مختلفة، ليجدا أن 
“اإلصابات والحاالت التي تتطلب الحصول عى 
العناي�ة املركزة والوفيات يف عام 2021 بس�بب 
الس�اللة املتحورة، قد تك�ون أعى من تلك التي 

حدثت يف عام 2020”.
ونصح القائمون عى الدراس�ة بإغالق املدارس 
حتى شباط املقبل كون ذلك قد يمنح السلطات 
الصحي�ة بعض الوق�ت، محذرين م�ن أن رفع 

القيود سيؤدي إىل ارتفاع كبري يف اإلصابات.

شهدت السنوات القليلة املاضية 
وانتش�ار  ح�دوث  يف  ارتفاع�ا 
رسط�ان الروس�تات يف جمي�ع 
أنح�اء العال�م، م�ا يجعل�ه أكثر 
أن�واع الرسط�ان غ�ري الجل�دي 

شيوعا بن الرجال اليوم.
وفيم�ا ييل عالمتان أقل ش�يوعا 

للمرض، ينبغي عدم تجاهلهما:
التبول اللييل:

تتضم�ن  حال�ة  بأن�ه  ُيع�رف 
االستيقاظ أكثر من مرة كل ليلة 

للذهاب إىل الحمام.
 Urology مؤسس�ة  وعلق�ت 
Care: »يج�ب أن يتمك�ن الناس 
م�ن الن�وم مل�دة س�ت إىل ثماني 
س�اعات أثناء الليل دون الحاجة 
وم�ن  املرح�اض.  اس�تخدام  إىل 
امله�م أن نتذك�ر أن التبول اللييل 
ه�و عالمة عى يشء ما يحدث يف 

أجسادنا«.
وقد يشري هذا، عى سبيل املثال، 

ع�ى  الروس�تات،  رسط�ان  إىل 
الرغ�م م�ن أن�ه قد يك�ون أيضا 

عالمة عى تضخم الروستات.
ألم عند التبول:

ق�د يح�دث أل�م أو حرق�ة أثناء 
التب�ول ألن رسطان الروس�تات 

يؤث�ر ع�ى األنب�وب ال�ذي ينقل 
خ�ارج  إىل  املثان�ة  م�ن  الب�ول 
العضو الذكري، واملعروف باسم 

اإلحليل.
ويع�د األلم عن�د التبول من أكثر 

أعراض chlamydia شيوعا.

ب�� مصاًب�ا  الرج�ل  كان  وإذا 
chlamydia، فق�د يعان�ي أيضا 
م�ن إفرازات بيض�اء أو عكرة أو 
مائية من أع�ى العضو الذكري، 
أو حرق أو حكة يف مجرى البول، 

أو ألم يف الخصيتن.
الطبيب  وُينصح بش�دة بزي�ارة 
العام يف حالة حدوث أي من هذه 
الرسطان�ات  األعراض.وتح�دث 
النووي  عندما يك�ون للحم�ض 
للخلي�ة طفرات متع�ددة، تؤدي 
بعد ذل�ك إىل نم�و الخاليا بمعدل 
ال يمك�ن الس�يطرة عليه، والذي 
يراكم بعد ذلك إىل ورم رسطاني.

ولي�س م�ن الواض�ح م�ا ال�ذي 
الروس�تات،  رسط�ان  يس�بب 
ولكن بعض العوامل قد تزيد من 

خطر إصابة الشخص باملرض.
يف  الرسط�ان  ألبح�اث  ووفق�ا 
اململك�ة املتح�دة، يع�د التقدم يف 

العمر عامل خطر كبريا. 

اول دراسة عن »الساللة المتحورة« تحمل اخبارا ايجابية وسلبية

تطبيق جديد يخبرك بإصابتك بفقر الدم عبر النظر الى األظافر

كيف تقوي جهازك المناعي في أسرع وقت وتصونه على المدى الطويل!
عندما يعمل الجهاز املناعي بشكل صحيح، 
يك�ون بمثاب�ة دفاع داخ�يل ض�د الجراثيم 
وااللتهاب�ات الض�ارة. ومع ذلك، ف�إن بناء 
نظ�ام مناع�ة ق�وي ال يح�دث بن عش�ية 

وضحاها.
ويف الواقع، قد تستغرق تقوية جهاز املناعة 
لديك أسابيع، وفقا ملا ذكره توليب جافريي، 
الحاصل عى الدكتوراه يف الطب، وزميل علم 
األحياء الدقيقة الطبي يف مستشفى النساء 
يف بريغهام واملتخصص يف األمراض املعدية.

