
الكاظمي يدق إسفينًا بين »إخوة السالح« 
ويشعل فتيل »حرب شاملة«

»رد صاعق« يبعثر األوراق األميركية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
رٌد »صاعق« وجهته فصائل املقاومة 
اإلسالمية، وعىل رأسها كتائب حزب 
الل�ه، ع�ىل األجن�دة األمريكي�ة التي 
تنفذه�ا أطراف محلية لدق إس�فني 
الُفرقة بني »رفقاء الس�الح«، الذين 
مازال�وا حتى اآلن يقارعون اإلرهاب 
ال�دويل ع�ىل س�واتر املعرك�ة، رغم 
األمريك�ي  الرئي�س  إدارة  مس�اعي 
دونالد ترامب، الت�ي ُتمّهد ل�«حرب 

شاملة« يف العراق واملنطقة.
وع�ىل ما يبدو ف�إن رئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي، ل�م يأخذ عربة 
م�ن تداعي�ات ليلة حالك�ة اختارها 
له ترام�ب يف حزيران املايض، عندما 
زج بمقاتل�ني منضوي�ن يف جهازين 
أمني�ني عراقيني، كان�ا يمثالن رأس 
الحربة يف مقارع�ة تنظيم “داعش” 
اإلرهابي، يف خض�م “رصاع موجه” 
من�ذ س�نوات  دولي�اً  تغذيت�ه  تت�م 

إلشعال فتنة داخلية يف العراق.
لجه�از  تابع�ة  ق�وة  هاجم�ت  إذ 
مكافح�ة اإلره�اب، مقّر الل�واء 45 

التاب�ع للحش�د الش�عبي يف منطقة 
البوعيث�ة الواقع�ة جن�وب رشق�ي 
العاصم�ة بغ�داد، يف ش�هر حزيران 
اس�تفزازية  وبص�ورة  امل�ايض، 
عمدت الق�وة املهاجمة التي رافقها 
مدجج�ون  أمريكي�ون  عس�كريون 
بالسالح، إىل »اختطاف« 13 منتسباً 

يف اللواء 45 يف ظروف غامضة.
وبعد نحو ستة أشهر عىل »الخطوة 
املتهورة« التي أقدم عليها الكاظمي، 
بادر قبل أيام باستهداف جديد لهيأة 
الحشد الشعبي، بعدما أمر باعتقال 
أحد أفراد الحش�د بذريعة استهداف 
الس�فارة األمريكية يف بغداد بقصف 

صاروخي.
ونرش األمني الع�ام لحركة عصائب 
أه�ل الحق الش�يخ قي�س الخزعيل، 
تغريدة عىل حسابه يف »تويرت«، جاء 
فيه�ا: »ما حص�ل من اعتق�ال أحد 
أفراد الحشد الش�عبي بتهمة كيدية 

جرت معالجته بالعقل والحكمة«.
بالدولة  التزامن�ا  وأض�اف :«نج�دد 
ومؤسس�اتها ويف نفس الوقت نؤكد 

حق املقاومة يف إنهاء تواجد القوات 
العس�كرية األمريكية م�ع الحفاظ 
ع�ىل هيبة الدول�ة بعدم اس�تهداف 

البعثات الدبلوماسية«.

وجوب�ه ذلك، برفض ش�عبي قاطع 
عرّب عنه العراقيون بواسطة وقفات 
احتجاجي�ة وتغري�دات غاضبة عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي، والتي 

طالب�وا فيها الحكوم�ة بالعمل عىل 
جدولة إخراج القوات األمريكية، بدالً 
من استهداف الحش�د وقادته الذين 
أحبطوا مخططات الواليات املتحدة.

وتعليق�اً ع�ىل ذل�ك، ق�ال املس�ؤول 
األمن�ي للمقاومة اإلس�المية كتائب 
ح�زب الله، أب�و عيل العس�كري، يف 
تغريدة عىل تويرت: »إن املنطقة تغيل 
ع�ىل صفي�ح س�اخن، وإن احتمال 
نش�وب حرب ش�املة قائم. وهو ما 
يس�تدعي ضب�ط النف�س لتضيي�ع 
الفرص�ة ع�ىل الع�دو ب�أن ال نكون 
الط�رف الب�ادئ لها، ولع�ل عمليات 
القص�ف يف األيام املاضي�ة، ال تصب 
إال يف مصلح�ة عدونا ترامب األحمق 

وهذا ما يجب أن ال يتكرر«.
وأضاف العسكري: »أن تحالفنا مع 
اإلخوة ب�ني فصائل املقاومة س�واء 
املحلي�ة منه�ا أو الخارجي�ة تحالف 
مت�ني، وما يمس�هم يمس�نا ونحن 
ملزمون بالدف�اع عنهم ضمن األطر 

املح�ددة واملق�ررة بينن�ا«.
وتابع قائالً: »ومن هنا ندعو كاظمي 
الغدر أن ال يخترب صرب املقاومة بعد 
اليوم، فالوقت مناسب جداً لتقطيع 

أذنيه كما تقطع آذان املاعز«.
من جانب�ه يقول املختص بالش�أن 

األمن�ي صب�اح العكي�يل ل�«املراقب 
مح�اوالت  »هن�اك  إن  العراق�ي«، 
لتضليل الرأي العام وتش�ويه صورة 
فصائ�ل املقاوم�ة اإلس�المية، م�ن 
خالل خلق فتنة بني األجهزة األمنية 

العراقية«.
ويرى العكييل أن »هذه املؤامرة أريد 
م�ن ورائها إش�عال فتن�ة، لكن الرد 
الرسيع واإليجابي والواعي والحكيم 
لقي�ادة الحش�د الش�عبي وفصائ�ل 
املقاومة اإلسالمية، حال دون ذلك«.

ويش�ري العكييل إىل أن »كل ما حصل 
ويحص�ل يف الوق�ت الراه�ن يمث�ل 
مؤامرة عىل العراق وأمنه، ورس�الة 
الرئي�س  إدارة  ملغازل�ة  حكومي�ة 
األمريك�ي دونال�د ترام�ب، يف مل�ف 

استهداف املقاومني«.
األج�در  »كان  إن�ه  قائ�اًل  وي�ردف 
برئي�س الوزراء تنفيذ ق�رار الربملان 
املل�زم لحكومت�ه بإخ�راج الق�وات 
األجنبية م�ن األرايض العراقية، عىل 
اعتب�ار أنها تمثل أحد امللفات املهمة 

التي ينبغي عليه تنفيذها«.

المراقب العراقي/بغداد...
نفى املستش�ار يف البنك املركزي العراقي احس�ان ش�مران، 
امس االح�د،  وجود نية للبنك لتعديل س�عر الرصف بقيمة 

اعىل مما هو عليه االن.
وقال ش�مران يف ترصي�ح متلفز تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »البن�ك املرك�زي يراق�ب اس�عار الرصف ويتش�دد بذلك 
للحيلولة دون حدوث عدم اس�تقرار وقفزات بسعر الرصف 
وال توج�د ل�دى البنك املركزي اية نية لتعديل س�عر الرصف 
بقيم�ة أعىل للدوالر أمام الدينار«. ولفت إىل إن » رفع س�عر 
ال�رصف تم مل�رة واح�دة ولو كان بص�ورة تدريحي�ة لكان 

س�يحدث حالة عدم اس�تقرار وس�عرا غري ثابت وقلقاً لدى 
التجار واملواطنني«.

وبني أن » هنالك أش�خاصا ومصارف احتك�رت الدوالر بعد 
رفع قيمة رصفه بهدف املضاربة لكن الذي حصل ان سعره 
انخف�ض وهذا مري�ح للبن�ك املركزي ألن�ه أرص عىل تغيري 
الس�عر ملرة واحدة وبش�كل غ�ري تدريجي لخل�ق اطمئنان 
ل�دى الجمهور«. واش�ار اىل إن البنك املركزي مس�تقل لكنه 
جزء م�ن االدارتني املالي�ة والنقدية للدول�ة ويجب أن يعني 
الدولة وس�بق أن تدخل بس�بب تأخر الرواتب ونصح الدولة 

باالقرتاض وهو من تفاوض مع املصارف لالقرتاض«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجن�ة االمن والدف�اع النيابية، ام�س االحد، ان 
القوات العراقية قادرة عىل حفظ االمن وليس بحاجة 

اىل بقاء القوات االمريكية.
وقال عض�و اللجنة مه�دي تق�ي يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي ان “قرار الربملان الس�ابق 

باخراج القوات االجنبية م�ن البالد ملزم الي حكومة 
تأتي ويجب ان ال يسوف”، الفتا اىل ان “القوات االمنية 

وامن البالد ليس بحاجة اىل بقاء القوات االمريكية”.
واض�اف ان “لجن�ة االمن ج�ددت مطالبته�ا باعادة 
تفعي�ل مل�ف اخ�راج الق�وات االجنبي�ة م�ن الب�الد 
وع�ىل رأس�ها الق�وات االمريكي�ة”، مبين�ا ان “بقاء 

الق�وات االمريكية مربك للمش�هد االمن�ي ولن يحقق 
االستقرار”.

يش�ار اىل ان مجلس الن�واب كان قد اص�در قراراً بعد 
الجريم�ة التي ارتكبتها الطائ�رات االمريكية باغتيال 
ق�ادة الن�رص يف مطار بغ�داد، يقيض بجدول�ة اخراج 

القوات االجنبية من العراق.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ا النائ�ب حس�ني العقابي، امس األح�د، اىل رضورة دع�م القطاع 
الخاص واالس�تثمار يف املوازن�ة العامة للعام املقب�ل، لتعزيز إيرادات 
الدول�ة املالي�ة. وقال العقاب�ي، يف بيان تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»املوازن�ة إىل اآلن ل�م تص�ل إىل مجلس الن�واب، ولم يت�م االطالع عىل 
مضمونها«، الفتا إىل أن »ملفي االس�تثمار ودعم القطاع الخاص من 

املواضيع األكثر فاعلية بالواقع االقتصادي العراقي«.
وأض�اف، أن�ه »ال يمك�ن لبل�د أن يس�تقر اقتصاديا ومالي�ا من دون 
دع�م قطاعي االس�تثمار والخاص، مبينا أن دعم القطاعني س�يعزز 
إيرادات الدولة بمبالغ مالية تعزز املوازنة العامة وتؤمن فرص العمل 
للعاطلني يف ظل تزايد نسب البطالة التي باتت ترهق الدولة بالوظائف 

العامة وتسبب اضطرابات ومشاكل اجتماعية كبرية جدا«.

دعوة نيابية 
لدعم القطاع الخاص في موازنة  

العام المقبل

البنك المركزي ينفي إجراء تعديل جديد 
على سعر صرف الدوالر

األمن النيابية: القوات العراقية قادرة على حفظ األمن وال حاجة لبقاء األمريكان

 المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ع�ىل خلفي�ة مزاع�م الكت�ل الكردس�تانية 
وترصيحاته�ا ح�ول دخ�ول االتف�اق م�ع 
بغ�داد حي�ز التنفي�ذ تؤكد كتل سياس�ية يف 
مجل�س الن�واب، س�عيها إىل تمري�ر قانون 
املوازن�ة االتحادية لعام 2021 وبس�يناريو 
مش�ابه لقانون تموي�ل العجز املايل املصوت 
عليه مؤخ�را، والذي لم يخص�ص أي أموال 

إىل كردس�تان بس�بب الفس�اد املس�ترشي 
واس�تئثار االحزاب الكردية باالموال وعوائد 

النفط واملنافذ الحدودية.
وأكد نواب من بغداد أن الكتل الكردية تحاول 
إيهام ش�عب كردس�تان بوجود االتفاق مع 
بغ�داد بغية إطف�اء التظاه�رات، الفتني إىل 
أن املجام�الت السياس�ية س�وف تغيب عن 

املشهد املقبل فيما يتعلق بهذا امللف.

الديمقراط�ي  الح�زب  عض�و  ويؤك�د 
الكردس�تاني ريبني س�الم، أن ن�واب الكرد 
س�يعرقلون تمري�ر قان�ون املوازنة لس�نة 
2021، يف حال قيام الكتل السياسية االخرى 
باالعرتاض عىل حصة إقليم كردستان ضمن 

مسودة القانون.
وزعم عضو الح�زب الديمقراطي أن اإلقليم 
نفذ ال�رشوط وااللتزامات م�ع املركز، وعىل 

أعضاء الربملان التعامل بشكل وطني ومهني 
بعيدا ع�ن األجن�دات السياس�ية والتنافس 

االنتخابي.
وتأت�ي تل�ك الترصيح�ات تزامنا م�ع بيان 
لحرك�ة التغي�ري الكردي�ة، أك�دت في�ه أن 
حكومة كردس�تان ل�م تنف�ذ أي اتفاق مع 

بغداد خاص بتسليم عوائد النفط ...
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أحزاب كردية تضع »قنابل موقوتة« 
على سكة »الموازنة« للظفر »بالغنائم« 

الشركات األمريكية في العراق تكبل 
االقتصاد بـ»قيود« الهيمنة واالستنزاف

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أثار ق�رار الرئيس االمريك�ي املنتهية واليته 
دونال�د ترامب بالعف�و عن قتل�ة العراقيني 
من قبل عن�ارص رشكة بالك ووتر، واإلفراج 
عنهم ردود أفعال غاضبة شعبية وسياسية 
فه�و تحد واض�ح ملش�اعر العراقيني وذوي 
الضحاي�ا، يف ظ�ل صمت حكوم�ي ، ما دفع 
مطالب�ة  إىل  السياس�ية  االط�راف  بع�ض 
الحكومة بمنع ال�رشكات االمريكية االمنية 
من العمل يف البالد بش�كل فوري, فضال عن 
إلغ�اء التعاق�دات التجاري�ة واالس�تثمارات 
لل�رشكات االمريكي�ة العامل�ة يف الع�راق , 
واس�تبدالها برشكات الدول الصديقة األكثر 
االس�تثمارية  ال�رشكات  فجمي�ع  كف�اءة، 
االمريكية س�واء يف حقول النفط أو الطاقة 
أو التعاق�دات االخ�رى لم تنج�ح يف عملها , 
بل هي وس�يلة البتزاز العراق ورسقة أموال 
املش�اريع دون تحقي�ق منج�ز ع�ىل أرض 

الواق�ع . برملاني�ون دع�وا إىل إلغ�اء التعاقد 
م�ع جمي�ع ال�رشكات االمريكي�ة يف العراق 
ردا ع�ىل ق�رار العف�و ع�ن قتل�ة العراقيني 
م�ن أف�راد رشك�ة ب�الك ووت�ر, مطالب�ني 
الحكومة العراقية باستخدام كافة القنوات 
الدبلوماس�ية وع�دم االكتف�اء باالس�تنكار 
واإلدانة ، فيم�ا لفتوا إىل أن موقف الحكومة 
من اإلفراج ع�ن مجرمي بالك ووتر بارد وال 

يتناسب مع حجم الجريمة.
وأضاف�وا أن “كل ال�رشكات االمريكي�ة ل�م 
تحق�ق أي منج�ز حقيقي يف املش�اريع منذ 
االحتالل عام2003 وحت�ى يومنا هذا, فهي 
تأخ�ذ عقودا وتمنحه�ا إىل مقاولني ثانويني 
ولك�ن املحصل�ة ع�دم وج�ود نتائ�ج وهي 

باألحرى عقود بائسة.
فيما أكد مختص�ون أن الرشكات االمريكية 
وراء ع�دم إعم�ار الع�راق , نتيج�ة ضع�ف 
الحكوم�ات الس�ابقة والحالي�ة وخضوعها 

لرغب�ة االدارة االمريكي�ة بمن�ح ال�رشكات 
االمريكي�ة عقودا يف مجاالت النفط والطاقة 
الكهربائي�ة وع�دد م�ن املش�اريع االخرى، 
فرشكات استخراج النفط تبحث عن االرباح 
وترفض تخفيض كلف اإلنت�اج ومدة العقد 
ال�ذي وقع بظ�روف غامضة مع مس�ؤولني 

سابقني...
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المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب فاضل الفتالوي، امس االحد، ان امريكا 
س�اهمت بش�كل أو بآخر بتدمري منظومة الدولة 

العراقية.
وقال الفتالوي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« أن “اح�دى عوامل االحت�الل األمريكي 
طائفي�ا  واملجتمع�ي  الس�يايس  العن�ف  تغذي�ة 

وعرقيا”.
وأضاف أن “واشنطن تسعى خالل الفرتة الراهنة 
إىل خلق حالة من االنقس�ام والفوىض بني اطياف 
املجتم�ع العراقي«، منوه�ا اىل ان “هناك اجندات 
موالي�ة المريكا تس�عى اىل خلق حال�ة من الفتنة 
الث�ارة وتأليب ال�رأي العام من أج�ل تلميع صور 

االحتالل األمريكي “.
ولفت إىل أن “املش�اريع األمريكي�ة الخبيثة داخل 
الع�راق ل�ن تنطيل عىل أبن�اء ش�عبنا “، مؤكدا أن 
الحل الوحيد للخالص من املؤامرات الخارجية هو 

الخالص من االحتالل األمريكي البغيض«.

نائب: أمريكا
 ساهمت بتدمير منظومة 

الدولة العراقية

Corona Virus Infections

خليك في البيت
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إيران: عدد المتهمين 
الرئيسيين في 

اغتيال سليماني 
والمهندس

 بلغ 48 شخصًا

تهديدات 
ترامب وحماقاته 
تستهدف من .. 

إيران أم
 أمريكا ؟!

يونس محمود 
يدعو 

لمساندة 
الهيئة 

التطبيعية  456

المراقب العراقي/بغداد...
توعدت وزارة االتصاالت، امس االحد، بتشكيل 
لجان ملتابعة أصحاب االبراج واملكاتب الخاصة 

بتجهيز االنرتنت. 
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة االتصاالت 
رع�د املش�هداني يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
االتص�االت  »وزارة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
تج�دد تأكيدها بأنه ال يوجد ارتفاع يف أس�عار  
أن  إىل  الخاص�ة باالنرتن�ت«، الفت�اً  الس�عات 
»وزير االتصاالت أركان ش�هاب أمر بتش�كيل 
لجان ملتابعة أصحاب املكاتب الخاصة بتجهيز 

االنرتنت«.
وأش�ار إىل أن »الوزارة س�تتخذ إجراءات بحق 
ضعاف النفوس م�ن بعض أصحاب الرشكات 

يف حال قيامهم برفع أسعار االنرتنت«.
يش�ار اىل ان عددا من اصحاب االبراج يف بغداد 
واملحافظات اقدموا عىل رفع تسعرية االشرتاك 

يف االنرتنت اىل ما يقارب ال�«4« دوالرات.

أبراج اإلنترنت ترفع 
األسعار واالتصاالت 

تتوعد بالرد
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سيناريو السنوات السابقة يعود من جديد

إقليــم كــردستان يضــع شــروطـًا على حصته 
بموازنة »21« ويهـــدد بعــرقـلتها   

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
الكت�ل  مزاع�م  خلفي�ة  ع�ى 
وترصيحاته�ا  الكردس�تانية 
ح�ول دخول االتف�اق مع بغداد 
حيز التنفيذ تؤكد كتل سياسية 
يف مجل�س الن�واب، س�عيها إىل 
تمري�ر قانون املوازنة االتحادية 
لعام 2021 وبس�يناريو مشابه 
امل�ايل  العج�ز  تموي�ل  لقان�ون 
املصوت علي�ه مؤخرا، والذي لم 
يخصص أي أموال إىل كردستان 
املس�ترشي  الفس�اد  بس�بب 
الكردي�ة  االح�زاب  واس�تئثار 
باالموال وعوائ�د النفط واملنافذ 

الحدودية.
وأكد ن�واب من بغ�داد أن الكتل 
الكردي�ة تح�اول إيهام ش�عب 
كردس�تان بوج�ود االتفاق مع 
بغداد بغية إطف�اء التظاهرات، 
املجام�ات  أن  إىل  الفت�ن 
السياس�ية س�وف تغي�ب ع�ن 
املش�هد املقبل فيم�ا يتعلق بهذا 

امللف.
الح�زب  عض�و  ويؤك�د 
الديمقراطي الكردستاني ريبن 
سام، أن نواب الكرد سيعرقلون 
تمري�ر قان�ون املوازن�ة لس�نة 
الكت�ل  قي�ام  ح�ال  يف   ،2021

السياس�ية االخ�رى باالعرتاض 
ع�ى حص�ة إقلي�م كردس�تان 

ضمن مسودة القانون.
الح�زب  عض�و  وزع�م 
نف�ذ  اإلقلي�م  أن  الديمقراط�ي 
الرشوط وااللتزامات مع املركز، 
التعامل  الربمل�ان  أعض�اء  وعى 
بش�كل وطني ومهني بعيدا عن 
والتنافس  السياس�ية  األجندات 

االنتخابي.
وتأت�ي تلك الترصيح�ات تزامنا 
التغي�ر  لحرك�ة  بي�ان  م�ع 
الكردية، أك�دت فيه أن حكومة 
كردس�تان ل�م تنف�ذ أي اتفاق 
مع بغداد خاص بتس�ليم عوائد 
الحدودي�ة  واملناف�ذ  النف�ط 
واملط�ارات مقاب�ل دفع االخرة 
ألموال روات�ب موظفي االقليم، 
االخ�رة  أن مزاعمه�ا  معت�ربة 
ح�ول ذل�ك جميعه�ا محاوالت 
اله�دف منه�ا  تخديري�ة وكان 

إنهاء التظاهرات يف كردستان.
ورفض مجلس الن�واب يف وقت 
س�ابق التصوي�ت ع�ى الفقرة 
الخاصة بحصة إقليم كردستان 
ضمن قانون االقرتاض املصوت 
علي�ه منتصف الش�هر املايض، 
الت�زام  ع�دم  بس�بب  وذل�ك 

كردستان باالتفاق النفطي مع 
بغداد.

ويف آخر ترصيح لها، فقد أكدت 
واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة 
قان�ون  م�رشوع  أن  النيابي�ة، 
املوازنة االتحادية لعام 2021 لم 
ترسله الحكومة بعُد إىل مجلس 

النواب.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر، 
املالي�ة  الس�نة  إن  ترصي�ح  يف 
شارفت عى االنتهاء والحكومة 
قان�ون  م�رشوع  ترس�ل  ل�م 
املوازن�ة االتحادية لع�ام 2021 
إىل مجل�س الن�واب، الفتة إىل أن 
بش�أن  الحكوم�ة  ترصيح�ات 
املوازنة متضاربة، فيما اعتربت 
أن عملي�ة خفض س�عر رصف 
الدين�ار أم�ام ال�دوالر سياس�ة 
الحكوم�ة  وضعته�ا  خاطئ�ة 

وستؤثر عليها. 
ب�دوره أك�د النائب ع�ن ائتاف 
اله�ادي  عب�د  القان�ون  دول�ة 
السعداوي، أن »إقليم كردستان 
فقد كل يشء بعد أن رهن النفط 
لرتكي�ا خمس�ن س�نة قادم�ة 
املناف�ذ  ف�أن  ذل�ك  إىل  إضاف�ة 
الكردستانية هي تحت سيطرة 
كردي�ة  حزبي�ة  ش�خصيات 

متنف�ذة، وبالت�ايل الوج�ود ألية 
أموال يتم تسليمها إىل الحكومة 
االتحادية مقابل حصولهم عى 
موظف�ي  روات�ب  مس�تحقات 

كردستان«.
وقال الس�عداوي، يف ترصيح ل� 
»املراق�ب العراق�ي« إن »كل ما 
يش�اع من قب�ل ن�واب االحزاب 
الكردي�ة ع�ن وج�ود اتفاق بن 
بغ�داد واالقليم خ�اص باالزمة 
املالية ال أس�اس له من الصحة 
س�واء كان م�ع الربمل�ان أم مع 

الحكومة«.
وأش�ار إىل أن »الكتل السياسية 
ماضي�ة بتمرير قان�ون املوازنة 
م�ن  وصول�ه  بع�د  االتحادي�ة 
وفق�ا  وس�يكون  الحكوم�ة، 
لآللي�ة التي ُم�رَِّر فيه�ا قانون 
العج�ز، وهي يف حال عدم التزام 
النف�ط  عوائ�د  بدف�ع  اإلقلي�م 
واملناف�ذ واملطارات فا تكون له 
حصة مالية ضم�ن القانون أي 

املوازنة«.
مج�ال  »ال  أن�ه  إىل  ولف�ت 
م�ع  السياس�ية  للمجام�ات 
كردس�تان حتى مع قرب إجراء 
االنتخابات«، مستبعدا إجراءها 

خال العام الجاري كله«.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

 - في زمن المالك���ي اغلقت محالت 
المش���روبات »غير المج���ازة« فقامت 

الدنيا ولم تقعد.
- قام���ت ه���ذه الحكوم���ة بنف���س 
الخطوة فلم نسمع وال حتى همس!

عبدالمه���دي  حكوم���ة  قدم���ت   -
العدس، فتس���ابق الكثيرون للتندر 

والتحشيش.
- قطعت ه���ذه الحكوم���ة الرواتب 
الكهرباء،  اختف���ت  واالن  والحص���ة 
فصمت الطرف االخر كصمت القبور!

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية حس�ن العقابي، امس 
االح�د، الحكوم�ة بممارس�ة الك�ذب والتس�ويف يف تطبيق 
تعهداته�ا، مبينا ان وزير املالية عيل عاوي ال يمكنه التفكر 

وايجاد الحلول سوى بقطع ارزاق املواطنن واخذ القروض.
وقال العقابي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه »من 
املخج�ل واملخزي حديث وزير املايل عيل عاوي بش�ان اهمية 
رفع س�عر الدوالر ودعمه للفقر فيم�ا كان املترضر الوحيد 

هو املواط�ن البس�يط«.واضاف ان »الوزير يم�ارس الكذب 
فهو يعلم جيدا ان الس�لع االساسية واملواد الغذائية ارتفعت 

بشكل كبر مقارنة بتخفيض قيمة الرواتب بنسبة %20«.
واش�ار اىل ان »رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي ووزير 

ماليته ل�م يجدو أي افكار بش�ان ازمة الروات�ب واالقتصاد 
س�وى االق�رتاض لثاث م�رات فيم�ا كانت الخط�وة التالية 
التع�دي ع�ى ارزاق املواطن�ن دون ايجاد أي ح�ل اقتصادي 

واضح«.

القانونية النيابية: حكومة الكاظمي تمارس الكذب واجراءاتها مقتصرة على الفقراء

نائب ســابــق: ال تحـــالفـــات سيــاسيــة قبــل انتخــابــات حــزيــران 
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائب الس�ابق والقيادي يف ائتاف دولة القانون 
رع�د املاس، امس االح�د، بانه التحالفات سياس�ية 

قبل انتخابات حزيران العام املقبل.

وقال املاس انه »وفق لقانون االنتخابات الجديد التي 
اق�ره مجلس الن�واب مؤخرا حدد الي�ات االنتخابات 
الف�ردي وبالتايل الج�دوى من عق�د اي تحالفات او 
ائتافات سياس�ية يف االنتخابات القادمة لكن هناك 

تنسيق للمواقف والروى حيال الدوائر االنتخابية«.
واضاف املاس،أن »اي تحالفات او ائتافات ستحدث 
بعد االنتخابات س�واء ج�رت يف حزيران 2021 او تم 
تاجيله�ا اىل وقت اخر«، الفت�ا اىل »موعد االنتخابات 

اليزال متأرجحا يف ظل عدم توفر الكثر من اس�باب 
اقامتها وتاخر حس�م قوانن مهمة ابرزها املحكمة 
االتحادي�ة باالضاف�ة اىل ان الب�اد يف وض�ع م�ايل 

واقتصادي صعب لم يحسم ملفه حتى االن«.

الصحة: سنتعامل مع شركة تنتج لقاح 
كورونا اذا اثبت فاعليته

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن املتحدث باس�م وزارة الصحة سيف 
الب�در، ام�س االح�د، أن ب�اده وافق�ت 
عى االس�تخدام الطارئ للق�اح رشكتي 
فاي����زر األمريكي�ة وبيونتي�ك األملانية 
ضد »كوفي�د-19«، الفت�����ا إىل أنه تم 
االتفاق عى ش����راء مليون ونص���ف 
اللق���اح، ك����دفعة  جرع��ة م���ن 

أوىل.
وق�ال البدر، إن »الهيئ�ة الوطنية النتقاء 
األدوية وافقت عى استخدام لقاح فايزر 
بش�كل ط�ارئ يف العراق، وس�تصل أوىل 
الدفع�ات مطل�ع العام املقب�ل«، الفتا إىل 
أنه »ت���م االتف�اق م���ع الرشكة عى 
ملي����ون ونص�����ف جرع�ة كدفعة 

أوىل«. 
وأضاف أن »وزارة الصحة تسعى لتغطية 
احتياجات 20 % من الشعب العراقي من 
اللق�اح، أي ما يعادل 8 ماين ش�خص، 
لك�ن نح�ن ل�ن نتعم����د فق�ط لقاح 
فاي�زر وهن�اك جه�ات أخ�رى رشط أن 
تك�����ون معتم�����دة م�ن منظم�ة 
والجه����ات  العاملي�����ة  الصح�ة 

املعنية«.
وح�ول إمكانية ترخي�ص وزارة الصحة 
العراقي�ة لقاح »س�بوتنيك V«، أكد البدر 

أن »هذا القرار يعود للجان االستش�ارية 
ال�دويل  والتحال���ف  املختص����ة 

للقاحات«.
وتابع أنه »ليس لدينا تفضيل أو استبعاد 

مس�بق ألي دولة أو ألي لقاح املهم لدينا 
أن يثب�ت اللق�اح فعاليت�ه، وأن يك�ون 
مطاب�ق للضوابط العلمي�ة املعمول بها 

محليا ودوليا«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أعلنت وكالة االس�تخبارات التابع�ة لوزارة الداخلية، 
امس األحد، عن إلقاء القبض عى أحد قادة جماعات 
داعش االجرامية بعد نصب »كمن محكم« ومداهمة 
منزل�ه يف ناحي�ة ش�وان بمحافظ�ة كركوك.وقالت 
الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »مفارزها املتمثلة ب مديرية اس�تخبارات الرشطة 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلية، ألق�ت القبض عى أحد 
ق�ادة داع�ش اإلرهابي، واملطلوب وف�ق أحكام املادة 
٤ إره�اب، باإلضاف�ة اىل صدور ع�دة مذكرات قبض 

بحق�ه النتمائه لعصاب�ات داعش اإلرهابي�ة، لعمله 
بما يس�مى آمر املفارز العس�كرية لقواطع كركوك، 
ونين�وى، والرشط�ة الاإس�امية ضم�ن عصاب�ات 
داع�ش، فض�ا عن عمل�ه بصفة جندي بما يس�مى 
فرقة القادسية، وديوان البحث والتطوير«.وأوضحت 
الوكال�ة، أن »عملية إلقاء القبض تمت بعد تش�كيل 
فريق للعمل املختص، ونصب كمن محكم ومداهمة 
منزل�ه يف ناحية ش�وان ضم�ن محافظ�ة كركوك«، 
مش�رًة إىل »ت�م تدوي�ن أقوال�ه باالع�رتاف واتخ�اذ 

اإلجراءات القانونية بحقه«.

استخبارات الداخلية تعلن االطاحة 
بأحد قادة داعش يف كركوك

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت مديري�ة مكافح�ة اإلج�رام يف بغداد، 
التابع�ة إىل وكالة ال�وزارة لش�ؤون الرشطة، 
ام�س االح�د، بإلق�اء القب�ض عى ع�دد من 
املتهم�ن واملطلوبن بقضايا جنائية مختلفة، 
حصيل�ة ملمارس�اتها األمنية خ�ال ال� )2٤( 
س�اعة املاضية.وق�ال املديري�ة، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »مفارزها 
ألق�ت القبض عى عدد من املتهمن وفق مواد 

قانوني�ة تنوعت بن جرائ�م الخطف والرسقة 
وترويج العمل�ة املزيفة والتزوي�ر ومطلوبن 
أن  مختلفة«.وأضاف�ت،  جنائي�ة  بقضاي�ا 
»مفارزها القت القبض عى عدد من املتهمن 
لقيامهم برسقة دراجات نارية، ودراجات التك 
تك يف مناطق متفرقة من العاصمة، فضا عن 
ضب�ط عجل�ة والقبض ع�ى حائزه�ا لوجود 
إش�ارة ضبط يف قاع�دة البيانات ضمن مكتب 

مكافحة رسقة سيارات الكرخ«.

إجرام بغداد تقبض عىل متهمين 
بجرائم مختلفة 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

دعاء مال سرحان.. 
كان هناك رجل كبر السن يف إحدى القرى ُيدعى )ما رسحان( 
ُيرس�ل إلي�ه الن�اس يف القري�ة حيثم�ا مرض عندهم ش�خص 
وتفاقمت حالت�ه ليأتي إليه )ما رسحان( ويقرأ له ما تيرس له 
م�ن القرآن الكريم ثم ُيغمض املا عيني�ه ويتمتم بكلمات حتى 
ينتهي فيقول لهم اِطمئنوا فإن مريضكم سوف يعيش أو يقول 
له�م إن حالة مريضكم ميؤوس منها. ل�م يخطئ حدس الرجل 
وال م�رة حي�ث يص�دق فيما يقول ف�إن قال إن املريض س�وف 
يعي�ش فإنه يتحس�ن وينه����ض بتمام العافي�ة وإن قال إنه 

سيموت فإن املريض يم���وت . 
أحد أصدقاء املا رسحان الذي يرافقه يف كل خطواته ألح عليه يف 
أن يخربه برس هذه الفراسة وهذا الحدس وماهية هذه الكلمات 
الت�ي يتمتمها وبعد إلحاٍح ش�ديد أخرب )م�ا رسحان ( صديقه 
بال�رس وقال له إن�ه يكون عى وضوء تام وبع�د قراءة آيات من 
الق�رآن يقرأ دعاًء معين�اً عند املريض تعلمه م�ن أحد العارفن 
وبعد أن يتم قراءة الدعاء ينكشف عنه الغطاء فرى ملك املوت .

 فإذا رآه جالس�اً عند رأس املريض قال لذويه إن حالته ميؤوس 
منه�ا وإن رأى مل�ك املوت جالس�اً عن�د قدمي املري�ض طمأن 
أهله وقال لهم إنه س�يعيش . توس�ل به صديق�ه أن يعلمه هذا 
الدع�اء  ليبقى رسا بينهما فاقتنع املا رسحان وعلمه إياه . بعد 

سنتن من ذلك اليوم مرض )ما رسحان( 
وتده�ورت حالت�ه وانقطع ع�ن تناول 
الطع�ام وال�رشاب فج�اء إلي�ه صديقه 
ليزوره  فقال له )ما رسحان( اُريدك أن 
تقرأ الدعاء ال�ذي علمتك إياه  فرتى أين 
يجلس ملك املوت فإن كان جالس�ا عند 
رأيس ك�ي أويص وصيت�ي .  قرأ صديقه 
الدعاء فرأى ملك املوت جالسا عند رأس 
)م�ا رسحان( فقال ل�ه إنه جالس عند 
رأس�ك فصاح ما رسحان ]ِولَْك ُفرِْني[ 

فأمس�ك صديق�ه بقدمي ما رسح�ان ثم 
أدارهما ووضع رجليه مكان رأس�ه و رأس�ه مكان رجليه و قرأ 
الدعاء فصاح به ما رسحان ]هاولك ؟[ فرد صديقه عند رأسك 
فصاح به م�ا رسحان ]ولك فرني[ وظ�ل صاحبه )إيفر( بما 
رسح�ان  إىل أن خرج�ت روحه و تس�لمها رب كري�م .. حكاية 

تجمع بن الطرافة والباغة يف الداللة واملعنى .
 حيث إن هناك ما يخطط لنا اليوم وما نعيشه اليوم بحكم ملك 
املوت فهؤالء السياس�يون الفاش�لون البائس�ون القابعون عى 
صدورنا الناهبون ألموالنا والقاتلون ألحامنا يؤسس�ون لدولة 
املافيات التي تبقي رؤوس الفساد والحرمنة والعمالة متسلطة 
ع�ى رؤوس العراقي�ن ومقدراته�م حت�ى فيما يس�مى بلعبة 
االنتخاب�ات املبكرة وها نح�ن نراهم بعد كل ه�ذا الخزي والذل 
والع�ار والضياع وم�ن دون تردد أو حياء يس�تعدون ويتآلفون 
ويخططون ويتهي�أون فإن انتخبناهم عادوا إلينا أش�د وأقوى 
وإن لم ننتخبهم عادوا إلينا بث�وب التوافق والرشاكة والتصالح 
وإن بقين�ا يف بيوتنا ولم نش�ارك يف االنتخابات عادوا إلينا بثوب 
التواف�ق الدويل واألممي وبوابة البارزان�ي وبرهم صالح ونافذة 
البي�ت الش�يعي م�ع )البيتونة الش�يعية(  ومدرج�ات ومنازع 

السياسين السنة ورحم الله ما سلطان .. الفاتحة .

إصبع عىل الجرح .. 

بالــوثيقـة

القض���اء يطلب رف���ع الحصانة عن 
وزير دفاع سابق ونائب في الدورة 

الحالية للبرلمان .

منهل عبد األمري المرشدي ..
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 28 كانون األول  2020 العدد 2490 السنة العاشرة

اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية جمال كوج�ر، ان الحكوم�ة لديها 
طريقان لرصف رواتب املوظفني للشهر املقبل يف حال لم يتم التصويت 
ع�ى املوازنة خالل ش�هر كانون الثاني املقبل.وق�ال كوجر ، ان “إقرار 
املوازن�ة قد يتأخر بحس�ب األرقام واملعطيات الت�ي تتضمنها، وبالتايل 
فأن شهر كانون الثاني املقبل قد الترصف رواتبه وفقا لقانون املوازنة 
الجديدة”.وأض�اف ان “امام الحكومة طريقان لرصف الرواتب اما من 
خالل اتباع النظام الدس�توري 12/1 املعمول به يف الس�نوات املاضية، 
او قي�ام وزي�ر املالي�ة ع�ن طري�ق الصالحي�ة املخولة الي�ه باقرتاض 
مبلغ بش�كل مؤقت لرصف الرواتب”.وب�ني ان “الحكومة لديها كامل 
الصالحي�ة لرصف الروات�ب وفقا للنظام املذك�ور، او االقرتاض املؤقت 
لحني إقرار املوازنة، ليتم تحويل ذلك القرض يف قانون املوازنة اىل قرض 

دائمي مدرج يف تلك املوازنة”.

المالية النيابية: امام الحكومة طريقان 
لصرف رواتب الموظفين للشهر المقبل

وص�ف الخب�ر االقتصادي همام الش�ماع االوض�اع االقتصادية 
واملالي�ة يف الب�الد بانها مضطربة ولن تس�تقر ع�ى منوال معني 
لف�رتة اخرى.وق�ال  :« ان الس�وق املحلية ش�هدت ، منذ خفض 
س�عر قيمة العملة الوطنية قياس�ا بالعم�الت االجنبية وخاصة 
الدوالر ، ارتفاعا متسارعا غر محسوب لحد االن ، اىل اين يصل ».
واضاف الش�ماع انه :« اذا ارتفعت اس�عار املستوردات ، وخاصة 
امل�واد االولي�ة ، س�يضطر التاجر املحيل الن يرفع س�عر س�لعه 
املباعة بالس�وق لعدم وجود مواد اولية محلية تنافس وتضاهي 
املس�توردة ».واوض�ح :« ان ارتفاع س�عر رصف ال�دوالر ، بهذه 
الوترة املتس�ارعة ، قد يس�تمر ليتجاوز ال��160 الف دينار لكل 

مائة دوالر ، ان لم تكن هناك خطة مدروسة الستقراره ».

همام الشماع : االوضاع االقتصادية 
االقت�صاديوالمالية مضطربة ولن تستقر قريبا

اعت�ر عضو يف لجنة النف�ط والطاقة النيابية ، أن س�عر 42 
دوالر للنف�ط يف موازن�ة 2021 يعد مقبوال، مبين�ا أن الوفرة 

النفطية ستتيح للعراق زيادة موارده املالية.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب غالب محمد 
؛ إن »ما تم تحديده لس�عر النفط ضمن مس�ودة موازنة عام 
2021 والبال�غ 42 دوالر يعت�ر جي�دا ومقب�وال، ولي�س من 

املفروض رفعه نتيجة زيادة اسعار النفط عامليا«.
واض�اف محم�د، ان »العال�م ما ي�زال لغاية اآلن يم�ر بازمة 
جائح�ة كورونا وال يمك�ن أن معرفة بقاء أو ع�دم بقاء هذا 
امل�رض واحتمالي�ة أن تأت�ي سلس�لة جدي�دة م�ن الكورونا 
وانتش�ارها بشكل واس�ع مما يؤثر بش�كل كبر عى أسعار 

النفط العاملية«.

واش�ار محم�د، اىل ان »الع�راق يمكن�ه االس�تفادة ليس من 
رفع س�عر النف�ط يف املوازنة وإنما من وف�رة النفط والزيادة 
املحتملة لالنت�اج النفطي ألعضاء أوبك خالل الفرتة املقبلة«، 
مؤك�دا ان »الوف�رة النفطية س�تتيح زي�ادة يف األموال يمكن 
االس�تفادة منه�ا يف مج�االت اس�تثمارية وخدمي�ة ويمكن 
االس�تفادة منها أيضا يف سد ديون العراق نتيجة القروض او 

سد العجز املوجود يف املوازنة ».
وأظهرت مس�ودة ملوازن�ة عام 2021 وحصلت وكالة ش�فق 
نيوز عى نس�خة منها، احتساب س�عر تصدير برميل النفط 
عن�د 42 دوالراً، بمع�دل تصدي�ر )3,250( ملي�ون برمي�ل 
بضمنه�ا )250( ألف برميل عن كميات النفط الخام املنتج يف 

إقليم كوردستان.

دعوات إلى إنهاء التعاقد مع الشركات األمريكية واالنفتاح على االستثمار العالمي
ء الصيت ا على قرار ترامب سيِّ ردًّ

 يف ظ�ل صم�ت حكوم�ي ، م�ا 
دفع بعض االطراف السياس�ية 
بمن�ع  الحكوم�ة  مطالب�ة  إىل 
الرشكات االمريكية االمنية من 
العم�ل يف البالد بش�كل فوري, 
التعاق�دات  فض�ال ع�ن إلغ�اء 
واالس�تثمارات  التجاري�ة 
لل�رشكات االمريكية العاملة يف 
الع�راق , واس�تبدالها برشكات 
الدول الصديق�ة األكثر كفاءة، 
فجميع الرشكات االس�تثمارية 
االمريكية سواء يف حقول النفط 
أو الطاقة أو التعاقدات االخرى 

ل�م تنج�ح يف عمله�ا , ب�ل هي 
وس�يلة البتزاز الع�راق ورسقة 
أم�وال املش�اريع دون تحقي�ق 

منجز عى أرض الواقع .
برملانيون دعوا إىل إلغاء التعاقد 
مع جميع ال�رشكات االمركية 
يف الع�راق ردا عى ق�رار العفو 
ع�ن قتل�ة العراقيني م�ن أفراد 
رشك�ة ب�الك ووت�ر, مطالبني 
الحكوم�ة العراقية باس�تخدام 
الدبلوماس�ية  القن�وات  كاف�ة 
باالس�تنكار  االكتف�اء  وع�دم 
أن  إىل  لفت�وا  فيم�ا   ، واإلدان�ة 

موق�ف الحكوم�ة م�ن اإلفراج 
عن مجرمي بالك ووتر بارد وال 

يتناسب مع حجم الجريمة.
ال�رشكات  “كل  أن  وأضاف�وا 
االمريكي�ة لم تحق�ق أي منجز 
من�ذ  املش�اريع  يف  حقيق�ي 
وحت�ى  ع�ام2003  االحت�الل 
يومنا ه�ذا, فهي تأخ�ذ عقودا 
وتمنحه�ا إىل مقاول�ني ثانويني 
ولك�ن املحصل�ة ع�دم وج�ود 
نتائ�ج وه�ي باألح�رى عق�ود 

بائسة.
أن  مختص�ون  أك�د  فيم�ا 
الرشكات االمريكي�ة وراء عدم 
إعم�ار الع�راق , نتيجة ضعف 
الحكوم�ات الس�ابقة والحالية 
االدارة  لرغب�ة  وخضوعه�ا 
ال�رشكات  بمن�ح  االمريكي�ة 
االمريكي�ة عق�ودا يف مج�االت 
الكهربائي�ة  والطاق�ة  النف�ط 
وع�دد م�ن املش�اريع االخرى، 
النف�ط  اس�تخراج  ف�رشكات 
تبح�ث ع�ن االرب�اح وترف�ض 
تخفي�ض كل�ف اإلنت�اج ومدة 

بظ�روف  وق�ع  ال�ذي  العق�د 
غامضة مع مسؤولني سابقني 
, ورشك�ة جنرال إلكرتك نموذج 
يسء يف مج�ال الكهرب�اء فهي 
الظل لس�نوات  عملت ك�وزارة 

إنج�از  تمن�ع  وكان�ت  ط�وال 
أس�لوب  وتتخ�ذ  املش�اريع 
للطاق�ة  الطائف�ي  التوزي�ع 
االم�ن  رشكات  و  الكهربائي�ة 
هي عنوان آخر للموس�اد الذي 

االمريكان  يعمل تح�ت غط�اء 
ويقتل�ون العراقي�ني ب�دم بارد 
وبدون سبب وعى الحكومة أن 
تخضع ل�إرادة الوطنية وليس 

لإمالءات االمريكية.

حي�ث ي�رى الخب�ر االقتصادي 
لطي�ف العكي�يل يف اتص�ال مع 
العراق�ي(: أن ق�رار  املراق�ب   (
الرئي�س االمريك�ي بالعفو عن 
قات�يل العراقيني من رشكة بالك 
ووت�ر، تلك الحادث�ة التي أثارت 
ودويل,  ش�عبي  غض�ب  موج�ة 
جاء ليؤك�د زي�ف الديمقراطية 
االمريكية وحقوق االنسان التي 
صدع�وا بها العالم , يف ظل برود 
حكومي يف الرد عى تلك الجريمة 
, فج�اء ال�رد الش�عبي ولبعض 
ب�رورة  السياس�ية  الكت�ل 
االمريكية  ال�رشكات  مقاطع�ة 
التي تمتل�ك لوبًيا خاص�ا قادرا 
عى التأثر عى القرار االمريكي 
ليكون ع�رة لكل من يس�تهني 
بالدماء العراقية.وتابع العكييل: 
أن جمي�ع ال�رشكات االمريكية 
فش�لت يف عمله�ا بالع�راق , ما 
رضورة  إىل   االم�ر  اس�تدعى 
رصين�ة  ب�رشكات  اس�تبدالها 
تحقق نتائج ملموس�ة يف إعمار 
البلد الذي تأخر نتيجة التدخالت 

العراق�ي  الش�أن  االمريكي�ة يف 
الحكوم�ة بتوقيع  ورفض قرار 
ال�رشكات  م�ع  اتفاقي�ات   3
االمريكية بمبلغ 8 مليارات دوالر 
, فهي اتفاقيات مشبوهة وتريد 
باالتف�اق  الكاظم�ي  حكوم�ة 
م�ع أمريكاع�دم إعم�ار الب�الد 
واس�تنزاف أموال�ه .م�ن جهته 
أكد املختص بالشأن االقتصادي 
س�الم عب�اس يف اتص�ال م�ع ) 
املراق�ب العراق�ي(: أن�ه ومن�ذ 
االمريكية  وال�رشكات  س�نوات 
ت�رق أم�وال العراقي�ني ع�ر 
تعاق�دات فاش�لة ل�م ينجز من 
أن�ه  مبين�اً   ، يشء  مش�اريعها 
كان االج�در بالحكومة التلويح 
بالورق�ة االقتصادية مع أمريكا 
لضغ�وط  خضع�ت  أنه�ا  ,إال 
االدارة االمريكية ولم تستنكر أو 
تصدر بي�ان رفض لقرار ترامب 
, لذل�ك نح�ن ندعو إىل اس�تبدال 
تلك الرشكات ب�رشكات صينية 
أو روس�ية للعم�ل بجد يف إعمار 

البلد.