لذلك، لن تحمي�ك جرعة من عصري الليمون 
والزنجبي�ل م�ن األم�راض املعدي�ة إذا كان 
لديك بالفعل جهاز مناعي ضعيف. ولتعزيز 
نظ�ام املناع�ة لدي�ك برسعة، س�تحتاج إىل 
التخطيط مس�بقا واتباع بعض اإلرش�ادات 

العامة باستمرار لعدة أسابيع عى األقل.
هل يمكنك تحسن نظام املناعة لديك يف 24 

ساعة؟
إذا كان لدي�ك جه�از مناعي ضعي�ف، فلن 
تتمكن م�ن إجراء تغيري معق�ول خالل 24 
س�اعة. وجه�از املناع�ة ه�و نظ�ام معقد 
يتطل�ب العديد م�ن أجزاء العم�ل املختلفة. 
وبس�بب ذل�ك، “ال توج�د طريق�ة رسيع�ة 

لتحسينه” ، كما يقول جافريي.

ولكن، إذا كنت تبحث عن أرسع طريقة ملنح 
جهازك املناعي وأفض�ل فرصة للوقاية من 
العدوى، فإن جافريي يقول إن رشب الكثري 
م�ن امل�اء والحصول ع�ى قس�ط كاف من 

النوم أمر بالغ األهمية.
كيف تقوي جهاز املناعة لديك؟

إذا كن�ت تتوق�ع أن تك�ون يف موق�ف ق�د 
تتعرض في�ه للكثري من الجراثي�م، مثل إذا 
كنت ستسافر قريبا، وترغب يف اتخاذ تدابري 
لحماية نفس�ك، فإليك خمس طرق لتعزيز 

مناعتك:
��� ارشب الكثري من املاء: يق�ول جافريي: 
“إن رشب الكث�ري من املاء قب�ل الرحلة أمر 
مه�م ألن�ه كلم�ا زاد االرتف�اع )العلو خالل 
الطريان(، انخفضت الرطوبة، ما يتسبب يف 

فقدان كبري للسوائل”.
�� احصل عى قس�ط كاف من النوم: يقول 
جافريي: “النوم مه�م جدا أيضا ألنه يمّكن 
الجسم من تأهيل نفس�ه واالستعداد لليوم 

التايل«.

ووفق�ا لدراس�ة أجري�ت ع�ام 2017 ، فإن 
الحرم�ان م�ن النوم يجعل جس�مك عرضة 
للكثري من العوامل املعدية. ويجب أن تهدف 
إىل الحصول عى سبع إىل ثماني ساعات من 
الن�وم العميق كل ليلة للمس�اعدة يف تعزيز 

املناعة.
��� التمرين: ق�د يس�اعد التمري�ن يف طرد 
الجراثيم من رئتيك ومجرى الهواء، ما يقلل 
م�ن فرص إصابتك بامل�رض. كما أنه يحفز 
جهاز املناعة ويحارب هرمونات التوتر التي 

يمكن أن تجعلك مريضا.
��� تن�اول فيتامن C والزنك: يعمل كل من 
فيتام�ن C والزن�ك ع�ى تحس�ن دفاعاتك 
ض�د مس�ببات األم�راض وهم�ا عن�ران 
أساس�يان يف املناعة. ويرتب�ط نقص هذين 
املغذي�ن بح�االت أكثر تواترا وش�دة للعديد 
م�ن األمراض، بما يف ذلك املالريا واإلس�هال 
ونزالت ال�رد وااللتهاب الرئ�وي والتهابات 

الجهاز التنفيس األخرى.
��� تناول مرق العظام: قد يس�اعد حس�اء 
الدجاج املصنوع من مرق العظام يف تنظيف 
مم�رات الجهاز التنفيس وتقلي�ل االلتهاب، 
باإلضافة إىل أنه مص�در جيد جدا للروتن، 

وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

الكشف عن عالمتين أقل شهرة لسرطان البروستات

أطعمة ومشروبات تساعد في استعادة حاسة الشم

تناول »األجبان« يقي الجسم من عدة أمراض خطيرة
حديث�ة  طبي�ة  دراس�ة  كش�فت 
أجرتها جامعة تكس�اس أن تناول 
العدي�د من أن�واع الجبن بما يف ذلك 
الجبن املعتق والشيدر والبارميزان 
يمك�ن أن يس�اعد يف الوقاي�ة م�ن 
رسطان الكبد.ووفقاً ل� »الدراسة« 
فق�د اكتش�ف الباحث�ون، أن هذه 
ع�ى  تحت�وي  الثالث�ة  األجب�ان 

كيميائي�ة  تس�مى م�ادة 

س�بريميدين تساعد عى منع خاليا 
الكبد التالفة من التكاثر، وهذا يعني 
أن ه�ذه األنواع م�ن األجبان يمكن 
أن تس�اعد يف الوقاي�ة م�ن العديد 
م�ن األم�راض أهمها تلي�ف الكبد، 
وهي حال�ة تراكم فيها األنس�جة 
الندبية وتؤدي 

غالًبا إىل اإلصابة برسطان الكبد.
يف الدراس�ة، ت�م التحقي�ق يف تأثري 
مكمالت الجبن عى الفرئان. ووجد 
الفريق أن متوس�ط العمر املتوقع 
للف�رئان زاد بنس�بة هائل�ة بلغت 
25% عندم�ا تم إعطاؤه�ا املكمل.
وقرر العلماء بعد ذلك إجراء دراسة 
عى 800 ش�خص ح�ول وجباتهم 
الغذائي�ة. وتب�ن بأن األش�خاص 
الذي�ن أبلغ�وا ع�ن تن�اول كميات 
أك�ر من الجبن، كان�وا أقل عرضة 
الدم، وشهدوا  لإلصابة بضغط 
يف   %40 بنس�بة  انخفاض�اً 
بأم�راض  اإلصاب�ة  خط�ر 

القلب واألوعية الدموية.
أن  إىل  الدراس�ة  وأش�ارت 
حم�ض اللينوليك املوجود 
يف الجبن، يمكن أن يمنع 
تصلب الراين ويقلل 
الجس�م  ده�ون  م�ن 
االس�تجابات  ويع�دل 
املناعي�ة ويحم�ي من 

االلتهابات.
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يقوده  فريق  قام 
علماء آثار من جامعة 

أسلحة  بتحليل  اليدن، 
جمع  هواة  عليها  عثر 

املتحجرات ووصلت إىل نحو 
1000 قطعة من األسلحة املصنوعة 

من العظام، وعرفت بـ»أسالت« العرص 
قذفتها  الشائكة،  املتوسط  الحجري 
أعماق البحار الهولندية إىل الشاطئ.ولم 
العظمية  األسلحة  تلك  وجود  يقترص 
مواقع  يف  وجدت  إذ  الشمال،  بحر  عىل 
ويعود  روسيا  إىل  إيرلندا  من  تمتد 
تاريخها إىل ما بني 8 آالف و11 ألف عام، 
والبحث  الصيد  مجتمعات  سكنت  حني 
عن الطعام أوروبا قبل وصول املزارعني 

ملوقع  وفقاً  إليها، 
»سميثسونيان«.

بتطبيق  العلماء  وقام 
جزيئية  قياسات 
صنعت  الذي  النوع  لتحديد 
أراد  وقد  الشائكة.  األسالت  منه 
هذا  كان  إن  التحقق  أساساً  العلماء 
عىل  يعتمد  الذي  التحليل  من  النوع 
الناجية  العظام  يف  املوجودة  الربوتينات 
تحت  دفنت  تحف  عىل  تطبيقه  يمكن 
املاء آلالف األعوام.ولم تنجح طريقتهم 
مذهلة  لنتائج  توصلوا  بل  وحسب، 
مفادها أنه يف حني غالبية األسالت التي 
تعود إىل ما قبل 10 آالف عام قد صنعت 
من عظام األيائل الحمر وعظام برشية.