أثار قرار الرئي���س االمريكي المنتهية واليته 
دونالد ترام���ب بالعفو عن قتلة العراقيين من 
قبل عناصر شركة بالك ووتر، واإلفراج عنهم 
ردود أفعال غاضبة شعبية وسياسية فهو تحد 

واضح لمشاعر العراقيين وذوي الضحايا.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

الزراعة النيابية: القطاع الزراعي قادر على اإلنتاج السريع وإصالح مفاصله
اك�د عض�و لجن�ة الزراع�ة واملي�اه واألهوار 
الرملانية النائب عبود العيس�اوي ، ان العراق 
بل�د يمكن ان يقوّم القط�اع الزراعي ويجعله 
فاعال بالش�كل ال�ذي يحقق اي�رادا متواصال 

للموازنة االتحادية العامة.
وق�ال العيس�اوي ، ان االم�ر يتطل�ب اتخ�اذ 
مايل�زم لتطوي�ر انظم�ة الزراع�ة املقاوم�ة 
االعتيادي�ة،  الس�نوات  يف  حت�ى  للجف�اف 
ويش�مل ذلك كال من السياس�ات واالجراءات 
االداري�ة، وتتمثل بتحس�ني اج�راءات حفظ 
املياه وتخزينها والتش�جيع عى اختيار أنواع 
املحاصي�ل املقاوم�ة للجفاف، مع اس�تخدام 
انظم�ة الري الحديثة لتقليل الفاقد من املياه، 
والعمل ع�ى ادارة مش�اريع ال�ري وتأهيلها 

ووضع الخطط ملعالجة استصالح االرايض.
وأض�اف أن »الواق�ع يتطل�ب تحقي�ق تنمية 
زراعية من خ�الل تلبية احتياج�ات املجتمع 
من دون املس�اس بمتطلبات االجيال املقبلة، 
وضم�ان عي�ش تلك االجيال م�ن حيث املنتج 
الزراعي والخزن املائ�ي، ومن ثم تكون هناك 

خط�ط قادرة ع�ى وضع س�رتاتيجية كاملة 
لتنمي�ة القط�اع الزراع�ي، وم�ن ث�م ضمان 
عدال�ة  وتحقي�ق  صحي�ة  بيئ�ة  يف  العي�ش 
اجتماعي�ة، وكذل�ك تحقي�ق رب�ح اقتصادي 
الوطن�ي، وه�ذه مس�ؤولية  داع�م لالنت�اج 

الجمي�ع، تب�دأ من سياس�ات الدول�ة ممثلة 
بال�وزارات الس�اندة، وأيضا ممثل�ة بالتجار 
وكل  والعم�ال  وال�رشكات  واملس�تهلكني 

العاملني يف هذا القطاع .
وأش�ار اىل أهمي�ة ان يك�ون هن�اك تكام�ل 

ب�رشي داعم لخطط حكومية ناهضة لتنمية 
القط�اع الزراع�ي بش�كل مس�تديم؛ لضمان 
إن م�ن  املقبل�ة،  الح�ارض واالجي�ال  حي�اة 
أهم خط�وات ه�ذا التوجه هو دع�م الزراعة 
املس�تدامة يف الع�راق واالهتم�ام بالتخطيط 
وتأس�يس جهاز وطني من م�الكات كفوءة، 
وأخذ املعاير االقتصادية والسكانية والبيئية 
بنظ�ر االعتب�ار، ووض�ع س�رتاتيجية كاملة 
عى مديات متوس�طة وبعيدة او مدى قصر 
بعض األحيان لحل املش�اكل العالقة بالقطاع 
الزراعي مثل مش�كلة املياه املتعلقة بالسدود 
والخزانات مع تأم�ني حاجة العراق باالتفاق 
م�ع دول املنب�ع تركي�ا واي�ران، وكذل�ك كل 
مايتعلق بتطه�ر البزول واالنه�ار والجداول 
باتب�اع التقني�ات الحديث�ة ملكافح�ة التلوث 
َ أنَّه ال ب�دَّ من تنمي�ة املالكات  البيئ�ي .وب�نيَّ
البرشية بتحصيل مخرج�ات التعليم، أي من 
خالل تطوير املالكات الزراعية من املهندسني 
الزراعيني خريجي املعاهد والكليات الزراعية، 

ومراجعة التعليمات والقوانني الخاصة

أعل�ن االتح�اد املرك�زي لنقابات العم�ال يف العراق، 
إطالق مرشوع بغداد التنموي »برعاية رشكة الودج 
لدعم املش�اريع الصغرة واملتوسطة«، مبيناً أن ذلك 

يهدف إىل تطوير وتحفيز سوق العمل العراقي.
وقال رٔييس االتحاد يرى عامر الهاشمي يف بيان ، 
إن »مرشوع بغداد التنموي يعد األول من نوعه كون 
القط�اع املختلط والخاص تبنى ه�ذا املرشوع الذي 

سيموله القطاع الخاص«.
وأش�ار إىل أن »امل�رشوع يعالج مش�اكل اقتصادية 
مزمن�ة، أهمه�ا نقص فرص العم�ل وتراجع املنتج 
املح�يل، حي�ث يه�دف امل�رشوع إىل تحفي�ز االنتاج 
بانواع�ه ومعالج�ة البطالة، وكذل�ك ضمان حقوق 

العمال«.
بدورها، ذكرت ممثل »رشكة ال�ودج«، الراعية لهذا 
املرشوع، ن�ور النعيمي أن »االقتص�اد العراقي بات 
بحاجة إىل هكذا مبادرات تهدف إىل تحريك املشاريع 
الراك�دة عر أم�وال القطاع الخ�اص، حيث تحظى 
املش�اريع الصغرة واملتوسطة حول العالم باهتمام 
كبر وتجدها داعماً ملش�اريع كبرة ويمكن االفادة 
م�ن هذه التجارب يف بلد مث�ل العراق يملك مقومات 

النجاح«.

الطاقة النيابية: تحديد سعر 42 دوالرا للنفط في موازنة 2021 مقبول

أرقام واقتصاد

أالف طن من التمور تم 
تصديرها من قبل محافظة 
ديالى الى 12 دولة خالل 

العام الحالي
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من الشعب العراقي هم من 
الطبقة الفقيرة والمتوسطة 
سيتضررون من رفع الدوالر 

وموازنة 2021

 % 70

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية ، ع�ن كوالي�س الحوار مع 
اقلي�م كردس�تان خالل األي�ام املاضية، مؤكدة أن ش�فافية 
البيان�ات هي أس�اس حل املش�كالت. وقالت عض�و اللجنة 
ماج�دة التميمي، يف ترصيح صحف�ي: إن »هناك إيجابية يف 
الحوار مع الوف�د الكردي املفاوض وقد طالبنا الوفد بعرض 
البيان�ات ملعرف�ة مكام�ن الخلل ب�ني الطرف�ني«. وأضافت 
ان »اقلي�م كردس�تان ال يمتل�ك أي موازنات، وله�ذا طالبنا 
برورة إعداد موازنة وحس�ابات ختامية م�ن قبل اإلقليم 

فم�ن خاللها س�تتم معرف�ة املخصص وامل�رصوف الفعيل 
وكمي�ة س�عر النفط املص�در واملس�تخرج وع�دد املوظفني 
واملتقاعدين«. بدوره، كش�ف القيادي يف الجماعة اإلسالمية 
ريب�وار حم�د، ع�ن أن »حكوم�ة اإلقلي�م أرادت امتصاص 
غضب الشارع الكردي عى تأخر رصف الرواتب والذي خرج 
بتظاه�رات حاش�دة«. وأضاف أنه »ال ت�زال حكومة اإلقليم 
ترفض تس�ليم النفط وعائدات املناف�ذ الحدودية، ولم توقع 
أي اتفاقية مع بغداد به�ذا الخصوص، النها تريد االحتفاظ 
بكميات من النفط املصدر لحس�اباتها الخاصة«. ما تطرق 
الي�ه ريبوار حمد، نف�اه عضو اللجنة املالي�ة يف برملان إقليم 
كردس�تان، بهجت ع�يل، الذي أوض�ح، يف ترصيح صحفي، 
أن »اإلقلي�م توصل التفاق�ات عديدة والت�زم بكامل رشوط 
الحكوم�ة االتحادي�ة وأب�دى االس�تعداد للمبارشة بتس�ليم 
النفط وعائدات املنافذ، وهناك أحزاب ونواب يريدون الطعن 
بحكوم�ة اإلقلي�م وتحري�ك الش�ارع ضده�ا«. وأض�اف أن 
»حصة اإلقلي�م من موازنة 2021 تم االتفاق عليها، وننتظر 
إرسال رواتب املوظفني خالل األيام املقبلة بعد التزام اإلقليم 
بجميع الرشوط«. وأش�ار إىل أن »من يثر عدم اتفاق اإلقليم 
هدفه س�يايس، الن وجود الوفد الك�ردي يف بغداد وألكثر من 

أسبوعني كان من أجل حل جذري للمشكالت العالقة«. 

ماجدة التميمي: إقليم كردستان ال يمتلك أي موازنات

االنبار تعتزم انشاء منطقة 
كمركية غربي الرمادي

إطالق »مشروع بغداد التنموي«
أعل�ن قائممق�ام قض�اء الرم�ادي ابراهي�م الجناب�ي ، عزم 
الحكوم�ة املحلي�ة انش�اء اول منطقة كمركي�ة يف املحافظة 
غرب�ي املدينة.وق�ال الجناب�ي  إن “حكوم�ة االنب�ار املحلية 
أج�رت محادثات م�ع دائرة كمارك املناط�ق الغربية من اجل 
تأس�يس منطقة كمركية يف منطق�ة ال 35 كم غربي مدينة 
الرم�ادي، يف خط�وة ه�ي االوىل م�ن نوعه�ا يف املحافظ�ة”.

وأضاف، أن “املنطقة من ش�انها االرتقاء بالواقع االقتصادي 
وتش�غيل العاطلني عن العمل فضال عن االس�تفادة من هذه 
الخطوة يف مجاالت اخرى تصب يف مصلحة البلد واملحافظة”.

وبني أن “حكومة االنبار املحلية تس�عى اىل االرتقاء بالقطاع 
الخ�اص لتخفي�ف الضغط ع�ى القطاع الع�ام ضمن خطة 
اعدته�ا الحكومة املحلية معالجة البطال�ة واالرتقاء بالواقع 
االقتصادي”.وأش�ار اىل أن “املرشوع يأت�ي عى خلفية اعادة 
الحدودي�ة  باملناف�ذ  العم�ل 
الثالثة بني س�وريا والسعودية 
واالردن نتيجة استقرار 
االمني�ة  االوض�اع 
م�دن  عم�وم  يف 

املحافظة”،.

كش�ف النائب مر الكروي، عن خياريني يف 
موازنة 2021 لتفادي رضر الطبقات الفقرة.
ب�كل   2021 موازن�ة  ،ان”  الك�روي  وق�ال 
مضامينه�ا س�تكون معقدة وصعب�ة للغاية 
خاصة وان ظ�روف البالد املالية واالقتصادية 
يف وضع حرج مايستدعي دراسة مستفيضة 
لها خاصة مللف خفض الرواتب والتخصيصات 

وتغر سعر الرصف “.
بخي�ارات  امل�ي  الك�روي،ان”  واض�اف 
وض�ع  اىل  س�تؤدي  املوازن�ة  يف  الحكوم�ة 
اليحمد عقب�اه خاصة وان املترر االكر هم 
الطبقات الفقرة والوس�طى الن تغر س�عر 
رصف الدوالر دفع االس�عار لالرتفاع بنس�بة 
متفاوتة يف االسواق العراقية باالضافة اىل انه 
قيمة الرواتب من الناحية الرشائية انخفضت 
لكارث�ة  وبالت�ايل اي خف�ض به�ا س�يؤدي 
اخرى”.واشار الكروي اىل ان” مجلس النواب 
امام خياريني هي تغر س�عر الرصف واعادة 
االس�تقرار لالس�واق وتحدي�د الرشائ�ح التي 
سيتم خفض رواتبها وتخصيصاها وهي من 

مدي�ر عام فما فوق ومنهم الدرجات الخاصة 
اي  وط�اة  تحم�ل  اليمكنه�م  املوظف�ني  الن 
خف�ض للرواتب يف ظل االوض�اع االقتصادية 

الصعبة”.
وكان مجل�س ال�وزراء ص�وت قب�ل ايام عى 
موازن�ة 2021 وارس�الها اىل مجل�س النواب 
من اجل دراس�تها ومناقشتها قبل التصويت 

عليها لتاخذ اطار التنفيذ “.

نائب يكشف عن خيارين لتفادي ضرر الطبقات الفقيرة
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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
االثنين 28 كانون االول 2020 
العدد 2490 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وس�ائل إعالم أمريكية، االحد، 
ب�أن مهاجم�ا أطلق النار ع�ى املارة 
يف والي�ة إلينوي األمريكية، ليس�قط 
ع�ددا من القت�ى والجرحى. وأوضح 

اإلعالم األمريكي أن الحصيلة األولية 
أشارت إىل سقوط ثالثة قتى، ومثلهم 
من الجرح�ى. وأض�اف، أن الرشطة 
األمريكي�ة قبض�ت ع�ى مش�تبه يف 
املس�ؤولية عن إطالق الن�ار، فيما لم 

تزل تفاصيل الحادث غري متوفرة.
ويأت�ي ه�ذا بع�د يوم�ن فق�ط من 
غام�ض  مفخخ�ة  س�يارة  تفج�ري 
يف مدين�ة ناش�فيل بوالي�ة تيني�ي 

األمريكية.

المراقب العراقي/ متابعة...
بعد م�ّي ما يق�رب من 10 س�نوات 
ع�ى ان�دالع األزمة يف س�ورية، ال تزال 
السياس�ة الخارجي�ة ألمري�كا حي�ال 
ه�ذا البلد يف حالة م�ن الغموض. وعى 
الرغ�م م�ن أن الرئيس�ن األمريكي�ن 
ب�اراك أوباما ودونالد ترام�ب قد علَّقا 
م�راراً وتكراراً عى القضية الس�ورية، 
إال أنهم�ا لم يجعال ه�ذه األزمة أولويًة 

يف سياساتهما يف غرب آسيا.
بع�ض املراقبن السياس�ين يف أمريكا 
السياس�ة  فريق�ي  نه�ج  انتق�دوا 
وه�م  وترام�ب،  ألوبام�ا  الخارجي�ة 
فش�لت  واش�نطن  أن  يعتق�دون 
اس�راتيجياً يف س�وريا، وخرست أمام 
منافس�ها الرئيس يف النظام الدويل، أي 

الروس.
لك�ن عى صعيد آخر، يمك�ن النظر إىل 
الخارجية األمريكية  السياسة  مقاربة 
لألزم�ة يف س�ورية يف س�نوات م�ا بعد 
2011، ع�ى أنه�ا إش�ارة واضحة عى 
نهاي�ة الهيمنة األمريكي�ة عى النظام 
الدويل، وال سيما يف منطقة غرب آسيا.

وال ش�ك أنه خالل فرة رئاس�ة دونالد 
ترام�ب التي اس�تمرت أربع س�نوات، 
الدبلوماس�ية  التناقض�ات  زادت 
واالس�راتيجية للسياس�ة الخارجي�ة 
األمريكية بشأن األزمة يف سورية، أكثر 

من أي وقت مىض.
ويف غض�ون ذلك، فإن عجز واش�نطن 
ع�ن إدارة الوض�ع يف ش�مال س�وريا 
أظه�ر  تركي�ا،  هجم�ات  ومواجه�ة 
سلبية وعدم ثبات السياسة الخارجية 

األمريكية أكثر من ذي قبل.
ومع ذلك، ش�هدت انتخابات 3 ترشين 
الثان�ي 2020 صع�ود الديمقراطي�ن 
بقيادة جو بايدن، الذين انتقدوا بشكل 
متكرر سياسة ترامب الخارجية بشأن 

األزمة يف سورية خالل رئاسته.
ملنص�ب  ومرش�حه  باي�دن  واعت�ر 
وزي�ر الخارجي�ة »أنتون�ي بلينك�ن« 
م�راراً وتكراراً سياس�ة ترامب بش�أن 
التطورات يف س�وريا بالفاشلة، وقيَّما 
بأن رد أمريكا عى ترصفات تركيا کان 

فاشالً.
والس�ؤال املط�روح اآلن ه�و، م�ا هي 
يواجهه�ا  الت�ي  واملخ�اوف  القضاي�ا 
فريق السياس�ة الخارجية لجو بايدن 
فيم�ا يتعلق ب�إدارة األزمة يف س�ورية 
والسياس�ة األمريكي�ة يف ه�ذا البل�د، 
وما ه�ي االس�راتيجية املمكن�ة التي 

سيتخذها لكل من هذه القضايا؟
وعن�د معالجة ه�ذا الس�ؤال الرئيس، 
أو  مخ�اوف   10 إىل  اإلش�ارة  يمكنن�ا 
قضاي�ا، تواج�ه السياس�ة الخارجية 
ألمري�كا يف األزمة الس�ورية، إذ يمكن 
تقيي�م االهتم�ام األول وربم�ا األه�م 
إلدارة باي�دن ه�و التعامل م�ع األزمة 
ككل. فه�ل تري�د أمريكا تدخ�اًل أكثر 
فاعلي�ًة يف الجول�ة الجدي�دة، أم إنه�ا 
تج�اه  الس�لبي  نهجه�ا  س�تواصل 
التطورات يف س�وريا، كما فعلت طوال 

السنوات العرش املاضية؟
وبالنظر إىل النهج الذي اتخذه املقربون 
من بايدن، ال يبدو أن هناك تغيرياً كبرياً 
يف س�ياق التدخ�ل يف األزمة الس�ورية، 
ومن املرجح أن تس�تمر سياس�ة الحد 

األدنى من التدخل يف األزمة السورية.
وإن تبن�ي نهج املش�اركة يف محادثات 
جنيف لصياغة دس�تور سوري جديد، 
ه�ي قضي�ة أخ�رى تواج�ه سياس�ة 
الخارجية. وإن االس�راتيجية  باي�دن 
التي يجب أن تتبناه�ا أمريكا لصياغة 
دس�تور س�وري جدي�د، تح�ت رعاية 
األم�م املتح�دة، لتنفي�ذ ق�رار مجلس 
األمن لعام 2015، هي مس�ألة يقررها 
إدارة  يف  الخارجي�ة  السياس�ة  فري�ق 

بايدن.
وس�يكون دعم أمري�كا أو عدم دعمها 
لخطة األمم املتحدة إلنشاء آلية إلجراء 

االنتخابات يف عام 2021، قضيًة أخرى 
تواجه إدارة بايدن بش�أن سوريا. كما 
س�تكون مس�ألة كيفي�ة التعامل مع 
األك�راد بال ش�ك واح�دة م�ن القضايا 
باي�دن  إدارة  تواج�ه  الت�ي  املعق�دة 
فيم�ا يتعلق بس�وريا. فهل س�يتوقف 
باي�دن مثل ترامب عن دع�م األكراد يف 

املنعطفات الحساسة؟
ويمك�ن تقيي�م مصدر قل�ق مهم آخر 
للسياسة الخارجية لبايدن فيما يتعلق 
باألزمة السورية، هو طبيعة املواجهة 
مع السياسات الركية. ففي السنوات 
األخ�رية، اته�م بايدن م�راراً وتك�راراً 
الرئي�س الركي رجب طي�ب أردوغان 
بأنه استبدادي، منتقداً سياسة ترامب 
املتمثلة يف عدم دعم األكراد ضد تركيا.

وعى مس�توى آخر، فإن کيفية تعامل 
الجماع�ات  م�ع  األمريكي�ة  اإلدارة 

اإلرهابية التي ترعاها تركيا يف سوريا، 
ه�ي قضي�ة أخ�رى يج�ب أن تقررها 

وزارة الخارجية األمريكية.
وم�ن القضاي�ا األخ�رى الت�ي تواجه 
إدارة باي�دن، ه�ي سياس�اتها الكلي�ة 
لألك�راد  الس�يايس  املس�تقبل  بش�أن 
ترام�ب،  حقب�ة  وخ�الل  الس�ورين. 
أظه�رت واش�نطن، م�ن خ�الل دع�م 
الهيمن�ة الكردي�ة عى حق�ول النفط 
الس�ورية يف دي�ر الزور، أنه�ا تميل إىل 
خلق وضع ش�به مس�تقل لألكراد، ما 
س�يوفر أرضيًة رضوري�ًة وغري كافية 
من خالل االس�تمرار يف الس�يطرة عى 
جزء من عائدات النفط السورية. واآلن 
علينا أن نرى كيف سيتعامل بايدن مع 

هذه القضية.
ويمك�ن تقيي�م قرار مهم آخ�ر لفريق 
بايدن من مستش�اري األم�ن القومي 

ن�وع  ح�ول  الخارجي�ة،  والسياس�ة 
سياس�ة هذا البلد فيما يتعلق بالخطة 
املس�ماة »قي�رص«، والت�ي بموجبه�ا 
تف�رض أمري�كا عقوب�ات اقتصادية 

كبرية عى سوريا منذ عام 2019.
ويع�د ن�وع التفاع�ل م�ع الحكوم�ة 
السورية مصدر قلق آخر إلدارة بايدن. 
يف الواقع، يجب ع�ى اإلدارة األمريكية 
الجدي�دة أن تقرر م�ا إذا كانت ال تزال 
تنته�ج سياس�ة تغيري النظ�ام، أو ما 
إذا كان يمكنه�ا التعاون مع الحكومة 

السورية.
السياس�ة  فري�ق  يواج�ه  وأخ�رياً، 
الخارجية لبايدن سياسات وإجراءات 
الحكومة الروسية فيما يتعلق باألزمة 
تش�هد  أن  املرج�ح  وم�ن  الس�ورية، 
املرحل�ة املقبلة زي�ادًة يف التوترات بن 

الجانبن.

عربي دوليعربي دولي
مؤشرات ووقائع على انتهاء الهيمنة األميركية

10 تحديات ُتقلق فريق السياسة الخارجية 
لبايدن في مواجهة األزمة السورية

4
قتلى وجرحى بإطالق نار في والية

 إلينوي األمريكية

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب 
والية شرقي تركيا

مسؤول يمني: جاهزون لضرب 
أهداف إسرائيلية حساسة

نائبة ديمقراطية: عفو ترامب عن »بالك ووتر« 
وصمة عار لسيادة القانون

مواجهات بين الفلسطينيين 
والصهاينة في الضفة

إيران: عدد المتهمين الرئيسيين 
في اغتيال سليماني والمهندس 

بلغ 48 شخصًا

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف املتحدث باس�م اللجنة الش�عبية إلحياء ذكرى استش�هاد 
الجنرال قاس�م سليماني، حس�ن أمري عبد اللهيان، األحد، ان عدد 
املتهم�ن الرئيس�ين يف قضية اغتيال الش�هيدين س�ليماني وأبو 

مهدي املهندس ارتفع من 45 إىل 48 شخصاً.
وق�ال عبد اللهيان: “برامج إحياء ذكرى استش�هاد الحاج قاس�م 
سليماني بدأت باجتماع عائلة الشهيد ومسؤويل اللجنة واملؤسسة 
مع قائد الثورة اإلس�المية، وستستمر هذه الرامج يف إيران ودول 

أخرى حتى 16 يناير“.
وأش�ار عبد اللهيان إىل إجراء مراس�م يف طه�ران بحضور عدد من 
الش�خصيات مع مراع�اة الروتوكوالت الصحية وس�يتم بث هذه 
املراس�م عى الهواء مبارشة، كما س�تقام مراسم يف مدينة كرمان 

مسقط رأس الجنرال سليماني ملدة 10 أيام.
ونوه املتحدث باسم اللجنة الشعبية إلحياء ذكرى استشهاد الحاج 
قاس�م س�ليماني، إىل أن امكانية زيارة رضيح الشهيد متاحة عى 
موق�ع tour.soleimany.ir ع�ر تقني�ة الواقع االف�رايض بنطاق 

360 درجة”.
وأض�اف: فيما يتعلق باإلجراءات القضائي�ة ملتابعة قضية اغتيال 
الجنرال س�ليماني، ينبغي القول إنه س�يصدر الحك�م قريباً نظراً 
إىل جه�ود الس�لطة القضائية إلصدار حكم ملالحق�ة من أمر ونفذ 
الجريم�ة”، مش�ريا اىل ان “ع�دد املتهم�ن الرئيس�ين يف قضي�ة 

االغتيال ارتفع من 45 إىل 48 شخصاً.

المراقب العراقي/ متابعة...
اندلع�ت مواجه�ات ب�ن الش�بان الفلس�طينين وق�وات الع�دو 

الصهيوني، األحد، بالضفة الغربية املحتلة.
وأف�ادت مصادر فلس�طينية، إن آلي�ات العدو اقتحمت يف س�اعة 
مبك�رة من فجر األحد ع�دة بلدات ويف مخيم الجلزون ش�مال رام 
الله، تخللها مواجهات عى طريق نابلس رام الله املحاذي ملعس�كر 

بيت ايل.
واعتدى مس�توطنون “حريديم”، ليال عى املقدس�ين بالقرب من 
ش�ارع رقم واحد بالش�يخ جراح بالق�دس املحتل�ة، الفاصل بن 

غربي املدينة ورشقها.
ورشق عدد من املستوطنن، ليال سيارات املواطنن املارة قرب بلدة 

سنجل شمال رام الله، بالحجارة.

المراقب العراقي/ متابعة...
الديمقراطي�ة  النائب�ة  علق�ت 
إله�ان عم�ر، ع�ى ق�رار العفو 
ال�ذي أصدره الرئي�س األمريكي 
املنتهي�ة واليت�ه دونال�د ترامب، 
بح�ق مرتكب�ي مجزرة س�احة 
النس�ور يف العاصم�ة العراقي�ة 
بغ�داد قب�ل س�نوات، مبين�ة ان 
عفو ترامب وصمة عار لس�يادة 

القانون.
وقال�ت عم�ر يف تغري�دة بموقع 
“توي�ر” إن أربع�ة م�ن مقاتيل 

رشك�ة بالك ووت�ر فتح�وا النار 
ع�ام 2007، يف ش�ارع مزدح�م 
ببغ�داد، م�ا أس�فر ع�ن مقت�ل 
14 مدني�ا عراقي�ا، معت�رة أن 
“منحهم عفوا غري مرشوط من 
ترام�ب، يمث�ل وصمة ع�ار عى 

أمريكا وسيادة القانون”.
ويف هذا الص�دد، نرشت صحيفة 
األمريكي�ة،  ت�ودي”  أس  “ي�و 
تقريرا لتوضيح خطر هذا العفو 
من ناحي�ة قانوني�ة، مؤكدة أن 
“عف�و ترام�ب عن ب�الك ووتر، 

يمحو الخط الفاص�ل بن القتل 
والعن�ف املرر يف زم�ن الحرب”، 

وفق قولها.
أعدت�ه  ال�ذي  التقري�ر  وذك�ر 
أس�تاذة القانون راشيل إي فان 
الندينغه�ام، والضاب�ط املتقاعد 
بالجي�ش جيفري إس كورن، أن 
“تعاطف ترامب يف غري محله مع 
مقاويل الرشك�ة األمريكية، ألنه 
يق�وض الجيش وأم�ن الواليات 
املتحدة وسيادة القانون، ويمنح 

اإلرهابين سالحا.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ الركية، 
أن زل�زاال بلغت قوته 5.3 درجات، رضب والية 

أالزيغ رشقي البالد، األحد.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة الركي�ة إن�ه ل�م يتم 
تس�جيل أي أرضار حتى اآلن جراء الزلزال وأن 

الفرق املختصة متواجدة عى عن املكان.
ويف وق�ت س�ابق أعل�ن مرك�ز رصد ال�زالزل 
األوروب�ي املتوس�طي، أن الزل�زال ال�ذي ه�ز 

رشقي تركيا بلغت قوته 6.4 درجات.
وأض�اف املرك�ز أن الزل�زال وق�ع ع�ى عم�ق 

كيلومرين.

المراقب العراقي/ متابعة...
رد نائ�ب رئي�س الحكوم�ة لش�ؤون األم�ن والدف�اع الفري�ق الركن 
ج�الل الرويش�ان، االحد، عى ترصيحات الناطق باس�م جيش العدو 

الصهيوني.
وق�ال الفري�ق الرويش�ان يف لق�اء متلفز إنه�ا »ترصيح�ات تهدف 
إىل طمأن�ة ال�دول املطبع�ة ال أكث�ر”، مبين�ا ان “الع�دو الصهيوني 
بترصيح�ات الس�يد عب�د امللك الحوث�ي التي أعل�ن فيه�ا الجهوزية 
لرضب أهداف حساس�ة ع�ى كيان العدو يف ح�ال ارتكب أي حماقة 
ضد اليمن”، مضيفا: “أثبتنا جدارة قدرتنا العس�كرية منذ 6 سنوات 

حتى اليوم”.
وأكد الرويش�ان »أننا نواجه عدوانا يهدد أمننا القومي منذ 6 سنوات 
وتمكن�ا م�ن الصمود والثب�ات يف ال�ر والبحر والج�و”، موضحا أن 
“الصهاين�ة يدعم�ون التحال�ف لوجس�تيا من�ذ بداية الع�دوان، أما 
اآلن فيحاول�ون إيج�اد تهديدات ومررات ل�دول املنطقة املطبعة كي 

يتمكنوا من التقدم إليها عسكريا”.
وأوض�ح أن “العدو اإلرسائي�يل بدأ بالتحرك عس�كريا يف املنطقة بعد 
التطبي�ع األخري م�ع دول الخليج ومنها دول مش�اركة يف التحالف”، 
مؤكدا أن “ما فشلوا يف إنجازه خالل 6 سنوات لن يتمكنوا من إنجازه 

يف شهر وحتى يف والية بايدن”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعترت صحيف�ة »الغاردي�ان« الريطانية أن 
الب�الد تواج�ه أكر أزم�ة منذ الح�رب العاملية 
الثاني�ة، وس�ط تبع�ات خروجها م�ن االتحاد 

األوروبي وجائحة فريوس كورونا املستجد.
وتق�ول الصحيف�ة يف افتتاحيته�ا إن النظ�ام 
الصحي يف البالد عى وشك االنهيار، ومستقبلها 

كدولة موحدة عى املحك.
وتضي�ف أن كل هذا لم يذكره رئي�س الوزراء، 
بوريس جونسون، »ربما ألنه وعد بشكل خادع 
ب�أن خ�روج بريطانيا م�ن االتح�اد األوروبي 

سينقذ النظام الصحي للبالد«.
واعت�رت الغاردي�ان أن تعامل جونس�ون مع 
الجائحة »كان إخفاق�ا كبريا مدويا لدرجة أنه 

يمكن رؤيته من الفضاء«.

وتلفت الصحيفة يف إط�ار هجومها الحاد عى 
جونس�ون أن األخري لم يتحرك ملواجهة خروج 
الفريوس عن السيطرة للمرة الثالثة هذا العام، 
فيما يموت املئات كل يوم، مشددة عى رضورة 
اس�تدعاء الرملان لبحث األمر بش�كل جاد، وال 
س�يما سبل التعامل مع النس�خة الجديدة من 

»كورونا« التي تفشت يف البالد مؤخرا.

المراقب العراقي/ متابعة...
ال تتوقف قضية تحول اإلمارات إىل مركز 
عاملي لتهري�ب “الذهب امللطخ بالدماء” 
والفس�اد وما يرتب�ط بذلك من غس�يل 
أم�وال عن تص�در العناوي�ن، حيث عاد 
إىل الواجه�ة م�رة أخرى ه�ذا املوضوع 
م�ع تقري�ر ملوق�ع “مي�دل إيس�ت آي” 

الريطاني.
وق�د تس�اءل املوقع عم�ا إذا م�ا كانت 
اإلم�ارات تحظى بحماية و”تواطؤ” من 
واشنطن رغم كل الدالئل املُدينة لإلمارات 
حت�ى من قب�ل وزارة الخزانة األمريكية 
وإدارة مكافح�ة املخ�درات األمريكي�ة. 
وذهب املوقع إىل اعتبار املوقف األمريكي 
تجاه اإلم�ارات يتجاوز عالقات التحالف 

الوثيقة ب�ن الطرفن، وربط�ه بتطبيع 
اإلمارات بإرسائيل.

وأش�ار املوق�ع أنه يف الس�نوات األخرية، 
رس�خت اإلم�ارات العربي�ة املتحدة، مع 
دب�ي ع�ى وج�ه الخص�وص، مكانتها 
كواحدة من أكر وأرسع أس�واق املعادن 
الثمين�ة نم�ًوا، حيث ارتفع�ت الواردات 
بنس�بة 58 يف املائ�ة س�نوًيا إىل أكثر من 
27 ملي�ار دوالر يف ع�ام 2018، وفًق�ا 
للبيان�ات التي جمعتها مرص�د التعقيد 
االقتصادي. ويلفت املوق�ع أنه مع عدم 
وج�ود ذه�ب مح�يل لالس�تفادة من�ه، 
ع�ى عكس اململك�ة العربية الس�عودية 
املج�اورة، يتع�ن عى اإلم�ارات العربية 
املتح�دة اس�ترياد الذهب م�ن أي مكان 

يمكنها، سواء كان ذلك بشكل مرشوع، 
أو ت�م تهريب�ه دون طرح أي أس�ئلة، أو 
مصدره م�ن مناطق الن�زاع، أو مرتبًطا 
الذه�ب  وأصب�ح  املنظم�ة.  بالجريم�ة 
مهًم�ا ج�ًدا القتص�اد دب�ي لدرج�ة أنه 
عنرص التجارة الخارجية األعى قيمة يف 
اإلمارة، متقدًما ع�ى الهواتف املحمولة 
واملجوهرات واملنتجات البرولية واملاس، 

وفًقا لجمارك دبي.
والذه�ب أكر ص�ادرات دول�ة اإلمارات 
بع�د النفط، حي�ث ص�درت 17.7 مليار 
دوالر يف ع�ام 2019. وقد ازدادت أهمية 
الذه�ب فقط م�ع تض�اؤل احتياطيات 
دب�ي النفطية ومح�اول اإلم�ارة تنويع 

اقتصادها.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

الغارديان: بريطانيا أمام أكبر أزمة منذ 
الحرب العالمية الثانية

تقرير: اإلمارات مركز عالمي لتهريب »الذهب الملطخ 
بالدماء والفساد«



عقد االتحاد االوروبي قمته في بروكسل هذا الشهر حيث اعتمد مبدأ »الضغوط المتدرجة« ضد تركيا. وأدت باريس دوًرا 
رئيسًيا في إحداث تغيير جدي في المواقف االوروبية التي كانت منقسمة بين داعم إلى التشدد مع أنقرة وفرض عقوبات 

عليها بسبب سياساتها وتصرفاتها االستفزازية، وآخر يميل إلى غض الطرف. 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 28 كانون االول 2020 العدد 2490 السنة العاشرة

بقلم/ سركيس ابوزيد
ونج�ح الق�ادة االوروبي�ون يف التوص�ل إىل 
موق�ف موّحد القرار مبدأ ف�رض العقوبات، 
وكان الفًتا أن أملانيا، التي فرملت يف الس�ابق 
أي اندفاع�ة نحو فرض عقوبات عىل تركيا، 
أدت دور صل�ة الوص�ل ب�ن املجموعت�ن، 
املتش�ددة والرافضة، فسارت نصف الطريق 
مع محور »الصق�ور«، وقبلت البدء بفرض 
عقوبات رشط أن تبقى يف حدها األدنى، مع 
ترك األبواب مفتوح�ة إزاء تركيا، وإعطائها 
مهل�ة إضافية حتى ش�هر آذار املقبل، حيث 
س�يعيد القادة االوروبي�ون النظر يف العالقة 

معها.
العقوب�ات ج�اءت ضعيف�ة و«مبدئية« مع 
وقف التنفي�ذ. وقمة بروكس�ل أبرزت عمق 
االنقس�امات األوروبي�ة. فم�ا زال�ت أملاني�ا 
تطرح رؤية أكثر مرونة من تلك الفرنس�ية، 
ع�ر إعطاء أولوي�ة للحوار، رغ�م موافقتها 
ع�ىل العقوبات التي ترقى اىل املس�توى الذي 
أراده ماك�رون. ه�ذه العقوب�ات ل�ن تؤذي 
تركي�ا، ألنه�ا تس�تهدف حرًصا ش�خصيات 
مقربة من نظامها، ومنعهم من السفر نحو 
البل�دان االوروبية التي ال يزورونها أصاًل. لو 
ت�م اعتماد عقوبات اقتصادي�ة لكان وقعها 
عىل أنقرة أكر. النموذج الرويس ما زال ماثاًل 
أمام أوروبا، بعدم�ا أدت العقوبات اىل نتائج 
س�لبية. فهي لم تؤد اىل إنفتاح روس�يا تجاه 
الق�ارة، بل ع�ززت موقع الرئي�س فالديمري 

بوتن.
يف الواقع، الخالف كبري بن أنقرة ورشكائها 
يف االتح�اد االوروب�ي. إضاف�ة اىل تدخلها يف 
ليبيا عس�كرًيا منتهكة حظ�ر األمم املتحدة 
عىل تسليم أسلحة لهذا البلد، وقتالها القوات 
الكردية يف سوريا، وتدخلها يف النزاع األرمني 
� االذربيجاني، فإن أبرز وأهم نقاط الخالف 

والرصاع بن الطرفن، تتمحور حول:

»- رصاع النفط والغاز يف رشق املتوسط«
يعت�ر االتح�اد االوروب�ي أن تنقي�ب تركيا 
ع�ن النف�ط يف رشق املتوس�ط، يف املنطق�ة 
لق�رص  التابع�ة  البحري�ة  االقتصادي�ة 
واليون�ان، غري رشع�ي، رغ�م تحذيرها من 
االس�تمرار يف نش�اطاتها األحادي�ة الجانب 
القان�ون  انته�اك  ويف  املتوس�ط  رشق  يف 
الدويل، واتبعت س�لوًكا تحريضًي�ا وعدوانًيا 
اليون�ان  س�يادة  انته�اك  يف  باس�تمرارها 
وق�رص، اللتن حذرتا م�ن أن تركيا تحاول 
ف�رض س�يادتها عىل مس�احة واس�عة من 
املي�اه املمت�دة م�ن البح�ر االس�ود إىل رشق 
املتوسط، وهذا يعني، يف حال نجاحه، بسط 
نفوذها إىل املنطقة املمتدة من البحر االسود 

إىل قناة السويس.
تركي�ا بدورها تتمس�ك بالتنقيب عن النفط 
والغ�از يف رشق البحر املتوس�ط رغم موقف 
اليون�ان وق�رص واالتح�اد االوروب�ي م�ن 
أنشطتها، مؤكدة  أنها ستواصل أعمالها من 
أجل التوصل إىل تقاسم عادل ملوارد املنطقة. 
مش�رية اىل أن أب�واب تركي�ا مفتوح�ة ع�ىل 
مرصاعيه�ا من أجل الح�وار، وهناك مخرج 
هو مؤتمر رشق املتوسط الذي يشكل فرصة 
لخلق بيئة مؤاتية للتعاون، داعية االتحاد إىل 

التخلص مما سماه »العمى االسرتاتيجي«.
- املسألة القرصية:

عالق�ة  الرتكي�ة  بق�رص  تركي�ا  ترب�ط 
اس�رتاتيجية، نم�ت م�ع إنهي�ار محادثات 
الس�الم القرصية ع�ام 2017 برعاية األمم 
املتحدة، واكتش�اف ق�رص للغ�از، ما دفع 
املنطق�ة،  يف  تكثي�ف حضوره�ا  إىل  تركي�ا 
س�عًيا منه�ا إىل وض�ع يده�ا عىل ج�زء من 
مص�ادر الطاق�ة يف رشق املتوس�ط. وزادت 
هذه العالقة رس�وًخا مع فوز أرسن تتار يف 

انتخابات شمال قرص الرتكية.
تركي�ا غزت ش�مال جزيرة ق�رص يف العام 

1974، وبس�طت س�يطرتها عىل 36 يف املئة 
م�ن مس�احتها. تال ذل�ك إع�الن جمهورية 
ش�مال قرص إستقاللها رس�مًيا من جانب 
واح�د يف الع�ام 1983، ول�م تحصل س�وى 
عىل إع�رتاف تركيا التي تن�ر نحو 15 ألف 

عسكري تركي.
وُيّعد أرسن تتار مقرًبا من أنقرة ويشاركها 
رؤيتها للحل حول مستقبل الجزيرة والعالقة 
التي ترب�ط البلدين، إذ يؤي�د إقامة »دولتن 
ذات س�يادة«، معترا أن املساواة يف السيادة 
ب�ن الش�عبن اللذي�ن يس�كنان الجزي�رة، 
وتعاونهما عىل أساس دولتن أمر رضوري. 
ورأى أن أعظم ق�وة للقبارصة االتراك كانت 
دولته�م ووطنه�م االم: جمهوري�ة تركي�ا، 
واعًدا بالعمل بانس�جام مع أنقرة، ومشدًدا 
عىل أن إنهاء عزلة جمهورية ش�مال قرص 

سيكون أحد أهدافه الرئيسة.

ف�وز تتار قل�ب املعادل�ة يف الجزي�رة ومنح 
إردوغ�ان ورق�ة ق�وة إضافي�ة يف نزاعه مع 
اليون�ان وق�رص، وم�ن خلفهم�ا فرنس�ا 
وس�ائر الدول االوروبية، إذ إن أنقرة تخوض 
منذ أش�هر معركة توسيع حدودها البحرية 
للس�يطرة عىل ج�زء من مص�ادر الطاقة يف 
رشق املتوس�ط. وجاءت نتيج�ة االنتخابات 
يف ق�رص الرتكي�ة لتع�زز م�ن أوراقها عىل 
األزم�ة  ش�أن  يف  املتح�دة  األم�م  »موائ�د« 
القرصي�ة، وتلك التي يرعاها حلف ش�مال 
االطليس ح�ول املفاوض�ات: املباحثات التي 
تنّظ�م الحدود البحرية بن تركي�ا واليونان، 
واملفاوض�ات التي تخوضها البحرية الرتكية 

يف الجزء الرقي من البحر املتوسط.
- ملف الالجئن والهجرة:

مش�كلة أوروب�ا أنه�ا تعان�ي م�ن مكمني 
ضعف: الهجرة والالجئون من جهة، ومقاتلو 

»داع�ش« املعتقلن من جه�ة ثانية، وتركيا 
تستغل ورقة الالجئن واملهاجرين البتزازها، 
وتهددها بفتح الحدود أمام مئات آالالف من 
املهاجرين والالجئن، وأكثريتهم من سوريا، 
وإع�ادة املئات من مقات�ي تنظيم »داعش« 
إىل البل�دان االوروبي�ة التي يتح�درون منها. 
عدة أس�باب ظهرت يف الفرتة األخرية أعاقت 
مفاوضات انضمام تركيا بشكل كامل ودائم 
لالتح�اد األوروب�ي وجعل�ت الوض�ع األخري 
للعالق�ات بن االتحاد وتركيا س�يًئا: وس�ط 
كل ذل�ك، يمكن القول إن إنضم�ام تركيا إىل 
االتحاد االوروبي أم�ر صعب جًدا إن لم يكن 
مس�تحياًل، ولعل هذه االس�تحالة مردها إىل 
االنهي�ارات املتتالية داخ�ل االتحاد االوروبي 
الذي بات مهدًدا يف أمنه وتماسكه واقتصاده 
ونس�يجه االجتماعي، مما يزي�د من تفاقم 

األزمات بن تركيا والقارة العجوز.