أصبح صبي أوغندي يف السابعة من عمره مثار إعجاب يف 
بلده بفضل ما أبداه من معرفة مبكرة بالطائرات ومهاراته 

الناشئة يف الطريان.
ويدعى  الصبي،  مع  مقابلة  املحيل  التلفزيون  وأجرى 
التواصل  ووسائل  الصحف  وتناقلت  شيما،  جراهام 
السفري  بلقب »كابتن«. ودعاه  االجتماعي اسمه مسبوقا 

ووزير النقل األملانيان لالجتماع معه.
مرات  ثالث  والعلوم  للرياضيات  العاشق  التلميذ  وحلق 

كمتدرب عىل متن طائرة من طراز سيسنا 172.
للفضاء  ورائدا  طيارا  يصبح  أن  يريد  إنه  جراهام  ويقول 

وأن يسافر يف يوم ما إىل املريخ.
املؤلف  الطيارين  زي  يرتدي  كان  الذي  الصبي،  وقال 
إيلون  هو  األعىل  »مثيل  أسود  ورسوال  أبيض  قميص  من 

ماسك«.
وتابع »أحب إيلون ماسك ألنني أريد أن أتعلم منه ما يتعلق 

بالفضاء وأن أسافر معه إىل الفضاء وأن أصافحه«.
رشكة  وأرسلت  إكس  سبيس  رشكة  ماسك  وأسس 
اآلونة  يف  الفضاء  إىل  اثنني  أمريكيني  الخاصة  الصواريخ 

األخرية، وتأمل يف أن تحمل برشا إىل املريخ يف يوم ما.
لكن شغف الصبي بالطريان ارتبط بواقعة غريبة، فعندما 
خاصة  هليكوبرت  طائرة  حلقت  عمره  من  الثالثة  يف  كان 
أنها  لدرجة  االنخفاض  شديد  مستوى  عىل  بالرشطة 
أطاحت بسقف منزل جدته يف ضواحي العاصمة األوغندية 

كمباال عندما كان جراهام يلعب خارج املنزل.
وقالت أمه وتدعى شاميم موانايشا وتعمل وكيلة سفريات 
يمطرها  بدأ  ما  ورسعان  عقله«.  يف  ما  شيئا  ذلك  »أثار 

بأسئلة ال نهاية لها عن كيفية عمل الطائرات.
محلية  طريان  أكاديمية  مع  تواصلت  املايض  العام  ويف 
الطائرة  أجزاء  عن  املنزل  يف  دروسا  يتلقى  جراهام  وبدأ 
الدراسة  من  أشهر  خمسة  وبعد  الطريان.  ومصطلحات 
دروس  عىل  طفلها  حصول  مقابل  األم  دفعت  النظرية 

عملية يف الطريان.
وقال شيما عن أول رحلة طريان له »كان مثل طائر يحلق«.

وحلق الصبي ثالث مرات كمساعد طيار بني يناير ومارس 
شغفه.ومنذ  مواصلة  عن  كورونا  جائحة  تمنعه  أن  قبل 
ذلك الحني يركز عىل نظريات الطريان ويشاهد الكثري من 

التسجيالت املصورة عن الطريان واستكشاف الفضاء.

بعد 

االحد  27 كانون االول  2020   العدد  2489  السنة العاشرة

نوع جديد من الزهور في قطعة من العنبر 
عمرها 100 مليون سنة !

ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية أن ثعابني 
األمريكية  فلوريدا  والية  يف  العمالقة  البايثون 
أصبحت تشكل تهديدا متزايدا عىل توازن الحياة 
تم  ذلك  عىل  السيطرة  أجل  هناك.ومن  الربية 
أن  يمكن  املستقبل  للغاية.يف  عميل  حل  اقرتاح 
هذه  العمالقة  الثعابني  بلحوم  املطاف  ينتهي 
بذلك  وتُغني  املطاعم  من  العديد  أطباق  عىل 
بحسب  املتحدة،  الواليات  يف  الوجبات  قوائم 
الحيوانات  من  العديد  دخلت  فرتة  فمنذ   )DW(
والزواحف إىل قوائم بعض املطاعم التي تقدمها 
كوجبات عىل موائدها، ولها زبائنها الذين يأتون 
خصيصا ألكلها.من ضمن هذه األكالت الشهرية 
تنضم  أن  ليس غريبا  لذلك  والسحايل،  الضفادع 
املوقع  يف  جاء  ملا  البايثون.ووفقا  ثعابني  إليها 
حوايل  حاليا  يوجد  »فوكوس«  ملجلة  األملاني 
300 ألف ثعبان عمالق يف املنطقة، وبالتايل فإن 
الربية الغنية باألنواع يمكن أن تتدهور قريبا إذا 
تسلم  وال  البايثون.  ثعابني  انتشار  منع  يتم  لم 
يف  الصغرية  الحيوانات  جميع  من  املائة  يف   99

كذلك  الثعابني،  من  الوطني  إيفر-غليدز  متنزه 
الحيوانات الكبرية مهددة أيًضا.وعىل الرغم من 
أنواع  باملغذيات، فإن بعض  كونها مصدرا غنيا 
الذي  الزئبق،  عىل  تحتوي  البحرية  املأكوالت 
أظهرت الدراسات أنه يعيق نمو الجهاز العصبي 
للجنني. كما أن للزئبق تأثريا مماثال عىل األطفال 
الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.وعىل غرار 
األسماك، يحتوي لحم الثعابني عىل كمية عالية 
متفرقة  حاالت  ويف  السام،  الزئبق  من  نسبيا 
يهدد حياة اإلنسان.باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل 
سكان املنطقة أن يقتنعوا أوال بأن لحم الثعابني 
يمكن أن يكون أيضا طعاما فاخرا.ومن جانب 
الثعابني  آخر، قالت دونا كاليل، إحدى صائدات 
بلجنة الحياة الربية: »عندما يتم طهيها بشكل 
صحيح، فهي لذيذة حقا«. هذا يعني أن الجهد 
اللحوم  أنواع  طهي  من  أعىل  لطهيها  املبذول 
جيدا  الثعابني  إعداد  عدم  حال  ويف  األخرى. 
وبالتايل  مطاطيا  لحمها  يصبح  ما  فرسعان 

تصبح غري صالحة لألكل.

حدد باحثون يف جامعة والية أوريغون نوعا 
جديدا من نباتات كاسيات البذور، من العرص 
والتي تم حفظها يف قطعة من  الطباشريي، 

العنرب وجدت يف ما يعرف اآلن بميانمار.
 Valviloculus ويطلق عىل الزهرة النادرة اسم
الغار  عائلة  إىل  تنتمي  وهي   ،pleristaminis
من  جنس  وهو  بالساسفراس،  وترتبط 

الفصيلة الغارية املوجود يف أسرتاليا.
وتنقسم ميانمار وأسرتاليا بأكثر من 4000 
الذي كانت  الوقت  املحيط، ولكن يف  ميل من 
فيه هذه الزهرة مغطاة بالراتنج، كانت جزءا 

من شبه القارة املعروفة باسم غاندوانا.
أن  إىل   V. pleristaminis اكتشاف  ويشري 
عن  مفصولة  كانت  القارية  الصفيحة 
غاندوانا يف وقت متأخر جدا عما كان يُفرتض 

سابقا.
وقال جورج بوينار جونيور، عالم الحفريات 
يف قسم علم األحياء التكاميل يف جامعة والية 
الكريسماس  زهرة  ليست  »هذه  أوهايو: 
ولكنها جميلة، خاصة بالنظر إىل أنها كانت 
جزءا من غابة كانت موجودة منذ ما يقرب 

من 100 مليون عام«.
والزهرة املذكرة صغرية للغاية، يبلغ قطرها 

حوايل  عىل  تحتوي  لكنها  ملم،   2 نحو 
الزهرة  يف  الذكوري  )العضو  سداة   50
عىل  مرتبة  اللقاح(  حبوب  ينتج  الذي 
تتجه  أخرى  سداة  مع  حلزوني،  شكل 