بقلم/ مالك العظماوي 
الش�جاعة ليس�ت القوة البدنية وحده�ا، وإنما هي قوة 
املوقف الواضح�ة من األحداث ليتبن م�ن خاللها الخيط 
األبيض من الخيط األس�ود، وخصوصاً يف املواقف الصعبة 
منها، حيث يعرف العدو من الصديق والصادق من املنافق 
والش�جاع م�ن املتخاذل. كم�ا أن هناك م�ن املواقف التي 
تظهر فيها الش�جاعة جليا، عندما يخذلك من كنت تعتقد 
أنه أقرب الناس اليك، ومن ثم تنكش�ف لك حقائق األمور 
لتجد شخصاً مستعدا أن يضحي بنفسه ألجلك وهذه قمة 
الشجاعة واإلباء. فعندما وصلت طالئع التنظيم الوهابي 
عىل مش�ارف بغ�داد، وهرب م�ن هرب وصم�ت الجميع 
)وبلغ�ت القل�وَب الحناج�ر( ودب الي�أس يف النف�وس، 
َارشأب�ت أعناق الطامعن لكس�ب مغانه�م، وتذلل االذالء 
بمن جاءوا من خلف الحدود ليكسبوا منصبا أو يحافظوا 

عىل حياتهم عىل أقل تقدير.
 عندئذ إنرى أس�د من ذرية أبي عبد الله الحس�ن )عليه 
الس�الم( ليعيد الحي�اة يف نفوس الخائف�ن، ويلجم أفواه 
املرجفن، ويكرس ش�وكة املنافقن بكلم�ة واحدة، وجاء 
صوت السيستاني الهادر بكلمة - الجهاد - ليهب الجميع 
ش�بابا وكه�وال وش�يوخا وفتيان�ا يلب�ون دع�وة الداعي 
للنفري العام من أجل األرض والِعرض واألهل واملقدس�ات 

..  ولك�ن، ه�ذه الجم�وع تحت�اج إىل آلة وع�دة، فالتفت 
العراقي�ون صوب أعراب الس�عودية فوجودوا طوابري من 
االنتحاري�ن واملدججن بآالت املوت متجهن نحو العراق، 
ث�م أطال�وا النظر ص�وب اإلم�ارات فوجدوا األم�وال تعبأ 
بأكي�اس القمام�ة وترس�ل إىل كل من يقف م�ع التنظيم 
املج�رم، وكذل�ك فعل�ت الكوي�ت وقط�ر والبحري�ن وكل 

دويالت الخليج.
 التفت�وا ص�وب األردن فوج�دوا زرقاويه�م يع�د الع�دة 
ليع�ود م�ن جديد كم�ا وج�دوا يف عاصم�ة األردن رقصا 
ومدحا لديكتاتور العراق )جرذ الحفرة( والش�تم والسب 
بأبناء الع�راق، ثم إنتخوا بأبناء فلس�طن الذين لم يبخل 
العراقي�ون يوم�ا يف نرصته�م ومس�اعدتهم وإذا به�م 
يرس�لون انتحارييه�م لن�ا بدال م�ن إرس�الهم إىل تحرير 
القدس.  بعد ذلك التفت العراقيون نحو الجارة املس�لمة - 
تركيا - وإذا بهم يسفرون االنتحارين والقتلة وبجوازات 
رسمية ليقتلوا أحالمنا بحقدهم الدفن، وهم بخيبة األمل 
هذه والذه�ول من هذه املواقف املش�ينة لحكام الدويالت 
العربي�ة، والح�رية بان�ت ع�ىل الوج�وه، والي�أس داه�م 
النف�وس، وب�دأ الدفاع ولص�د العدو بما ه�و متيرس لدى 
الرجال، وإذا بفارس من جهة الرق قد أقبل، إبتس�امته 
غطت املرق كله، ونظراته تمنح األمل للجميع وإرصاره 

يه�د الجبال، له بأس كأب�ي الفضل العباس، وبن جنباته 
ح�ٍب ألرض العراق وأهلها، ش�جاعته علوي�ة وتضحيته 
حسينية، انه اللواء قاسم سليماني إذ أقبل مناديا: ]يقيناً 
كله خري[ ، يس�ري وقوافل التموين تسري خلفه، واألسلحة 
والعتاد س�بقت وصوله، واستقبله الرجال وعانقه العراق 
واحتضنه صديقه وتوأم روحه )جمال العراق ومهندسه( 
وتعانقا حتى سقطا عىل األرض، ثم قال اللواء للمهندس: 

]لن أسمح بسقوط بغداد، وهذا عهد عّي[. 
وكان له ما أراد، وبقيت بغداد ش�امخة، وتم دحر الغرباء 
وطردهم خارج الحدود، وخابت ظنون األعداء، وتم إفشال 
مخططاته�م، وفش�لوا يف املنازلة أمام الل�واء واملهندس، 
وانت�رص العراق وإمت�أ األعداء غيظ�ا، فاغتالوهما معاً، 
كما قاتال معاً وتنقال بن املؤمنن يحرضونهم عىل القتال 

معاً، ثم استشهدا معاً.  
وبق�ي ك�ف الل�واء س�ليماني ع�ىل أرض مط�ار بغ�داد 
ش�اهداً عىل اإلرصار والعزيمة، وشاهدا عىل جبن األعداء 
وخستهم وغدرهم، وس�تبقى هذه الكف القطيعة عنواناً 
ل�كل الرف�اء واألحرار لتثب�ت لأعداء قب�ل األصدقاء أن 
القضية واحدة واملصري واحد وسنموت عىل أي أرض شاء 
الله تعاىل أن نموت.اش�رتك يف قناة وكال�ة انباء براثا عىل 

التلجرام

بقلم/ مهدي المولى  
ل�و دققن�ا يف حقيقة ه�ذه التهديدات وه�ذه الحماقات 
خاص�ة بع�د هزيمت�ه فاالنتخاب�ات األخ�رية ورف�ض 
الش�عب األمريكي له وأعلن تحديه بق�وة ودعا اىل عزله  
إقالته  إحالته  اىل العدالة وس�جنه  وهذا  التحدي أخافه 
وأرعب�ه مم�ا جعل�ه يندف�ع اىل تأس�يس  تي�ار يميني 
عن�رصي بتموي�ل من بق�ره الحل�وب العوائ�ل املحتلة  
للخلي�ج والجزي�رة حتى انه�ا اي هذه العوائل أرس�لت 
كالبها الوهابية ملس�اندة ومساعدة عنارص تيار ترامب 
العنرصي  يف قتل  الشعب األمريكي وإنهاء الديمقراطية 
والتعددي�ة الفكري�ة والسياس�ية يف أمري�كا  حت�ى ان 
ترام�ب كان معجب جدا بنظام آل س�عود  وكان يتمنى 
ان يطبق  نظام آل سعود يف أمريكا وفعال بدا يف خطوات  
يف هذا املجال  مثل  نر الفكر اليميني العنرصي املعادي 
للديمقراطية وحكم الش�عب وتأسيس تيار خاص يمثل  
دعاة وأنصار العنرصية الوحشية يتحالف مع الوهابية 
الوحش�ية )القاع�دة داع�ش وأكث�ر م�ن 250 منظمة 
وهابية وحشية عنرصية طائفية منترة يف كل العالم.

  وهك�ذا أصب�ح وجود بقاء آل س�عود مره�ون بوجود 
ترامب ووجود ترامب مرهون بوجود آل سعود.

ومن ه�ذه الحقيقة انطل�ق ترامب يف حماية آل س�عود 
وانطل�ق آل س�عود يف بق�اء ترامب وأعلن�وا الحرب عىل 
أمري�كا والش�عب األمريك�ي وكانوا يعتق�دون يمكنهم 

تحقيق مراميهم وأحالمهم الخبيثة.
وبدأت املعركة بن الشعب األمريكي وبن ترامب وبقره  

وكالبهم الوهابية داعش القاعدة.

للدس�تور  ورف�ض  وتدم�ري  ذب�ح  بعملي�ات  فقام�وا 
والديمقراطية واالنتخابات  والعجيب أنهم س�خروا من 
وباء كرونا ورفضوا اتخاذ أي إجراء  ملواجهة هذا الوباء 

مما أدى اىل تفيش هذا الوباء يف أمريكا بش�كل ال يصدق 
كما أمر ترامب بقتل كبار السن بل أمر بقتل كل شخص  

بقتل   يصاب بوباء كورونا.

لك�ن الش�عب األمريك�ي رغ�م تعرض�ه لوب�اء كورونا 
ومواجهته للتيار العنرصي الوهابي اإلرهابي  تمكن من 

االنتصار عىل ترامب وبقره وكالبه  وهزيمته وطرده.

وم�ن هذا يمكنن�ا القول ان تهدي�دات وحماقات ترامب  
ض�د إي�ران  بالحقيق�ة أنه�ا ض�د أمريكا ضد الش�عب 
األمريك�ي ألن�ه عىل يق�ن  ان أي  حماق�ة  أي  مغامرة  
يقوم بها ضد  إيران س�يؤثر عىل قوة أمريكا العسكرية 
واالقتصادية وس�يغري وضع أمريكا يف العالم  من الدولة 
األوىل اىل الثاني�ة او حت�ى أكث�ر وم�ع ذلك ن�رى ترامب 
مصمم وعازم عىل  عدم االع�رتاف بهزيمته ويؤكد بأنه 

هو الفائز .
وهذه الحقيقة يعرفها ويفهما الشعب األمريكي بشكل 
جي�د  لهذا بدأ الش�عب األمريكي يهيئ نفس�ه  ملواجهة 
حماقة ترام�ب وتياره العنرصي وبق�ره وكالبها   وبما 
إن�ه أثب�ت هزيمته الثاني�ة بإلغاء حكم الش�عب الحكم 
الديمقراط�ي  والدس�تور واملؤسس�ات الديمقراطية  ال 

قدرة عىل التحرك بهذا الشأن حتى لو مجرد كالم .
لكن يمكن  لرتامب بان يوجه رضبات عس�كرية مركزة  
ملواق�ع إيراني�ة مهمة  ويف هذه الحالة  إش�عال حرب يف  

منطقة الرق األوسط ويف العالم.
 واذا تمكن ترامب األحمق من إش�عال الحرب ال قدرة له 
ع�ىل إنهائها  وهذا ما أكده�ا الرئيس األمريكي املنتخب  
وبدا الس�عي ملنع ترامب من القيام بأي رضبة عسكرية 
ض�د إي�ران   واعتق�د ان  القي�ادة  اإليراني�ة  املعروف�ة 
بحكمته�ا بش�جاعتها  تح�اول ان ال تس�تفز ترام�ب  

وتمنح ترامب املرر لرضب إيران.
وم�ن ه�ذا يمكننا الق�ول ان حماقات ترام�ب يف الفرتة 
األخرية  تس�تهدف أمريكا والشعب األمريكي لكنه وجد 
يف أي�ران الوس�يلة لتحقي�ق أهداف�ه ومرامي�ه الخبيثة 

والقذرة.

العالقات التركية ـ األوروبية .. أزمات متصاعدة

اللواء والمهندس رمزًا للتضحية والوفاء 

تهديدات ترامب وحماقاته تستهدف من .. إيران أم أمريكا ؟!

ِر َوالُْمَجاِهُدوَن  َ ] الرَّ َيْس�َتِوي الَْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمِنَن َغرْيُ أُْويِل الرضرَّ
َل اللُّه الُْمَجاِهِديَن ِبأَْموَالِِهْم  يِف َس�ِبيِل اللِّه ِبأَْموَالِِهْم َوأَنُفِس�ِهْم َفضرَّ
َل اللُّه  َوأَنُفِس�ِهْم َعىَل الَْقاِعِديَن َدَرَجًة َوُك�الًّ وََعَد اللُّه الُْحْسَنى َوَفضرَّ

الُْمَجاِهِديَن َعىَل الَْقاِعِديَن أَْجرًا َعِظيًما [
املقاوم�ة ان اردن�ا ان نعطي له�ا مفهوما بس�يطا ظاهريا ، بعيدا 
ع�ن الجانب العميق نقول : هي و ظيف�ة دينية و وطنية و قومية 

ملواجهة حالة االحتالل ، و الهادفة اىل البقاء االرادة و الصمود .
و املقاوم�ة ه�ي تعر يف ح�د ذاتها ع�ن  االرادة الش�عبية و يكون 
عملها ضمن االطار االس�رتاتيجية الوطنية الشاملة بحيث ال يجوز 
احتكاره�ا لجه�ة دون جهة اخرى ، بل هي ح�ق مروع للجميع 
، و تك�ون ناجح�ة و ذات الثم�ار اليانع�ة اذا كان�ت متفقة عليها 
م�ن جميع الجهات ، و تكون جميع الجه�ات مراعية توجهاتها و 
انطالقاته�ا الضوابط الرعية و الوطني�ة و ان تكون مبتعدة عن 

األنانية و حب الظهور .
و املقاوم�ة لها  اش�كال متع�ددة قد تتطلب يف جان�ب من جوانلها 

الخيار العسكري ، او الخيار الثقايف الفكري .
و املقاوم�ة منه�ج ج�اء تريع�ه يف كل االدي�ان و بالخصوص يف 
رشيعة الخاتم محم�د ) ص ( ، بل كان من املواضيع ذات االهتمام 
املكث�ف و املؤكد عليه ، ضمن ضواب�ط قد تختلف يف منهجيتها عن 
املنهج بعض انواع السياسات الغري مؤمنة بعقيدة املقاومة  ، و هنا 
تكمن املشكلة و الخالف بن رجال يجدون ان سبيل املقاومة سواء 
العس�كرية و الثقايف الفكرية واجب ضد دول االحتالل و االستكبار 
و ب�ن رجال سياس�ة ترى ان املهادنة و العالق�ة معها مقبولة وال 
ضري فيها ، و هذا ما يلمس اليوم من بعض السياسات التي  تقبلت 
فكرة التطبيع مع ارسائيل ، فأكيدا من يؤمن بالتطبيع مع ارسائيل  
بالرضورة لن يؤمن ايمان معمق ان الجهاد ضد دول االس�تكبار و 

االحتالل مقبوال او مرضيا .
ان اخت�الف خطوط بع�ض السياس�ات مع املقاوم�ة اختالف من 
ن�وع  العقائدي الذاتي ، الن السياس�ة بمفاهيمه�ا العامة لم تكن 
معارضة للمقاومة ، و انما سلوك بعض امللتصقن بالسياسة جعل 
من السياسة بصورتها الظاهرية ضد املقاومة و رجالها، بل هناك 

من سياسين من تجد ظاهره يشء و باطنه يشء اخر .
ان السياس�ة ال تع�ارض بمفهومه�ا الخ�اص و الع�ام منهجي�ة 
املقاوم�ة ، و انم�ا كما قلنا امللتصقن بعنوان السياس�ة و الذين ال 
يفقهون من السياس�ة  يشء و الذي�ن يحاولوا و حاولوا ايجاد هذا 

النوع من الخالف  .
كم�ا اننا نؤكد ان املقاومة لها مفهوم و منهج واحد و هو مقاومة 
االحت�الل ، و الحف�اظ ع�ىل بيض�ة االس�الم و ال�ذي رشع ضم�ن 
الضواب�ط الرعية الخاصة به ، و متى ما كانت املقاومة بغري هذا 
االتجاه وغري هذا املنهج ، فأكيدا عندها تفقد قدسيتها ورشعيتها.
الرحم�ة والرض�وان اىل جمي�ع الش�هداء املقاوم�ن .اللهم احفظ 

العراق و شعبه.

المقاومة والسياسة
الشيخ محمد الربيعي
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أكد أحمد عبد الجبار، م�درب الكرخ، جاهزية 
فريقه ملواجهة النفط، اليوم اإلثنني، لحس�اب 
الجولة ال�11 من الدوري العراقي املمتاز، الفتا 
إىل أن الكرخ يسعى ملواصلة صحوته بالنتائج، 
بعد أن عانى من نتائج س�لبية للوضع النفيس 

الذي مر به الالعبون.
وق�ال عب�د الجب�ار إن »النفط فري�ق محرتم 
وقادم من خسارتني ويسعى للتعويض وندرك 
الوضع الذي يمر به الفريق، لكننا بذات الوقت 
نراه�ن ع�ى اس�تقرار الفري�ق فنيا ونس�عى 

لتعوي�ض خس�ارتنا يف الجول�ة املاضي�ة أمام 
الرشطة«.

وأضاف »فريق الكرخ بدأ يكتس�ب الشخصية 
بم�رور املباري�ات ك�ون أغلب العبين�ا هم من 
فئة الش�باب وتنقصهم الخربة، لكننا نس�عى 

لرتس�يخ مبدأ مه�م وه�و ثقاف�ة البحث عن 
نقاط الفوز مهما كانت قوة املنافس«.

وأوضح عبد الجبار »الكرخ س�يفتقد لخدمات 
س�امر ماج�د، ال�ذي أبعدت�ه اإلصاب�ة لع�دة 

جوالت، وجهزنا البديل املناسب«.

دعا نجم املنتخب الس�ابق يونس محمود، الوسط 
الري�ايض والك�روي ملس�اندة الهيئ�ة التطبيعي�ة 
إلتحاد ك�رة القدم، وع�دم محاس�بتها وانتقادها 
بقس�وة ودون حق، الفتاً إىل أن التطبيعية عملت يف 
ظل ظروف صعبة وواجهت معرقالت كثرية خالل 
الفرتة القصرية التي قادت بها االتحاد بتكليف من 
االتحاد الدويل لك�رة القدم. وقال محمود إن »عمل 
التطبيعي�ة كان متوازناً ومقبوالً لحد هذه اللحظة 
وعمل�ت بحيادية واتخ�ذت قرارات حاس�مة رغم 

حداثتها وعملها القصري«.

وب�ني ان »اي عم�ل اليخل�و م�ن االخطاء 
والهفوات هنا وهناك لكن بش�كل عام ان 
الهيئ�ة التطبيعية قامت بواجبها عى قدر 
املستطاع يف ظل ظروف صعبة ومع تزامن 
جائح�ة كورون�ا مع بداي�ة عمله�ا والتي 

اربكت مهمتها«.
الجمي�ع  ع�ى  »يتوج�ب  وتاب�ع، 

وع�دم  التطبيعي�ة  مس�اندة 
التش�كيك بعمله�ا، بغي�ة دع�م 

املنتخ�ب الوطن�ي يف مش�واره 
فالعم�ل  املقب�ل  املوندي�ايل 

بحاج�ة اىل تضاف�ر الجهود 
والعم�ل عى خ�ط واحد 

يرم�ي لدع�م تواج�د 
بطولة  يف  منتخبنا 

العال�م  كأس 
املقبلة«. 

مدرب الكرخ يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة النفط

محمود يدعو لمساندة الهيئة التطبيعية 

بناء االجسام يحدد منهاج العام المقبل

الغيابات تضرب الطلبة بمواجهة نفط ميسان

بدأت قبل موعدها الرسمي..

االندية الكبيرة تسعى لتعاقدات جديدة 
في موسم االنتقاالت الشتوية

كش�ف الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي هم�ام طارق، 
حقيقة مشاركته يف مباراة للفرق الشعبية بكرة 

القدم.
وقال طارق إن »عدد من وس�ائل االعالم ومواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، نرشت ص�وراً يل يف احدى 
املباري�ات وقالت ان هذه املباراة يوم امس والحد 
الفرق الشعبية«. واوضح ان »هذه االخبار ليست 

صحيح�ة والص�ور قديمة تع�ود ملباراة 
خريية تخص شهداء الحشد الشعبي«، 
داعياً وسائل االعالم اىل »توخي الدقة يف 

نرش االخبار«.
يذكر ان وس�ائل االعالم اشارت اىل ان 
طارق شارك يف مباراة للفرق الشعبية 

بمدينة الرمادي.

صادق االتحاد العراق املركزي لبناء 
التقريري�ن االداري  االجس�ام ع�ى 
وامل�ايل للعام الح�ايل 2020 بحضور  
جميع رؤس�اء وممث�ي  االتحادات 
الفرعي�ة واالندي�ة التي ش�اركت يف 
آخر موسم فضال عن ابطال العراق 
الدولي�ني  واالعالمي�ني وجرى ايضا 

تحديد منهاج العام املقبل 2021.
وق�ال رئيس اتح�اد بناء االجس�ام 
فائز عب�د الحس�ن يف بي�ان تابعته 
/ املراق�ب العراق�ي/ ان »االجتماع 
كان ناجحاً ومثمرا تخلله مناقش�ة 
العديد من األمور اإلدارية واالنشطة 
القادم�ة  الرياضي�ة  والفعالي�ات 
فضال عن املصادق�ة عى التقريرين 

الداخ�ي  والنظ�ام  واالداري  امل�ايل 
باالجماع«.

واشار عبد الحس�ن انه تم مناقشة 
قان�ون الص�االت االهلي�ة ورضورة 
االلتزام به من اجل وضع اللعبة عى 
الطري�ق الصحيح وتم اعالن اللجان 
لالتحاد الفرعية ملتابعة تطبيق هذا 
القان�ون يف املحافظات وبالتنس�يق 
مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة 

الداخلية”.
اىل  ان »االجتم�اع تط�رق  واض�اف 
تحدي�د ام�كان ومواعي�د البطوالت 
التدريبي�ة  وال�دورات  املحلي�ة 
والتحكيمي�ة وس�وف يت�م اعالنها 
والت�ي  املقبل�ني  اليوم�ني  خ�الل 

تتناس�ب مع االستحقاقات العربية 
واالسيوية«”.

وتاب�ع ان�ه »تمت االش�ادة من قبل 
جميع الحارضين بنشاطات االتحاد 

ال�دورات  ش�ملت  والت�ي  االخ�رية 
التدريبية وبطول�ة العراق للصاالت 
االهلية التي تميزت بالتنظيم الرائع 

ومشاركة واسعة من الالعبني«.

يغيب 6 العبني من صفوف الطلبة عن مواجهة 
الي�وم أم�ام نف�ط ميس�ان لحس�اب الجول�ة 
الحادي�ة ع�رش من ال�دوري العراق�ي يف ملعب 
ميسان األوملبي. وقال مدرب الطلبة أحمد خلف 
إن »الفري�ق س�يعاني م�ن غياب س�تة العبني 
هم محمد جفال واملح�رتف موىس داو وصفاء 
جب�ار والح�ارس أمج�د رحي�م ومحم�د كريم 
وعب�د القادر طارق، باإلضافة إىل إيقاف الالعب 
إبراهي�م نعيم، وبالتايل س�يغيب ع�دد كبري من 

مفاتيح اللعب يف املواجهة«.
وب�ني: »رغم تل�ك الغياب�ات إال أن الطلبة فريق 

ق�ادر عى التعويض وعلينا أال نتعكز عى تلك 
الغيابات ونوظف غريهم ممن حرضوا وثقتنا 
كبرية بالالعبني املتواجدين لس�د الفراغ جراء 
تلك الغيابات«. وأشار: »الطلبة ونفط ميسان 
يلعبان بطريقة جماعية جميلة لذا نتوقع أن 
ترتقي املباراة إىل مستوى الطموح، والنتيجة 
مهمة بالنس�بة لنا وعلينا أن نستعيد توازننا 
م�ن خالل ه�ذه املب�اراة ونقدم مب�اراة تليق 
باس�م نادي الطلبة«. يذك�ر أن الطلبة يحتل 
املرك�ز الثام�ن برصيد 14 نقط�ة فيما يحتل 

نفط ميسان املركز الرابع برصيد 17 نقطة.

مع اقرتاب انطالق فرتة االنتقاالت الش�توية 
يف بداي�ة العام املقب�ل بدأت االندي�ة الكبرية 
ومن�ذ االن ع�د الع�دة للتعاقد م�ع عدد من 
الالعب�ني م�ن اجل تحقي�ق نتائ�ج جيدة يف 
الجوالت القادمة من الدوري العراقي املمتاز. 
حيث اق�رتب مدافع ن�ادي زاخ�و الريايض، 
وليد سالم من العودة اىل صفوف الرشطة يف 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وق�ال مصدر مق�رب من س�الم إن »املدافع 

وليد س�الم وبعد تقديمه مس�تويات مميزة 
م�ع زاخو يف ال�دوري املمت�از، تعت�زم ادارة 

نادي الرشطة اعادته لصفوف الفريق«.
واوض�ح أن »الهيئة االدارية ل�م تجد البديل 
املناس�ب لالعب ع�الء مه�اوي بالتايل قررت 
مفاتحة وليد س�الم من اجل اقناعه بالعودة 
اىل صف�وف الفري�ق يف االنتقاالت الش�توية 

املقبلة«.
يذكر ان سالم انتقل من صفوف الرشطة اىل 

زاخو يف االنتقاالت الصيفية املاضية.
ووصلت مفاوضات نادي الرشطة واملهاجم 
عم�اد محس�ن، اىل مراحل متقدم�ة تمهيداً 

لضم الالعب لصفوف القيثارة الخرضاء.
وقال مصدر مقرب من محس�ن ان »الالعب 
ال�زوراء  اندي�ة  تلق�ى ع�دة ع�روض م�ن 
والرشطة والنفط لضم�ه يف فرتة االنتقاالت 

الشتوية املقبلة«.
واضاف ان »ن�ادي الرشطة هو االكثر جدية 

يف املفاوض�ات ووص�ل اىل مراح�ل متقدم�ة 
لضمه لصف�وف القيث�ارة الخ�رضاء خالل 
االيام املقبلة«. يذكر ان محس�ن فسخ عقده 

بالرتايض مع امليناء.
من جان�ب اخر ذك�رت مص�ادر مقربة من 
ال�زوراء أن اإلدارة فاتح�ت إدارة النف�ط من 

أجل التعاقد مع املهاجم محمد داود.
وق�ال املص�در أن »الجه�از الفن�ي لل�زوراء 
طال�ب إدارة النادي بفتح قن�اة االتصال مع 

النفط لضم داود لكتيبة النوارس«. 
وأش�ار إىل أن »إدارة ال�زوراء بالفعل فتحت 
قنوات االتصال مع إدارة النفط واملفاوضات 
جارية للحصول عى بطاقة الالعب الدولية«. 
وأوضح: »من املؤمل أن تش�هد األيام املقبلة 
ارتداء املهاجم محم�د داود لقميص الزوراء 

وتمثيله يف املوسم الحايل«.
يشار إىل أن إدارة الرشطة سبق وأن فاوضت 

النفط لضم الالعب لصفوفها.