نحو السماء.
عن  التقرير  مؤلف  بوينار،  وقال 
 Journal of the مجلة  يف  االكتشاف 
 Botanical Research Institute of
Texas: »عىل الرغم من صغر حجمها، 

إال أن التفاصيل املتبقية مذهلة«.
جامعة  يف  وزمالؤه  بوينار  وأطلق 
الزراعة  ووزارة  أوهايو  والية 
من  وهي  الزهرة،  عىل 
جديدين،  ونوع  جنس 
 Valviloculus اسم 

.pleristaminis
أن  بوينار  وأضاف 
عىل  كانت  العينة 
جزءا  األرجح 
مجموعة  من 

أزهار  به  نبات  يف 
»ربما  متشابهة، 
أنثى  بعضها  يكون 

وفق روسيا اليوم.
جمالها،  جانب  وإىل 
الزهرة  فإن 
جديرة  املتحجرة 
بسبب  باملالحظة 
قطعتها:  التي  الرحلة 
يف  ازدهرت  »لقد 
العمالقة  القارة  شبه 

الكهرماني  باللون  وغطت  غاندوانا  القديمة 
قبل ركوبها عىل صفيحة قارية تعرف باسم 

.»West Burma Bloc
رشق  جنوب  إىل  أسرتاليا  من  ببطء  وانتقلت 

آسيا، يف رحلة طولها 4000 ميل.
انفصلت  متى  حول  مستمر  جدل  وهناك 
قارة  عن   West Burma Block صفيحة 
إىل  النهاية  يف  انقسمت  والتي  غوندواناالند، 

والقارة  وأسرتاليا  الجنوبية  وأمريكا  إفريقيا 
القطبية الجنوبية وشبه القارة الهندية وشبه 

الجزيرة العربية.
قبل  التاريخ  هذا  الجيولوجيني  بعض  وقدر 
أنه  آخرون  افرتض  بينما  سنة،  مليون   500

كان أقرب إىل 200 مليون سنة.
ولكن، وفقا لبوينار، تطورت كاسيات البذور 
وهذا  سنة.  مليون   100 نحو  منذ  وتنوعت 
يعني أن كتلة West Burma Block ما كانت 
متأخر  »وهو  قال:  كما  ذلك،  قبل  لتنفصل 

كثريا عن التواريخ املقرتحة«.

أسلحة عظمية تعود لـ10 آالف عام !

عراقي يربي أسودًا في بيته ويشبهها بالخراف والدجاج !
منذ عشر سنوات يربي العراقي 
غالي المراجلة أسودًا في حديقته 
الصغيرة أو بيته في مدينة 
البصرة 

الحكم  صدر 
بالسجن  أخرياً، 

عىل  أشهر  خمسة 
إصابتها  ادعت  التي  الربيطانية 

حد  إىل  بكذبها  ووصلت  الرسطان،  بمرض 
بأن  تقنع أصدقاءها  لكي  أنها حلقت شعر رأسها 
حفل  مقابل  إسرتليني  جنيه   8500 لها  يدفعوا 

الزفاف الذي تحلم به.
من  والبالغة  ستاندن،  توني  الربيطانية،  وكانت 
العمر 29 عاماً، قد اختلقت قصة إصابتها برسطان 
شهرين  سوى  أمامها  يبق  لم  إنه  قائلة  عضال، 
إلكرتونية  صفحة  أصدقاؤها  فأطلق  لتعيشهما. 

ورشيكها  ملساندتها 
»حفل  عىل  الحصول  يف 

الزفاف الذي يستحقانه«.
وبعد كشف كذبها، مثلت ستاندن من 
مقاطعة تششاير أمام املحكمة واعرتفت 
خمسة  بالسجن  عليها  فحكم  بذنبها، 
جنيه  ألفي  بقيمة  تربع  بسداد  أُمرت  كما  أشهر، 
لصحيفة  وفقاً  أعمال،  رجل  إليها  قدمه  اسرتليني 