طارق ينفي مشاركته في مباراة للفرق الشعبية

تتباه�ى اتحادات كرة القدم بكبار رج�االت التدريب عرب تاريخها، 
فُه�م اآلب�اء الحقيقي�ون ألجي�ال نم�ت مواهبهم تح�ت رعايتهم 
وس�هرهم وتضحياته�م بالُعم�ر الجمي�ل م�ن أجل حص�اٍد وفرٍي 
ملس�تقبل تس�تقوي عنده قاع�دة لعبته�م بعرشات م�ن الالعبني 
املَه�َرة دون خ�وٍف ع�ى مصريه�م يف البط�والت الُك�ربى »املحّك 
الفعي« لكفاءة املُدّرب وتشكيلته املُمثلة للوطن والحالِمة بإسعاد 

الجماهري.
وإذا ما أستثنينا ش�يخ املدربني عمو بابا )1937-2009( بتجاربه 
املِئة والثمانية والخمسني مع املنتخبات الوطنية، وما قّدمه للكرة 
العراقي�ة من كؤوس وميداليات وألق�اب دعمت حضورها العربي 
والقاري بمهابة، وأس�همْت يف منح فرسانها الثقة الكبرية لريكبوا 
صهوات املجد يف مونديال املكس�يك 1986، فإن املدرب أنور جّسام 
)73 عام�اً( ُيعْد عمي�د املدّربني العراقيني مّمن خ�َرَج من معطفِه 
الفن�ّي عرشات النج�وم الذين أعتن�ى بمواهبهم يف أندي�ة الزوراء 
والش�باب والنفط والطلبة ومنتخبات الش�باب واألوملبي والوطني 
ب�دءاً م�ن ع�ام 1980 اىل ع�ام 1996، وأعط�ى دروس�اً تربوية يف 
عالقة امل�درب والالعب بعدما غزْت الس�احة الكروية مطلع العقد 
التس�عيني ظواهر تمرّد بعض النجوم عى اإلدارات وخروجهم عن 

طاعة ميثاق الرياضة وخرقهم رشف املنافسة فيها.
يف عدي�د اللقاءات الصحفية التي أجريتها مع املدرب أنور جس�ام 
قب�ل ع�ام 2003 وما بعده�ا، ظّل الرج�ل يحتفظ بذات الس�مات 
املُدع�اة للفخر بش�خصيته البغدادية العتيدة، وعزّة نفس�ِه وثقتِه 
بم�ا أنجز، وإيمانه ب�أن العطاء يف الحياة امتح�ان للنفوس تتمّيُز 
فيه�ا الخ�رّية م�ن الرشي�رِة، وأن أس�وَأ ما يدفع�ُه الق�دُر بالبرش 
أن يعت�ي القّم�ة يف غفلة من الزمن، يس�تكرب عى أهلِه، متناس�ياً 
أن�ه كان معهم يف الس�فِح س�نني طواالً، عالوة عى رفض جّس�ام 
املُخاتل�ة التي دعت�ُه لالنزواء يف بيته عى أن ال يعمل يف ناٍد أو اتحاد 
أو أكاديمي�ة تبخ�ُس قيمته، وال تضُع اعتب�اراً ملكانتِه التي َحرِص 
كثرياً عى تحصينها من مخاطر العمل يف ظروف سياس�ية ُمرعبة 
وص�ل التحّكم بالرياضة آنذاك أن خس�ارة مباراة واحدة للمنتخب 
أو الن�ادي يف معرتك خارجي تعني مواجهة س�يناريوهات الغضب 

ومزاج الِعقاب املجهول!
أنور جّس�ام يواصل حجر نفس�ه، ليس مخافة فاي�روس كورونا 
اللعني الذي يستهدف كبار الِسن وفاقدي املناعة بالدرجة األساس، 
بل امتثاالً لقناعتِه بأنُه لم يعد له وجود وسط ُلعبة تحّولْت اىل غابة 
كبرية بس�بب عديد الش�خصيات املُتعجرفة الت�ي عبثْت يف قرارات 
َهْت ِسهام اللؤم اىل صانعي املُنجزات بتخطيط  رياضية أّول من وجَّ
وتدب�ري من أبناء )جّس�ام( يوم كان�وا تالميذه يف صف�وف األندية 
واملنتخبات، ودافع عنهم يف أقىس املَهام، وتنّعموا بشالالت األضواء 

تحت أنظاره، فكانت مكافأتهم له الُعقوق من الدرجة الشديدة!
وحت�ى عى مس�توى الحكومة ممثل�ة بوزارة الش�باب والرياضة 
ل�م تب�ادر أياً منها بت�وايل تس�لّمها الحقيبة ما بع�د 2003 لتقليد 
سنوي ُتكرِّم فيه نجوم الرياضة الكبار أمثال أنور جسام ب�)قالدة 
الِعرف�ان( نظ�ري خدماته�م الوطني�ة املتمّيزة عى م�دى أكثر من 
نص�ف قرن للتباه�ي بهم ب�ني الع�رب والعالم كجزء م�ن تاريخ 
ري�ايض حّي يعيش ع�ى ذكريات األم�س بإهم�اٍل مقصود تحت 
ذريع�ة انقطاعه�م عن التدري�ب أو عزوفهم عن تقديم املش�ورة، 
فيم�ا الحافز الحقيقي وراء ديمومة العطاء هو التقدير واالهتمام 
والش�عور بأهمية ضياء ش�موع املايض إلنارة ُظلمات الحارض يف 
زوايا مختلف�ة نتيجة التخلف واألنانية والجح�ود وصناعة الوهم 
يف الوس�ط الري�ايض بتفخيم ش�خصيات هزيلة بامل�ال والتحزّب 
والرتهي�ب كج�زء من حملة تش�ويه تاري�خ اللعبة واالس�اءة لها 
بإنزال ستائر النس�يان عى رموزها بوقاحة وصالفة، مثلما أوجز 
الناق�د االجتماعي الربيطاني بريتراند راس�ل الحكاية كلها بقوله: 
يوج�د يف الج�زء الذي نعرفه من الكون الكثري م�ن الُظلم، غالباً ما 

ُيعاني الطيبون، وغالباً ما ينجُح األرشار!

العرفان لجّسام

إياد الصالحي



أشساد نجسم كسرة القسدم األرجنتينسي ليونيل ميسي مهاجم 
برشسلونة بمدربه السسابق بيسب غوارديوال السذي عمل تحت 
قيادتسه يف النسادي الكتالوني ما بسن 2008 و2012 ووصفه 
هسذه  تعسزز  أن  التدريب.ويتوقسع  مجسال  يف  متميسز  بأنسه 
الترصيحسات التكهنسات التي تحدثست عن إمكانيسة انضمام 
ميي إىل فريق غوارديوال الحايل مانشسسر سسيتي يف املوسم 
املقبسل.وكان ميي أحد أهم أعمدة تشسكيلة برشسلونة تحت 
قيسادة غوارديسوال والتسي حصسدت 14 لقبا كبرياً خسال هذا 
الفسرة وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقال ميي إىل سسيتي 
بعد تمديد عقد املدرب اإلسسباني مع النسادي اإلنكليزي حتى 
نهاية موسسم 2022-2023.وينتهي عقد ميي مع برشلونة 
يف نهاية املوسم الحايل وقد سبق وحاول الرحيل قبل بداية هذا 

املوسم لكنه قرر االنتظار حتى نهاية التعاقد.
ونقلست قنساة تلفزيونيسة إسسبانية عسن ميي قولسه: »بيب 
الاعسب  التدريب.وأضساف  يف  متميسز«  أسسلوب  صاحسب 
األرجنتيني املخسرم »إنه يقدم لك الصورة واضحة.. صورة 
تتضمسن كيفية اإلعسداد للمباريات دفاعيساً وهجومياً ويقدم 
لسك صورة دقيقسة للمبساراة مقدماً ويرشح لسك كيف تهاجم 
وتحقق الفسوز«.وأردف ميي قائسًا »حالفني الحظ بالعمل 
تحست قيادتسه وتحست قيسادة لويسس إنريكي ألنهمسا أفضل 
مدربسن وسساعداني يف التطسور بدنيساً وذهنيساً كمسا تعلمت 
منهمسا الحنكة الفنية«.وقال غوارديوال يف الشسهر املايض إنه 
كمشجع لربشلونة يتمنى أن يستمر ميي يف صفوف النادي 

الكاتالوني حتى نهاية مسريته كاعب.

سسجل يس جي ماكولسوم 44 نقطة ليقود 
فريقه بورتاند تريل بليزرز لفوز مثري عىل 
هيوستون روكتس 128 س 126 بدوري كرة 

السلة األمريكي للمحرفن.
ونجح ماكولوم يف تسسجيل ثمان تمريرات 
حاسسمة بجانسب تسسجيل داميسان لييارد 
32 نقطة وتسسع تمريرات حاسمة ليقودا 

بورتاند للفوز األول يف املوسم الجديد.

وتكفل جيمس هاردن بتسسجيل 44 نقطة 
و17 تمريسرة حاسسمة لروكتسس وأضاف 

كريستيان وود 31 نقطة و13 متابعة.
وانتهسى الوقست األصيل للمبساراة بالتعادل 
113 س 113 ليتسم اللجوء إىل الوقت اإلضايف 
الذي حسمه بورتاند لصالحه بعد تسجيل 

15 نقطة مقابل 13 نقطة لروكتس.
كمسا تغلب فيادلفيا عسىل نيويورك نيكس 

109س 89 يف مبساراة شسهدت تألسق جويسل 
نقطسة وعسرش   27 سسجل  السذي  ايمبيسد 

متابعات لفيادلفيا.
وأحسرز بسن سسيمونز 15 نقطسة وتسسع 
متابعات وسست تمريسرات حاسسمة فيما 
أضاف توبياس هاريس وسسيث كاري 17 
نقطسة لكل منهما ليقسودا فيادلفيا للفوز 

الثاني عىل التوايل.

وتكفل جوليوس راندل بتسجيل 25 نقطة 
لنيكس الذي تعسرض لهزيمته الثانية عىل 

التوايل.
ويف باقسي املباريات فاز اتانتا هوكس عىل 
ممفيس جريزليس 122س 112 وأوكاهوما 

سسيتي ثاندر عسىل شسارلوت هورنتس 
109 س 107 وكليفاند كافاليريز عىل 

ديرويست بيسستونز 128 س 119 

بعد التعادل بالوقت االصلي..
 بورتالند يجتاز روكتس في مباراة ماراثونية

ميسي ُيشيد 
بغوارديوال 

االثنين 28 كانون  االول 
2020  العدد  2490
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اتخذ النمساوي دافيد أالبا، مدافع بايرن ميونخ، قراًرا حاسًما 
بشسأن الخطسوة املقبلسة يف مسسريته االحرافية.وينتهسي عقد 
أالبسا مع بايرن ميونخ يف الصيف املقبسل، حيث أعلن األخري عدم 
النجساح يف التوصسل إىل اتفاق مسع الاعب حسول التجديد.ووفًقا 
لشسبكة »ديفنسا سسنرال« اإلسسبانية، فإن بيني زاهايف، وكيل 
أالبا، يواصل العمل إليجاد ناٍد جديد للظهري النمساوي.وأشسارت 
إىل أن أالبا أبلغ زاهايف أنه يرغب يف االنتقال إىل ريال مدريد، وعليه 
أن يوافسق عىل العرض امللكي، إذا وصل االتفساق حول الراتب إىل 
200 ألف يورو أسسبوعًيا.وقالت الشبكة اإلسبانية، إن أالبا فضل 
املرينجي عىل عروض أخرى من باريس سان جريمان وتشيلي 
براتب أعسىل، ألن رغبته هي التواجد يف »سسانتياجو برنابيو« ما 
دام الراتب سسيراوح بن 10 و11 مليون يورو سنوًيا.وأضافت 

صسوب أن ريال مدريد لم يقم بأي تحرك  رسسمي 
ن أالبسا حتسى اآلن، لكنهسم  يقيمسو

منسذ  الخيسار  ة هسذا  فر
طويلة.

يراقب مسؤولو ريال مدريد أحد الاعبن 
البارزيسن يف صفوف مانشسسر سسيتي 

خال املوسم الحايل.
ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن 
هناك اعتقاد ينمو لسدى ريال مدريد بقدرته 
عىل خطف فيل فودين، العب وسط مانشسر 

سيتي، يف صفقة انتقال مفاجئة.
وأشسارت إىل أن مسسؤويل ريال مدريد يراقبون 
تطور فودين مع السيتي، ويخططون الختبار 
لسم يحصسل  إذا  الصفقسة يف صيسف 2021، 
الاعب عىل وقت لعب كاٍف تحت قيادة بيب 

جوارديوال.
وأوضحست أن فودين نفسسه قد يفكر 
يف الرحيسل عسن مانشسسر سسيتي، 
إذا لم يتم تقديره بشسكل صحيح، 
حيث أن جلوسه عىل مقاعد بدالء 

السيتيزينز يعد مصدر قلق له.
مدريسد  ريسال  إدارة  أن  يذكسر 
باالتفساق مع املسدرب زين الدين 
زيدان قررا عدم إبرام أي صفقة 

يف املوسم الحايل.

قسال االتحساد الدويل ملحريف التنس، إن النجم الربيطاني آندي موراي سسيبدأ مسسريته يف 
املاعب يف موسسم 2021، باملشساركة يف بطولة ديلراي بيتش بواليسة فلوريدا األمريكية، 
بعد قبوله بطاقة دعوة لاشسراك املبارش يف البطولة.ويحتل موراي املصنف األول عامليا 
سابقا، املركز 122 عامليا حاليا، وسينضم يف ديلراي بيتش إىل حامل اللقب راييل أوبيلكا، 
وإىل األمريكي األعىل تصنيفا جون إيسسنر والكندي ميلوش راونيتش.وسستقام البطولة 

من كانون الثاني املقبل، بعد تغيري موعدها املعتاد يف ما بن السابع و13 
لتدخل  ضمسن البطسوالت اإلعدادية ألسسراليا املفتوحة شباط 

يف الثامسن مسن شسباط املقبسل، متأخسرة 3 التي سستبدأ 
بيع  سسا عسن موعدهسا التقليدي بسسبب اإلجراءات أ
لصحيسة  املطبقة يف أسراليا.ا
خضسع  مسوراي )33 عامسا( الفائسز بثاثة ألقاب و

كسربى لعملية جراحية يف الفخذ يف كانون 
الثانسي املايض، لكنه عساد للماعب وفاز 
بلقب بطولة أنتويسرب البلجيكية بعدها 
بسسبعة أشسهر، وهو أول لقسب يفوز به 
منسذ 2017.وغساب مسوراي عسن معظسم 
بطسوالت موسسم 2020 بسسبب املشسكلة يف 
الفخذ، وواجه صعوبسات لدى عودته للماعب 
بعسد توقف البطوالت بسسبب كورونا، 
وخرس يف السدور الثاني ألمريكا 
يخسرس  أن  قبسل  املفتوحسة 
لفرنسسا  األول  السدور  يف 

املفتوحة.

اإلنجليزيسة  الصحسف  اهتمست 
لنسدن  لديربسي  آرسسنال  بحسسم 

إىل  إضافسة   ،1-3 تشسيلي  عسىل  ح بالتغلسب  مد
وعنونت ليونيسل ميسي ملدربسه السسابق بيسب جوارديوال.

رضبسة رائعسة صحيفة »تليجراف«: »مفرقعات الكريسماس لتشاكا.. 
تؤمسن االنتصار املذهسل لشسباب أرتيتا«.كما كتبت يف الجانسب: »المبارد يسرب قلة الرغبة 
والطاقة عند الاعبن«.وكتبت يف األعىل أيًضا: »سولسسكاير يتحرس عىل النقاط املفقودة بعد 
تسسجيل ليسسر يف وقت متأخر«.ومن جانبهسا عنونت صحيفة »دييل ميسل«: »فرانك يهاجم 
بشسدة فريقه املتخبط: تلقينا ما نسستحق.. وذلك بحسسب مدرب تشسيلي مسع إعادة مياد 
آرسسنال«.وكتبت يف الجانب: »املدفعجية يزأرون أخريًا«.وبدورها عنونت »دييل إكسسربيس«: 
»راحسة من الديربي ملدرب آرسسنال بعدما تسسبب االنتصار يف محسو ضغوطات وظيفته«.ويف 
الجانب كتبت: »جوارديوال خاص للغاية مليي«، وذلك يف إشسارة إىل إشسادة النجم األرجنتيني 

ببيب جوارديوال قبل أيام من بدء مانشسر سيتي املفاوضات الرسمية لضم الاعب«.

سسيغيب النجسم األرجنتينسي ليونيسل ميسي عسن 
تدريبسات فريقسه برشسلونة بعسد حصوله عىل 
إذن من النسادي ليغيب بالتايل عن مباراة إيبار 

املقبلة يف الدوري اإلسباني.
الغياب تم بعسد حصول ميي عىل إذن من 
املسدرب رونالسد كومسان، حيث سسافر إىل 
األرجنتسن لقضاء العطلة هنساك، وبالتايل 
فسإن ميي لسن يكسون حسارضاً يف مباراة 
إيبار الثاثاء املقبل ضمن منافسات الدوري 
اإلسسباني، عسىل أن يتواجسد يف تدريبسات 

الفريق بدءاً من يوم األربعاء.

يعتقد التشييل أرتورو فيدال، العب وسط إنر، أن فريقه ليس األقوى 
يف السدوري اإليطايل هذا املوسسم.وقال فيدال، يف ترصيحات لشسبكة 
»سسكاي سسبورت إيطاليسا«: »أقسوى فريسق يف السدوري اإليطايل؟ 
يوفنتوس.. إنهسم أقوياء ولديهم ثقة يف مسا يفعلونه، لقد فازوا 
باللقسب ملدة تسسع سسنوات متتاليسة، ولديهسم كل يشء ليثبتوا 
أنفسسهم كأقوى فريق هسذا العام«.وأضاف: »لقسد لعبت أربعة 
مواسم مع يوفنتوس، كان األمر رائًعا هناك، ويمكنني التحدث عن 
السيدة العجوز ملدة أسبوع، لكنني اآلن أركز عىل املستقبل«.وتابع: 
»لسم يكن لسدي أي اتصال مع يوفنتوس قبسل االنتقال إلنر، لكنني 
كنست دائما عىل اتصال مع كونتي، حتى قبل االنضمام هنا«.وأتم: 
»تحدثنسا عن الذهساب إىل فريق آخسر أثناء تواجدي مع برشسلونة، 
وعندمسا أتيحت يل هذه الفرصة قلت له )نعسم.. أريد أن أكون معك، 

وأبذل قصارى جهدي للفوز مًعا مرة أخرى(«.

تأكد غياب ليونيل عن مباراة إيبار

زيدان يراقب 
فيل فودين

أالبا 
يضحي إلتمام

 انتقاله إلى ريال مدريد

وضعت اللجنة املؤقتة لقيادة 
املبدئيسة  الخطسة  برشسلونة 
لتحركات النسادي يف املريكاتو 

الشتوي املقبل.
»مونسدو  لصحيفسة  ووفًقسا 
ديبورتيفسو« اإلسسبانية، فإن 
املريكاتو يفتتح، يوم الجمعة 
املقبل، وال يزال برشلونة لديه 
هدفسن واضحن بضسم إريك 
جارسسيا مدافسع مانشسسر 
ديبساي  وممفيسس  سسيتي، 

مهاجم ليون.
وأشسارت إىل أن هناك احتمااًل 
قائًمسا بسأن ينتهسي املريكاتو 
الشتوي دون انتقال أي العب 

جديد إىل »كامب نو«.

برشسلونة  أن  وأوضحست 
لسن يقسوم بسأي تحسركات يف 
انتخاب رئيس  املريكاتو حتى 
جديسد للنسادي يف 24 كانسون 

الثاني املقبل.
وقالست الصحيفة اإلسسبانية 
يف  برشسلونة  تحسركات  إن 
يف  فقسط  سستبدأ  املريكاتسو 
األسبوع األخري، قبل غلق باب 

االنتقاالت الشتوية.
وأضافت أن أولوية برشسلونة 
يف نهايسة املريكاتسو سستكون 
معانساة  بسسبب  لجارسسيا، 
الفريق من مشسكات دفاعية 
بإصابة جسريارد بيكيه وعدم 

جاهزية صامويل أومتيتي.

ديبساي  أن  وذكسرت 
األكثر  الصفقسة  يعسد 

أن  رغسم  تعقيسًدا، 
يمنسح  الاعسب 
أولويتسه لربشسلونة 
باريسس  عسىل 

جريمسان  سسان 
 ، يوفنتسوس و

لكسن النسادي 
نسي  لو لكتا ا
صعوبة  يجد 
التخسيل  يف 
مارتسن  عسن 

برايثوايت.

النادي الكتالوني يلعب دور المتفرج بميركاتو الشتاء

فيدال: يوفنتوس األقوى في ايطاليا

موراي يستهل 2021 ببطولة ديلراي بيتش

عودة الحياة آلرسنال األبرز في صحف إنجلترا
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الثقافـي

 »ببطء مثل برق« خروج الشاعر عن المألوف اللغوي في الصورة الشعرية المكثفة
 ينتقل بالقارئ بين الندى والمطر والنهر والبحر

محمد مهدي الجواهري
ويا أحبـــــابي األغلني 

 َمْن قطعـــوا وَمْن وصلوا
وَمْن ُهم ُنخبــــُة اللّذاِت 

ـَُل  عنــــدي حيــــن ُتنَتخـ
ـَْن صافيُت  ُهُم إذ كلُّ مــ

ُل ـَ  مدخــــوٌل وُمنَتحـــ
ســــــالم كلُّه ُقَبُل 

 كــــأنَّ صميمها ُشَعـــُل
وشـــوٌق ِمْن غريٍب الداِر 

 أعيـــْت دونــــُه الُسُبُل

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

طاغور 
العقـل املـيء باملنطق وحده كالسـكني املكونة من الشـفرة 
فقـط دون املقبض، والتي تجرح من يسـتخدمها. لني الكالم 
قيـد القلوب. ال يطفئ املوت النور، وإنما يأخذ املصباح بعيداً 
ألن الفجـر قـد بـزغ. ال يعتمـد عمـق الصداقة عـى قدمها. 
الفشـل هو مجموعة التجارب التى تسـبق النجاح. ال توقف 
طفل عنـد حدود تعلمك، فهـو مولود يف زمن مختلف. سـأل 
املمكن املستحيل أين تقيم؟ فأجاب: يف أحالم العاجز. التحرر 
من عبودية الرتبة ليس حرية بالنسـبة للشجرة. كل صعوبة 
تتجاهلهـا تصبـح شـبحاً يقلـق مضجعك الحقـاً. ال يمكنك 
اقتالع عبري زهرة حتى ولو سحقتها بقدميك. كل يشء يأتينا 
فهو لنا إذا أوجدنا املسـاحة السـتقباله. نقرتب من العظمة 

بقدر ما نقرتب من التواضع.

 مبينـا ان التغنـي باملـاء يفصح عن 
مـدى تعلـق الشـاعر بالبيئـة التـي 
تناولهـا  والتـي  إنسـانه،  عاشـها 
بمفرداته املشـحونة بالدالالت املؤثرة 

واملحملة بالصور الشعرية املكثفة .
وقال جري يف قـراءة نقدية خص بها 
كتابـه  )يف  العراقي(:جـاء  )املراقـب 
رمزية املاء يف الرتاث الشـعري العربي 
يقارب الباحث عزيـز العرباوي ثيمة 
املاء سـيميائيا متوقفـا عند محطات 
وتجارب شعرية ففي الشعر الجاهي 
املقدمـات  يف  املـاء  حضـور  تجـى 
الطلليـة، ويف العرص اإلسـالمي اعترب 
املاء العنـرص األهم يف الكـون، وأصل 
الخلق، وشـّكل وسيلة القناع املمدوح 
برفعه إىل مستوى املاء وقدسيته حتى 
يظفر الشـاعر بعطاء أكـرب، وأن املاء 
يف شـعر جميـل بثينة عنـرص حيوي 
ينعـش عاطفـة الحـب، ويعـرّب عـن 

الرعبة يف الوصـال، ولم تخرج رمزية 
املـاء عند بشـار بن بـرد عـن اإلطار 
الداليل والرمزي يف شعر املديح والغزل، 
حيـث كان وسـيلة ناجعـة يف تحقيق 
أهداف الشـاعر من خالل استحضاره 
يف مديح رجـاالت الدولة أو اسـتمالة 
املـرأة والتقـرب منهـا، امـا املعتمـد 
بـن عبـادة فيختلـف عـن اآلخرين يف 
رؤيته ألهمية املـاء، خاصة بعد أرسه 
وسـجنه، إذ كان املاء يمثـل له معنى 
الحاجة والحزن والخوف عى مصريه 
وعى مصري أوالده وفضاءاته تمثل له 
أمكنة بعيدة املنال ومستحيلة الزيارة 
بعد النعيم الذي عاشـه أثناء حكمه يف 

قصوره وبساتينه، حيث املاء الزالل.
واضـاف: لقـد دفعـت أهميـة املاء يف 
الحيـاة البرشية الشـعراء العرب منذ 
القدم وحتى يومنا هذا إىل استحضاره 
بطـرق  بـه  واالهتمـام  يف شـعرهم، 

مختلفة ورؤى أدبية وشـعرية وفنية 
متعـددة مكنتهـم من جعلـه عنرصا 
حيويا وموضوعا شـيقا يف شـعرهم، 
واعتبـاره مـادة أساسـية يف التأمـل 

الشعري والبوح الفني ( .
واكمـل: هذه املقدمـة النقدية تصلح 
املجموعـة  لقـراءة  مدخـال  لتكـون 
الشـعرية )ببطء مثل برق( للشـاعر 
حسـن عاتـي الطائي الصادرة سـنة 
املجموعـة  تكشـف  حيـث   .  ٢٠٢٠
املـاء.  )لثيمـة(  تكثيفـا  الشـعرية 
وبقصديـة تامة، فالشـاعر ابن بيئة 
 / الزمـن   : جدرانهـا  كـر  مائيـة، 
الغياب/ السـفر / الرحيل / االنتقال 

… الخ فالتغني باملاء يفصح عن مدى 
تعلقه بالبيئة التي عاشـها إنسـانه، 
والتـي تناولهـا بمفرداته املشـحونة 
بالـدالالت املؤثـرة واملحملـة بالصور 
الشعرية املكثفة والتي تتناسل صورة 
بعـد صـورة للماء الـذي يعـد عالمة 
مائـزة يف أغلـب قصائده الشـعرية يف 
املجموعة والتي كتبها بعناية شـديدة 

وفائقة.
وتابع :لقد استطاع الشاعر ان يجّسد 
فكرته مسـتلهما الفاظ املاء ومعانيه 
بصـور بالغيـة إبداعيـة تكشـف عن 
تجربته الشعرية، وتعزز موهبته، وال 
أحـد ينكر أهمية البيئة فهي كل يشء 

للشاعر. هي املالذ االول واالخري وهي 
خياالتـه وطفولته ومواقفه وماضيه 
… الخ لذا وجد الشـاعر نفسه رهينة 
للماء وكل مـا كتبه هو انعكاس لتلك 
املرايـا التـي يقف أمامهـا طويال، بل 
ظـل يكشـف للقـارئ / للمتلقـي/ 
لآلخر… غمرته بالسـيول والشواطئ 
والنـدى واملطـر من جهـة ويؤرش إىل 
االنكسـارات التي تغدق عـى أزهاره 
مزيدا مـن الجفاف مـن جهة أخرى، 
لهذا راح يكتب عن املاء ليسد الطريق 
عـن العطـش، وإن قـارئ املجموعة 
الشـعرية )ببطء مثل برق ( يكتشف 
)البحـر . النهر . مياه. سـيول. مطر. 

ينبـوع . نـدى . دموع . نافـورة ماء. 
ترعة . قطرة قطرة . سفينة . قوارب 
 . جفـاف   . فارغـة  وكأس   . كأس   .

عطش. ظمأ. ضباب . غيوم…( الخ.
واوضـح :يف هذه النصوص الشـعرية 
املـاء، اسـئلة تثـري  نلتمـس أسـئلة 
الشـجن، ماكثـة وعالقـة يف مخيلـة 
الشـاعر، تحلّق يف آفاق طفولته التي 
عاشـها هنـاك، أسـئلة تكشـف عن 
أسـئلة جديدة . أسـئلة أوىل تلتفت إىل 

اسئلة املاء…
ويف قصيـدة )ال ادري( مـن صفحـة 

.)٤١(
نقرأ : ملاذا انا خارج النهر ؟

بينما يدخل اآلخرون
وأنا أدرك أن النهر

هو الذي سيعيد الحصان إىل العربة…
أخذ الشاعر يراهن عى املاء بديال من 
مراهنته عـى الخيول لتعزيـز الثيمة 
يؤكدهـا  أن  يريـد  التـي  )الفكـرة(. 
بأسـئلة احتجـاج وتمـرد وتحـوالت 
وخـروج عـن املألوف، وأخذ الشـاعر 
يجعـل مـن بعـض عناويـن قصائده 
)ثيمـة( للمـاء ايضـا، ليعـزز ويؤكد 
فكرته الطاغيـة يف )ببطء مثل برق(. 

ونقرأ من تلك العناوين :
النهـر صديق قديـم . صفحة ١٧. مع 
كل غيمة تمر . صفحة ٢٠ . نهر مرتع 
بالطيـور صفحـة ٢٩ . وحـدي مثـل 
غيمـة .صفحة ٥٨ . جفـاف صفحة 

. ٧٦
وبـني : ظـل الشـاعر يزّيـن ذاكرتـه 
بالنهر والسـيول والندى واملطر وأبعد 
عنها العطـش والجفاف، وهو يعيش 
كأحـالم السـفن الضالـة، وال خيـار 
أمامـه إال العـودة إىل املـاء. بالخيـال 
يحـارصه.  الـذي  الجفـاف  يحـارب 
والغبـار  األىس  اختناقـات  ويخفـي 
ليعلـن عن اوجاعـه رسا، وهو يعزف 
للماء أحى اناشـيده وأغانيه. وينتقل 
بالقـارئ مـن النـدى إىل املطـر ومـن 
النهر إىل البحـر. ونقرأ هذا االنتقال يف 

صفحة )٤٦(. من قصيدة انتقال..
كأسه فارغة

وكذلك روحه عطشـه

ال حدود لتهـوره ، االنتقال هنا: ليس 
بالفكـرة، بـل يف الصـورة الشـعرية، 
ويف الخـروج عـن املألـوف اللغوي يف 
تسـّمية: )الكأس والقـدح(. وال يقال 
)كأس( إال إذا كان فيـه رشاب. امـا 
اذا لـم يكن فيـه رشاب. فهي قدح أو 
زجاجـة أو نحو ذلك…ولكن الشـاعر 
ذهـب إىل أبعـد مـن ذلك وخـرج عن 
املألـوف، ليؤكد للقارئ ان الرمل ليس 

ماَء. وان الراب ال يروي العطش.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
ان  ج��ري  كاظ��م  عص��ام  والش��اعر  الناق��د  ي��رى 
المجموع��ة الش��عرية )بب��طء مث��ل برق( للش��اعر 
حس��ن عايت الطايئ الصادرة س��نة  ٢٠٢٠ اس��تطاع 
فيه��ا الخ��روج ع��ن المأل��وف اللغ��وي يف الص��ورة 

الشعرية ،

من خاصرة األلم يولد العظماء 

يف مدينـة غـزة املحـارصة تعيـش زينـب 
رفقة والدتهـا وأخيها الذي يعمل يف مجال 
الكهرباء. وقد أستشـهد زوجها برصاص 
الكيان الصهيوني يف حملة مداهمة إلحدى 
املقاهي. تركها حامال يف شـهرها السابع 
تعانـي ويـالت الفقـر وتتجـرع كـؤوس 
العـذاب ممزوجة بلوعة الفراق وترتشـف 
جرعـات الوجـع. . وجاءهـا املخاض ذات 
ليلـة شـتاء بـاردة وأخـذت يف الـرصاخ. 
...وقـد فارقت الحياة بعـد أن ولدت صبيا 
وسيما وشم القدر عى جبينه قصة األىس 
واملعاناة. ..واختاروا له إسم األدهم. وذاق 
طعم املـرارة  عـوض لبن أمـه وإحتضنه 

التيم عوضا عن أحضانها. ..
كان خالـه يتكفـل بمصاريفـه وتطوعت 
إمرأة شـابة تدعى فاتن بإرضاعه والسهر 

عى تربيته ورسعان ما تعلقت به. ...
وكرب أدهم وبدأ يـدرس وذات يوم. تتوقف 
سـيارة نوع »جيب« أمام مدرسته وينزل 
منها رجالن ضخما الجثة ويقع إختطافه 
وهـو يـرصخ أمـام مـرأى ومسـمع من 

األطفال واملارة. ...
ويقـع تربيتـه من طرف عائلـة بريطانية 
ثريـة ويزاول تعلمه يف مـدارس وجامعات 
عاملية ليتخـرج منها مهندسـا يف البرتول 
ودكتـورا يف الكيميـاء الصناعيـة. ..وقـد 
غـريوا إسـمه إىل »جـون« وأصبـح مديرا 
للمخابرات الربيطانيـة وزوجوه من فتاة، 
يعمـل أبوها رجـل أعمال يف مجـال صنع 

السيارات. ...
كان يحـس جـون أن حياته لغـزا محريا. 
..أراد ذات يـوم زيـارة غـزة يف مهمـة مع 
صهـره ....وتقدمـت نحـوه إمـرأة عجوز 
وهـي تبكـي وتقول لـه أدهـم. ..أدهم يا 
إبنـي. ...وتقبله بحرارة. .إنهـا فاتن التي 
أرضعته لقد إشـتمت رائحته وعرفته رغم 
تجاعيد الزمن التي إرتسمت عى محياها. 

..
وإكتشـف بعـد هـذا كلـه أنـه مـن أصل 

فلسطيني. .
ويبقى حائرا مشـتتا بني أدهم اليتيم الذي 
عـاش يف بيئـة محـارصة تعيـش ويـالت 
الحـرب والظلم والطغيـان. .وجون العالم 

الغني بريطاني الجنسية. ....

لعّل الله ُيحِدُث فيِه أمرا

وُيبِدُل بالِغنى ما كان فقرا

لعل الله يجزي كل قلب

كواُه الليُل إرشاقاً وفجرا

لعل الله يف كتب القضاء

سينرش للسعادة فيه سطرا

ليطوي صفحًة زادت أسانا

ويفتح صفحًة تزدان برشا

ويمحو داء كورونا فنغنى 

وال ُيبقي لصوت الرعب عذرا

لعل الله يسحق كّل طاٍغ

زنيٍم عاَث يف االرضني كفرا 

لعّل الله يا عاماً تدانى

سيكتب فيك للمظلوم نرصا

ويا عاماً تهادى للغياٍب

سُيثبُت فيك للمنكوِب أجرا

 العام الجديد 
عباس الخزاعي

وليد عبد الحمد العياري 

قصة قصيرة 

 مروان ياسني 
يف مجموعتـه القصصيـة الجديـدة »باصات أبو 
غريب« الصادرة يف مطلع شـهر أيلول/سـبتمرب 
٢٠٢٠ عـن دار نينوى يف دمشـق، يضعنا القاص 
بولـص آدم أمـام شـخصيات تبـدو كمـا لو أن 
رسـاما تعبرييا قـد خطط مالمحهـا، بمعنى أن 
القـارئ لـن يكون يف حاجـة إىل أن يبحث يف هذه 
املالمـح عن البعد األخالقـي أو الفكري، بقدر ما 
سيكون موزعا يف قراءته بني اإلحساس بجمالية 
األسـلوب الرشـيق يف بنيـة الـرد القصـي، 
وحماقة العالم الخارجي الذي يحيط به كإنسان 
وليس كمتلق للعمل الفني، ألنه قد تواطأ بصمته 
عى اسـتمرار هذه القسـوة، التي مورسـت إزاء 

الشخصيات يف الواقع.
يندرج هذا اإلصدار ضمـن مرشوعه األدبي الذي 
أطلق عليه مفهوم »الواقعية الوحشية« إذ سبق 
أن أصـدر كتابـني يف سـياق هذا املـرشوع، الذي 
يحاول فيه أن يلملم شظايا العالم الواقعي الذي 
عاشـه املؤلف لفرتة تجـاوزت العامـني ونصف 
العام، اثناء فرتة اعتقاله داخل سجن أبي غريب 
يف منتصـف ثمانينـات القرن املـايض. والكتاب 
يف ٨٦ صفحـة مـن القطع املتوسـط، وقد ازدان 
غالفه بواحدة من لوحات الفنان العراقي الراحل 
لوثر إيشـو. جدير باالشارة أن هذا اإلصدار يأتي 
بعد ثالثـني عاما من إطالق رساحـه بعفو عام، 
شـمل جميع السـجناء الـذي تم الحكـم عليهم 

بسبب رفضهم املشاركة يف الحرب..
الفنيـة  مخيلتـه  أن  لبولـص،  ُيحسـب  مـا 
يف  وهامشـية  صغـرية  تفاصيـل  اسـتحرضت 
حيـاة السـجناء، وأعـاد خلقها مـن جديد دون 
رتـوش تقليدية مبتذلـٍة، عادًة ما ينسـاق إليها 
مـن يتصـدى ملثـل هـذه الشـخصيات، ولهـذا 
نجدهـا تركت لدينا انطباعـا اختلطت فيه خفة 
الكوميديـا مـع قسـوة الرتاجيديـا، سـواء عى 
املسـتوى النفـي أو التقنـي. وهذا االسـتدعاء 

الـردي الجميـل، لعالم إنسـاني موحش يقبع 
منزويـا يف املعتقالت، نـادرا ما ُكنَّـا عى تواصل 
معه عـرب نصوص رسدية تتفاعـل مع واقعيته 
الحافلة بحيوات لم نصادفها يف حياتنا اليومية، 
ربما ألنها تنتمي إىل قاع املجتمع، وحتى يف ما لو 
صادفناهـا لن نلتفت إليها، ألن بصريتنا أصابها 
العمى، فنحن يف هذه القصص أمام شـخصيات 
ليسـت سـيئة، لكنهـا كائنـات افتقـدت إىل من 

يلمس أمنياتها البسيطة ويصغي إىل أنينها.

فاطمة بو مدين
 »Les célibataires« العازبـون  ثالثيـة  توضـح 
للناقـد و الصحفـي الفرني أونوريـه دي بالزاك 
هجومـا رشسـا مـن طـرف الكاتـب عـى هـذه 
الفئة وبـكل رضاوة، رغم أنه لم يكـن يوما عدًوا 
للعزوبيـة بـل كان عـدوا لحماقـات العزوبية، و 
حقد العزوبية، وسخافة العزاب. كل هذه العوامل 
جعلتـه يحمل قلمه لريسـم لنـا لوحـة تبهرنا و 
تمـأ نقـص العزوبيـة فينـا. وليصـل اىل الهدف 
املنشود حرك  عدد كبري  من الشخوص داخل هذه 
الثالثية مشكال لنا جداًرا أدبًيا حصيًنا موضحا لنا 
بطريقة غري مبارشة تفكري اإلنسـان الباريي يف 
تلك الفرتة فرسـم لنا خطوط بلهاء تمثلها عائلة 
آل روغـرون يف رواية برييت وهي شـخصية أثرت 
عليها العزوبية رغم أّن القانون السـابق اليمسها 
بـي، لكـن الوحدة مسـتها أثـرت بهـا وقيدتها 
فصـارت ُكرًة بـني اإلخوة روغـرّون ولم تتخلص 
منهـم اال باملـوت، فكانـت هـذه الرائعـة منهج 
تشهري اِنساني، اِجتماعي، ديني، سيايس، و أدبي 
ملّـا أحدثته من أثر يف نفسـية القـارئ و املجتمع 

الباريي و العالم ككّل.
 »برييـت« »pierrette» التـي وقعـت أحداثهـا 
و  بريطانيـا  مابـني  الروايـة  تسلسـل  حسـب 
فرنسـا تصف بعمق ضحية من ضحايا تضارب 
املصالح يف املجتمع الباريـي نتيجة اليتم وهو 

حصيلـة قـدرة ربانية و كـذا التأثـر بالطبقية و 
الرغبة الشـديدة يف حظور صالونات الرتف ولقاء 
الربجوازيني وكيف يتدخل اإلنسان يف ِافساد حياة 
ِِانسـان آخر وهذا ما عرب عنه الكاتب بإسـتعمال 
كشـخصيات  روغـرون  اإلخـوة 

رئيسـية لعبت دور األنانية و الطمـع و الحقد و 
الحسـد ضد الصغـرية برييت. معتمـًدا فيها  عى 
اللغة  الردية النابضة،  السـهلة و املمتنعة التي 
تخاطب روح القارئ قبل عقله مسـتعمال أفعال 
الحركة و السـكّون  كمـا أن اِعتمـاده عى اللغة  
و الحـوار الغري املبارشة جعـل الرواية ِواّن كانت 
محـاكاة للواقع تظهر عى أنها الواقع نفسـه. 
فكل ماتحمله مابـني طياتها يجعل من القارئ 
يحس أّنه شـخص من شـخوص الرواية وليس 
مطالعـا فحسـب.فنراه يحزن لحزنهـا ويفرح 
لفرحهـا.و دائمـا ماكانـت روايـات دي بالـزاك 
تنتهي بنهاية حزينة و pierrette واحدة من هذه 
الروايـات و ربما اِقبال املثقفـني عى هذه الرواية 
وعى هـذا النوع من املـآيس هو ما جعـل بالزاك 
العظيـم يبـدع يف باقي فصـول الثالثيـة فجاءت 
 Le curé«»بعـد ذلك مبـارشة رواية »كاهن تـور
de Tours« التـي تمثـل مؤرش التضحيـة النادرة 
التي تحمل بني طياتهـا أربع صور متباعدة تربز 
خلفيـة العازب مـن ناحية الفضائل و املسـاوئ 
ووقعت أحداثها حسب ماجاء يف الرواية بمنطقة 
تـور و األنطـش و كنيسـة غاتمـان منـذ بدايـة 
خريف سـنة ١٨٢٦ وجسـد وقائع هـذه الرواية 
كل من الشـخصيات التالية:األب بريوتو، السيدة 
دي ليسـتومري و اآلنسـة غامار و األب و الكاهن 

الرشير تروبري و السيد ديبوربون...الخ 

»باصات أبو غريب« الزمن السردي وتعالقاته بين الواقع والمتخّيل»ثالثية العازبون« تضارب المصالح في المجتمع الباريسي 

حسن عاتي الطائي عصام كاظم جري  

 سليم البيك
غالبـاً ما تكـون االسـتعادة مهمة 
أشـد صعوبة من املزامنة، يف تلقي 
العمل الفني والتفكـري به، فتكون 
إعـادة التلقـي أو اسـتعادة التلقي 
األول، مرشوطـًة بظروف يمكن أن 
تغري مـن التقييم، فال يكون الفيلم 
األفضل، مثالً، لدى ُمشاهد )نقدي، 
لنُقل( يف مرحلة ما من عام ٢٠٢٠، 
الفيلَم ذاته يف مرحلة أخرى. يتعلق 
ذلـك، بطبيعة الحال، بمـا يليه من 
أفالم ُمشاَهدة، وباملقارنات وتعبئة 
لوائـح األفضليـات. لكـن يتعلـق، 
بطبيعـة التلقي النقـدي، يف عملية 
زمنـاً  تسـتلزم  التـي  االسـتعادة، 
يحـول بـني التلقـي األول والثاني، 
فتكون االنطباعات راقت والتفكري 
أخذ مساحته، أو كما ُيقال: »راحت 

السكرة وجاءت الفكرة«.
يف نهايـة أي عـام، قد يعـود أحدنا 
إىل جرد األشـُهر االثنـي عرش، مما 
أُنتج أو استهلَك، مما ُقدم أو تلقى، 
وعادًة ما يعود أحدنا إىل الكتب التي 
قرأها أو األفالم التي شاهدها، وقد 
تكـون هـذه َمهمـة صعبـة – هي 

كذلك – لكن فيهـا نوع من الرغبة 
والحسـاب  الجـرد  يف  التلقائيـة 
واالسـتخالص والخروج بنتائج يف 

نهاية كل مرحلة.
حصيلـة  هـي  أوليـة  مالحظـة 
املشـاهدة لهـذا العـام، مشـاهدة 
الجديد أقصد، ما نـزل إىل الصاالت 
يف الفـرتات املتقطعة مـن فتحها، 
وما نزل إىل منصات السـرتيمينغ، 

التـي اسـتغلت غيـاب )أو تغييب( 
مسـاحات  يف  لتـرَح  الصـاالت 
ُصنعت للسـينما، وال تالئم غريها، 
املشـاهدة« ألن  وأقـول »حصيلـة 
أحدنـا لـن يجـد الوقـت والطاقة 
ملشـاهدة كل مـا نـزل، فـال أقول: 
حصيلة العـام من السـينما، وهو 
ما صار ادعـاء صحافياً نقرأه هنا 

وهناك نهايات كل عام.

َتقاسـم  فهـي  املالحظـة  أمـا 
املسلسـالت لأفـالم يف حصيلـة ما 
شـاهده أحدنـا، أحدنـا املرتـاد إىل 
صـاالت السـينما يف زمـن مـا قبل 
كورونـا. هـو فـالٌن مـن النـاس، 
سـينيفيي، ال يميض أسـبوع دون 
يف  لفيلـم،  سـينمائية  مشـاهدة 
صالة هادئة ومعتمة، وبمشـاهدة 
غـري متقطعـة، وذلـك قبـل زمـن 
الوبـاء الكئيب الذي تفىش فاضطر 
البيـت،  يف  البقـاء  إىل  صاحبنـا 
وقـد أغلقـت الحكومـات صـاالت 
العامـة،  إغالقاتهـا  يف  السـينما، 
وجمـدت رشكات التوزيـع أفالمها 
إىل أن تنفـرج، فمـا كان أمام فالن 
ذاته سـوى التسلل إىل الصاالت مع 
فتحهـا صيفـاً، و )وهنـا الكارثة( 
تحويل عادة املشاهدة إىل التلفزيون 
وعـى  السـرتيمينغية،  ومنصاتـه 
رأسـها نتفليكس، فكان الجديد يف 
عموم ما شـاهده محـدوداً، وكان 

أفضله، بطبيعة الحال، سينمائياً.
ذلـك  كان  اسـتدراكية:  مالحظـة 
ُمشـاهدة  )إعـادة(  صالـح  يف 

كالسيكيات من العالم.