»دييل ميل« الربيطانية.
ووفقاً لوكالة النيابة العامة، أبلغت ستاندن يف يونيو 
بالرسطان.  تشخيصها  تم  أنه  صديقاتها   2015
وقدمت تحديثات منتظمة عن عالجها ألصدقائها، 
تخضع  أنها  لتظهر  رأسها  شعر  حلقت  أنها  كما 

للعالج. وزعمت أنه أمامها شهرين للعيش.
واملحصلة، جمع أصدقاؤها 8500 جنيه إسرتليني 
العروسني  إن  ويقال  الزفاف،  حفل  يف  ملساعدتها 

طارا لقضاء شهر العسل يف تركيا بعد الزفاف.
غري  بأنها  هاتفية  مكاملة  عرب  اعرتفت  النهاية  ويف 

مصابة بالرسطان ولم تصب مطلقاً.

الثعابين تنضم لقوائم الوجبات في فلوريدا!

عىل  يجرؤون  ال  كثريين  خالف  عىل 
الحيوانات  هذه  من  االقرتاب  مجرد 
املفرتسة.ويرى املراجلة أن هذه األسود 
تصبح بمرور الوقت جزءا من العائلة، 
مثلها مثل أي حيوان أليف آخر أو طري 
والدجاج.وقال  كالغنم  البيت  يف  يُربى 
الرجل عاشق تربية األسود وترويضها 
»حديقتنا تمتلك ثمانية أسود جاهزة، 
سنوات،  العرش  فوق  أعمارها  بالغة، 
سنة  كل  ذكور،  وأربعة  إناث  أربع 
والدات،  عندنا  بيصري  إحنا.  نكاثرهم 
بالسنة مرة من شبيلني  تولد  لبؤة  كل 
قيمة  والدتها«.وتُقدر  أشبال  ثالثة  إىل 
آالف  آالف وعرشة  بني ستة  بما  األسد 
دوالر، وقد باع املراجلة 62 أسداً رباها 
خالل السنوات العرش املاضية.وأضاف 

يعني  أني مفرخ  62 شبال  يقارب  »ما 
عىل مدار العرش سنوات األخرية، بعتهم 
بشمال العراق للعاصمة الحبيبة بغداد، 
الحلة،  يف  مني  أخذوا  أصدقاء  عندي 
بداخل  هنا  مني  أخذوا  أصدقاء  عندي 
يُربي  أن  املراجلة  البرصة«.واختار 
تتكيف  أنها  يرى  ألنه  أفريقية  أسودا 

بسهولة أكثر مع البيئة املحيطة بها.
الصغر،  من  يعني  »الرتويض  وقال 
يعني من والدته لحد ما يكرب تتواصل 
خطأ  يسويها  حركة  أي  يعني  وياه. 
محتسبة  غري  حركة  أي  عليه،  أصيح 
حيوان  محتسبة،  غري  فعله  ردة  ألن 
مرات  عدة  أنا  بدليل  هو  مفرتس 
يهاجمني عىل األكل، يهاجمني يف فرتة 
أشبه  هو  ألن  له  أعرف  بس  التزاوج، 

املراجلة  يحرتمني«.ويحتفظ  بأنه 
يبلغ  حتى  بيته  يف  األسود  بأشبال 
بعد  ينقلها  ثم  سنوات،  ثالث  عمرها 
ذلك لحديقته التي تستقبل زوارا يدفع 
الحيوانات  لرؤية  دوالرين  منهم  كل 
التي  »االسود  أن  إىل  املفرتسة.وأشار 
ناخذه  يوما   45 عمره  ويصبح  يولدن 
البيت  يف  ترويضه  نكمل  و  البيت  اىل 
حتى يحتك باإلنسان، باألطفال بالبيت 
ويصبح كجزء من االساكنني ما يعني 

ان سيصبح أليفا مئة باملئة«
منا  واحد  اي  يستطيع  :مثلما  وأضاف 
دجاجة،  أو  خروفا  أو  ديكا  يربي  ان 
عادي  كيشء  البيت  يف  معنا  فاالسد 
نأكل  يف جهة وهم عىل  جهة  ،فنحن 
اخرى و الحياة لدينا اصبحت طبيعية.

طيار في السابعة من عمره!
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اختلقت إصابتها بالسرطان لتجني 8500 جنيه إسترليني !