السينما في عام الوباء… كآبة الُمشاهدة
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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. نور 9
على 
نور

املنافذ  السيطرة عىل  أن   ، اقتصاد،  عّد خرباء 
لتشجيع  الناجعة  الخطوات  أوىل  الحدودية 

االستثمار وامتصاص البطالة.
وقال الخبري املايل واالقتصادي صفوان مروان  
الحدودية  املنافذ  عىل  السيطرة  »عملية  إن 
التي  الفساد،  ملفات  عىل  القضاء  بداية  هي 
النفطية  غري  اإليرادات  ارتفاع  إىل  ستؤدي 
سينعكس  مما  دوالر،  مليارات   8 بمعدل 
القطاع  يف  االستثمار سواء  إيجابا عىل جذب 
القطاعات  مختلف  يف  وحتى  الدويل  أو  املحيل 

الزراعية والصناعية«.
املنافذ  عىل  الدولة  إرادة  »فرض  أن  وأضاف، 
الثقة لالستثمار،  بإعادة  الحدودية، سيسهم 
وبالتايل سيعزز من تقليل مستوى البطالة »، 
مشريا إىل أن »العراق يعاني من وجود طاقة 
مصادر  قلة  بسبب  التشغيل،  عن  معطلة 

تمويل االستثمار«.
عىل  الدولة  إرادة  فرض  »نجاح  أن  واكد 
املنافذ كخطوة أوىل، سيسهم يف تفعيل جانب 

امتصاص العاطلني عن العمل«.
املايل  الخبري  وصف  آخر  جانب  ومن 
واالقتصادي أدهم الفخار، حكومة الكاظمي، 
بأنها »حكومة أزمة«، معلال ذلك إىل »استالمها 
الدولة مع كم هائل من ملفات املشاكل ويف ظل 
جمعاء،  البرشية  لها  تتعرض  عاصفة  أزمة 
ولكن مستوى تعرض األزمات يف العراق أكثر 

التحتية  البنى  ضعف  نتيجة  يف وقعا، 
جميع القطاعات«.

أن  إىل  ولفت 

»خطوات رئيس الوزراء والشعب التحتوي 
عىل اي نوع من التناغم والتعاطف باتجاه 
»تأريخ  أن  املوقف«.وذكر  صعوبة  تقدير 
جميع  وسبق  جدا  مبكرا  جاء  االنتخابات 
التوقعات«، مؤكدا أن »االنتخابات املبكرة 
املتجذرة،  السياسية  القوى  تخدم  سوف 
جميع  وتمتلك  ومستعدة  متهيئة  ألنها 
بهذا  للمشاركة  تساعدها  التي  املقومات 
فرصة  تعطي  سوف  وبالتايل  التوقيت، 
للطاقات الشبابية أن تجتمع وتشكل كتال 
للتنافس، الن االنتخابات يجب أن يسبقها 
تنسيق وتمويل«، الفتا إىل أن »االنتخابات 

هي تغيري لهوية البلد االقتصادية«.
الحايل  الدستور  اتباع  »أهمية   وشدد عىل 
والطرق السلمية، من أجل وصول الطاقات 
القرار،  منصة  إىل  والخربات  الجديدة 
االقتصادية  الهيكلية  يف  التغيري  وإحداث 

للعراق«.
الخاص  القطاع  إدارة  »سوء  أن  وبني 
النهج  عىل  واالعتماد   1958 عام  منذ 
اندثر،  الذي  املنتج،  املقيت غري  االشرتاكي 
القوى  جميع  من  ازدراء  موضع  أصبح 
سعيا  األكثر  أن  أثبت  ألنه  االقتصادية، 
العبارة  وهذه  ربحا،  األكثر  هو  واجتهادا 

منتفية باالقتصاد االشرتاكي«.
»خالل  من  مخاوفه  عن  الفخار  وعرب 
التي  املوارد  تعظيم  سياسة  اعتماد  
الحكومة  لصالح  أمواال  توفر  أن  يجب 
»االقتصاد  أن  معترباً  والسلطات«،  
اقتصاد  وليس  وطن  اقتصاد  هو 

حكومة وسلطات«.
املجد  غري  »من  أنه  وتابع، 
ماليني   7 ب  نفكر  أن 
موظف و3 سلطات، بل 
بماليني  نفكر  أن  يجب 

واملغيبة من  اإلنتاج،  القادرة عىل  الشباب 
إىل  مشريا  الحقيقي«،  دورها  ممارسة 
املوارد من خالل زيادة فرض  أن »تعظيم 
موضوع  الجمركية  والرسوم  الرضائب 
عن  نبحث  أن  يجب  لذلك  لألمال،  مخيب 

بدائل متجددة«.
اقتصاد  لتعزيز  املهمة  »الخطوة  أن  وزاد، 
البالد هي منع االسترياد مطلقا ملدة ستة 

الصناعة  عىل  واالعتماد  األقل،  عىل  أشهر 
الوطنية وتنشيط جميع املعامل والنهوض 
إىل  الفتا  والصناعي«،  الزراعي  بالقطاع 
 10 تشغيل  عىل  سيعمل  اإلجراء  »هذا  أن 
ماليني شاب يف فرتة وجيزة، الذي سيؤدي 
نحو  الشبابية  الطاقات  جذب  إىل  بدوره 
أمواال  عليهم  سيدر  الذي  الخاص  القطاع 

أضعاف ما توفره املؤسسات الحكومية«.

النجف  بحر  بمنخفض  ما  مكان  يف 
إحدى  املنسية،  الحرية  مملكة  تقبع 
ضفاف  عىل  أقيمت  التي  الحضارات 
وستني  مئتني  عام  الفرات  نهر 
هذه  عمق  يف  توغلنا  امليالد،  بعد 
وموقعها  ارسارها  ملعرفة  الحضارة 
مع   لقاء  لها  وكان  منها،  تبقى  وما 
النجف  اثار محافظة  مدير مفتشية 
قائال:   اململكة  تلك  عن  تحدث  والذي 
مدينة  تكن  لم  الحرية  مدينة   « ان 
تمتد  واسعة  مدينة  وكانت  مسورة 
مركزا  وكانت  كبرية  مسافات  اىل 
املذهب  وخاصة  املسيحية  للديانة 
التنقيبات  كشفت  حيث  النسطوري 
و   1957 و   1931 عام  يف  االثرية 
2017 التي قامت بها بعثات اجنبية 
اثرية  مواقع  وجود  عن  وعراقية 
مشريا   « االهمية  يف  غاية  مسيحية 
تحتاج  املواقع  هذه  من  الكثري  ان   «
التنقيب والكشف عن مكنوناتها  اىل 
هذه  اىل  تعود  اثار  من  وماتضم 
الفرتة التاريخية املهمة ، وهذه االثار 

السالم  عليه  املسيح  بالسيد  مرتبطة 
لفرتة  املنطقة  هذه  سكان  عاش  وقد 
االسالمي  الفتح  بعد  ولكن  طويلة 
املنطقة قد  اىل  الوليد  بن  ومجيئ خالد 
والبقاء  الجزية  دفع  بني  اهلها  خري 
اىل  التحول  او  املسيحي  دينهم  عىل 
الدين االسالمي وقد اختار اكثرهم دفع 
املسيحي  دينهم  عىل  والبقاء  الجزية 
املسلمني  مع  جنب  اىل  جنبا  وعاشو 
وهذا دليل عىل وجود التعايش السلمي 

يف هذه املدينة منذ مئات السنني«.
تحت  املخفية  اململكة  عن  والبحث 
الرمال بدأت منذ عام 1900 ولكن األدلة 
عن  للبوح  كافية  تكن  لم  املكتشفة 
أرسار ذلك املجتمع الغامض وحتى عام 
جامعة  من  دولية  بعثة  عثرت   1934
جنوبي  لكنيستني  آثار  عىل  اكسفورد 
يارس  االثاري  املنقب  ويذكر  النجف، 
والروايات  املراجع  يف  ماجاء  محمود 
مدينة  تعترب  قائال:«  اململكة  تلك  عن 
النجف  محافظة  يف  الحرية  مملكة  او 
املهمة  التاريخية  املدن  من  االرشف 
ظهورها  تاريخ  ويرجع 
التي  الفرتات  اىل  وتطورها 
وكانت  االسالم  سبقت 
الحرض  مدينة  تحديدا 
ومدينة  العراق  شمال  يف 
الحرية يف الجنوب«. ويتابع 
: ان » اغلب االثار تشري اىل 
االثرية  الحرية  مدينة  ان 
النجف  مدينة  يف  توجد 
التنقيبات  اظهرت  كما 
قبل فرتة قصرية لت هناك 
التي  املواقع  من  العديد 
التي  االبنية  وجود  تؤكد 

املؤرخون  وذكرها  التاريخ  يف  ذكرت 
مسيحية  ابنية  وهي  العربي  والشعر 
ووجود  الصلبان  عليها  دلت  والتي 
بعضها  ايضا  والقبور  اللقى  بعض 

ترجع اىل الفرتة املسيحية » .
الحرية  مملكة   « ان  محمود  واوضح   
الدولة   مرحلة  اىل  موجودة  كانت 
اثار  عىل  العثور  تم  وقد  العباسية 
االموية  الفرتة  اىل  ترجع  ومسكوكات 
التي  اديرتها  داخل  يف  والعباسية 
مدينة  جنوب  يف  حديثا  اكتشفت 
النجف، وهذه التنقيبات علمية اظهرت 
عن  الجديدة  املعلومات  من  العديد 
املسيحية  والديار  الحرية  مدينة  تاريخ 
الرحبة  قرص  .وحول   « عام  بشكل 
يفيد محمود » هناك العديد من االبنية 
لدينا يف العراق بشكل عام البعض منها 
التواريخ  ضمن  ومن  مبهم  تاريخها 
املبهمة هو قرص الرحبة وهناك روايات 
يف الكتب واملراجع تشري اىل انه شيد يف 
الرحباوي يف سنة 1700  زمن محمود 
ميالدية تقريبا وهناك راي اخر انه قد 
اتخذ منه مسكنا والراي االثاري يقول 
الربي  الحج  طريق  عىل  يقع  كان  انه 
هذا  يف  املوجودة  واملعالم  زبيدة  طريق 
لذلك  االسالمية  االقواس  هي  القرص 

ربما يرجع اىل الفرتة العباسية » .
ويتابع محمود ان« العديد من البعثات 
ياتون  االجانب  والسياح  والزائرين 
تلك  هيئت  لو  وربما  املناطق  هذه  اىل 
التنقيبات  واجريت  االثرية  املواقع 
ربما  املهدمة  االثرية  املواقع  بناء  اعيد 
الزائرين  اعداد  يف  زيادة  هناك  ستكون 
موارد  هناك  ويكون  االجانب  وخاصة 

اقتصادية تعود بالفائدة للبلد » .

أقدمت  ميسان  من  فتاة  الالمي  سجى 
مرىض  ملساعدة  التطوعي  العمل  عىل 
الرغم  املحافظة ،عىل  فريوس كورونا يف 
واحتمالية  الصحي  الواقع  خطورة  من 
تواصل عملها  بالعدوى، حيث  اإلصابة 
أو  ملل  دون  من  اإلنساني  التطوعي 

كلل.
الدافع  إن  حديث:  يف  الالمي  وقالت 
التطوعي  للعمل  إلقدامي  األساس 
أبناء  تجاه  باملسؤولية  شعوري  هو 
كل  تُعامل  أنها  مؤكدة  محافظتي«، 
أحد  وكأنه  كورونا  بفريوس  مصاب 

أفراد عائلتها.
وأضافت أن املساعدات التي قدمتها 
غذائية  بسالت  تتمثل  املصابني  إىل 

وبشكل مستمر ، للمصابني املحجورين يف املنازل ،كونهم ال يتمكنون من الخروج، 
وكذلك تقديم املواد املعقمة والكمامات والكفوف لهم، فضالً عن توفري العالجات 
كافة والفيتامينات، وكذلك مبالغ مالية بسيطة، الفتة إىل أنها تقدم كذلك بعض 
املواد الطبية كقناني األوكسجني ،وأجهزة اإلعطاء الطبية ،وأجهزة أخرى لقياس 
درجات الحرارة ،ونسبة األوكسجني ،وضغط الدم ،والسكر يف الجسم، فضالً عن 

تشكيل »الكانيوال« للمصاب.
وأوضحت الالمي أن هذه اإلجراءات الطبية تكون بمشاركة من أطباء مختصني 
وممرضني وشباب متطوعني معها يف الفريق ،الذي قامت بتأسيسه خالل فرتة 
هذه األزمة، الذي يطلق عليه »فريق الشفاء ملواجهة جائحة كورونا«، الفتة إىل أن 

املتطوعني يقومون معها بنقل قناني األوكسجني إىل املصاب.
التطوعي  الفريق  يقوم  حيث  املرىض،  زيارة  مواعيد  يف  ترتيباً  هناك  أن  وتابعت 
عن  لالطمئنان  معهم  وتواصل  اتصال  عىل  ،ويبقى  يومني  كل  املصابني  بزيارة 
يتلقاها  االستعداد ألي مناشدة  أهب  التطوعي عىل  الفريق  أن  صحتهم، مؤكدة 

ملساعدة املرىض.
ومضت بالقول: »إنا نرشت رقمي الشخيص يف مواقع التواصل االجتماعي لغرض 

ويف  يومياً  تتلقاها  عدة  اتصاالت  هناك  أن  مؤكدة  للمصابني«،  املساعدة  تقديم 
املصابني يف  لتلبية مناشدات  فريقها  الليل تخرج مع  األحيان يف منتصف  بعض 

محافظة ميسان.
وأشارت إىل أن الجهات الساندة يف تقديم املساعدات أغلبها عبارة عن أشخاص 
يشاهدون الفيديوهات ،التي يتم نرشها يف مواقع التواصل االجتماعي من أمام 
لتقديم  معها  هاتفية  اتصاالت  ويجرون  املساعدة،  خاللها  تطلب  املريض  منزل 
التربعات ،كالسالت الغذائية واألدوية الخاصة لعالج كورونا لألشخاص املتربعني 

الذين يعملون يف الصيدليات .
وأكدت الالمي أن الفريق التطوعي يقومون شخصياً بتقديم املساعدات عىل قدر 
متخصص  كادر  بتوفري  السالم  رسايا  عنارص  بعض  قيام  عن  فضالً  املستطاع، 

لتعفري منازل املصابني، وكذلك تخصيص سيارة لتنقالت كادر الفريق.
خالل  من  شفائهم  بعد  املصابني  من  كبرياً  تعاوناً  هناك  أن  إىل  الالمي  ولفتت 
إىل  متواصلة  بزيارات  تقوم  أنها  مؤكدة  الجدد،  املصابني  إىل  الدم  ببالزما  التربع 
املرىض،  معالجة  يف  الطبية  للكوادر  الكبري  الدور  رأت  حيث  العزل،  مستشفيات 

وطريقة تعاملهم اإلنساني .

افرزت الحروب و النزاعات واالزمات االقتصادية  التي توالت عىل العراق منذ 
العقود االربعة املاضية، بارتفاع نسب عمالة  االطفال, والتي قدرت بانخراط 
اكثر من نصف  مليون  طفل  دون 15 عام يف العمل  لتأمني  قوت عائالتهم  
خالل السنوات العرش املاضية, بحسب  احصائيات  منظمة الطفولة  العاملية  
)اليونسيف( . ويشري تقرير اليونسيف اىل ان قرابة الـ )7( مليون  و نصف  
املليون  طفل  ,أي  ما يعادل ثلث االطفال يف  العراق  هم  بحاجة  اىل  املساعدة 
،بضمنهم اطفال  تركو  مقاعد الدراسة  ولجأوا اىل  العمل  يف  مهن  شاقة  
عمالة   ان  العراق   يف  االنسان  حقوق  مفوضية   تقارير  تؤكد  و  قاسية.  و 
االطفال , بدأت باالزدياد  بشكل  كبري  مع حلول صيف  العام  2014 , حيث  
كانت  العائالت  النازحة بحدود  الثالثة  ماليني  و نصف  املليون  نازح  , وقد 
تضاعفت  مع بدء  معارك  القوات  العسكرية العراقية  ضد  تنظيم  )داعش( 
االرهابي , حتى القضاء عليه  , فمعظم  تلك العوائل النازحة  كانت  تواجه 
مشاكل  يف تأمني  مستلزمات  العيش  , ما اجربتهم  عىل الدفع  بأبنائهم  
. ان رشوق  شمس  يوم  جديد بالنسبة   القاسية  ملواجهة  ظروف  الحياة 
ملاليني  االطفال  يف العراق  , تعني  التوجه  ملقاعد  الدراسة  او التنزه يف  عطلة  
نهاية  االسبوع  , اما بالنسبة  لـ)محمد ( ذو الـ)11( عاما , فهي  يوم  اخر  
من العمل  يف  ورشة  لتصليح  ) السيارات( , عمل  شاق  بالنسبة  ملحمد 
الذي وجد  نفسه  مرغما  ملساعدة  والدته  ,و إعانة  ارسة  مكونة من )7( 
اشخاص  , هنا  انتهت  احالم  )محمد ( كما هو الحال بالنسبة  للمئات  من 
اقرانه , الذين  اجربتهم  ظروف  الحياة  عىل ترك  مقاعد  الدراسة , و التوجه 
للعمل  .  _ يقول  )محمد عباس (   : انا اعمل  ملساعدة امي و اخواتي  و اخي  
, فأبي قد استشهد يف  املعارك ضد تنظيم )داعش( االرهابي  يف بيجي , و يل ام  
و اخوات  يعملن  يف  البيت  بصناعة  )الكبة(  و بعض  املواد  الغذائية  االخرى 
, و بيعها  عىل املحالت  لتوفري  ايجارالبيت  الذي نسكنه  و مستلزمات  حياتنا  
يمنع   الذي   العراقي  القانون   خرقوا   الذين   االعمال   ارباب    _   . االخرى 
انقاذ   اقدموا  عليه   ما  , يعتربون  االطفال  دون  سن  )15( عاما  تشغيل 
ان يكون   الطفل  يمكن   ان  , فهم يعتقدون  االطفال  و عائالتهم   لهؤالء  
فريسة  سهلة  ملن  يدفع  املال  من تجار  املخدرات  و سمارسة  السالح  و 
عصابات  التسول  , وهم  بذلك  وفروا  فرصة  عمل  و ملجأ للطفل  و منحه  
فرصة  لتعلم  مهنة  يف  وقت  ارتفعت فيه نسب  البطالة  يف  املجتمع  كثريا  , 
هذا  ما يقوله ,   )عبد  املحسن العزاوي ( , صاحب  ورشة لحدادة  السيارات  
, ويضيف  قائال :   ان »االطفال  الذين ياتون للعمل  هنا بأعمار من  10_ 15 
عاما  , ونحن نوافق عىل عملهم ملنع انجرافهم  بطرق اخرى  خطرة  عليهم  

و عىل املجتمع« . 
_قانون العمل  العراقي  منع  عمالة  االطفال دون  سن  الـ)15( سنة  , اال  
انه  لم  يضع  عقوبات  رصيحة  لرب  العمل  الذي  يقوم بتشغيل  االطفال  , 
ولهذا  يرى  عضو مفوضية  حقوق  االنسان  فاضل  الغراوي  خالل  حديثه  
:  ان »عىل الجهاز  القضائي  تفعيل  دور االجهزة  التنفيذية التابعة  للقضاء 
ملالحقة  املخالفني«  , مبينا  ان  »الجريمة  االقتصادية  حاليا  جهة تنفيذية  
قوية  و بما  ان  عمل  الطفل  هو  ايضا  جريمة  اقتصادية  , تؤثر  عىل 
العمالة  داخل  البلد  باعتبار  ان ارباب االعمال  يستغلون  االطفال  بأجور 
قليلة , لذا  يمكن  استغالل  تلك  الجهة  ملكافحة  هذه  الظاهرة  التي  بدأت 

باالزدياد  و االتساع » .  

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

عمالة االطفال...
االسباب و المعالجات

عندما يسكن الوطن في حدقات العيون.. تتفجر ينابيع العطاء

 السيطرة على المنافذ الحدودية أولى الخطوات الناجعة لتشجيع االستثمار

الحيرة.. المملكة المنسية في بحر النجف
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السالم عليم 
مش�كاتنا..  طفح�ت مج�اري منطق�ة الحري�ه الثانيه 
فقدمنا ش�كوى المانة بغداد عرب موقعم عىل الفيسبوك  
.. أكثر من مره و اتصلنا فيقولون اتصل بنا عىل الخاص 
واتصلنا فقالوا اتصلو عىل الرقم واتصلنا فقالوا ارسل لنا 
رسالة وايضا ارس�لنا,وانقضت أكثر من اسبوع  وبدون 

فائدة .. حريونا بني الخاص و العام و بدون انجاز.

                                         * شهاب االحمد

السالم عليكم 
نحن من س�كنة شارع فلس�طني قرب النادي الرتكماني 
نعاني من تراكم النفايات بصوره مروعه حيث يقومون 
املحالت التجاريه القريبه منهم مطعم ابو حاتم الصفار 
وحلوي�ات ك�رز لبنان يومي�ا برمي ع�رات الرباميل يف 
الش�ارع مقاب�ل الوقف الش�يعي دائرة تربي�ة الرصافة 

االوىل.

                                           * عيل هاشم 

السالم عليكم 
نحن اهايل ش�ارع فلس�طني ح�ي االدري�ي محله 505 
زقاق 64  نعاني من انسداداملجاري الرئيسيه مما يسبب 
بطفح عند البيوت وهذا اليش يتكرر كل ٣ اس�ابيع نرجو 

من سيادتكم متابعه الحاله بارسع مايمكن.

                                      * محمد الربيعي

السالم عليكم 
انقذو شارع 20يف  االعظمية من فساد بلدية االعظمية...

البلدي�ه وكادره�ا متواطى مع املتجاوزي�ن من اصحاب 
املحالت.. حيث اس�تولوا عىل كل الرصي�ف وليس للمارة 
م�كان للعب�ور فيعرضوا انفس�هم للس�ري بالش�ارع و 

خاطره .         

                                        * عمرعيل

ش�كا ع�دد م�ن املواطن�ني يف محافظة ميس�ان 
من ارتفاع أس�عار املواد الغذائي�ة يف أغلب املحال 
التجارية عىل خلفية ارتفاع س�عر رصف الدوالر 
مقابل الدين�ار العراقي.وقال عدد منهم إن اغلب 

امل�واد الغذائي�ة ارتفعت أس�عارها واملترضر هو 
املواط�ن س�واء كان موظف أو يعم�ل يف القطاع 
الخاص.وأض�اف آخ�ر أن تأخ�ر توزي�ع الحصة 
التمويني�ة املق�ررة للعائل�ة العراقي�ة كان اح�د 

أس�باب ارتفاع ه�ذه امل�واد فضال ع�ن تداعيات 
ارتف�اع رصف الدوالر والذي أثر عىل ذلك بش�كل 
كبري بس�بب االعتماد عىل املس�تورد وعدم وجود 

صناعات محلية.

الساام عليكم و رحمة الله 
السيد وزير التعليم العايل املحرتم 

ان اس�اتذة كلي�ة عل�وم الهندس�ة 
الزراعية-جامع�ة بغ�داد يج�ربون 
االمتحان�ات  اداء  ع�ىل  الطلب�ة 
داخ�ل   ) )النرضي�ه  الش�هرية 
القاعات يف الكلية وبأيام توجد بها 
محاظرات الكرتونية  وبدون تباعد 
اجتماع�ي بحك�م صغ�ر القاعات 
الدراسية و املختربات علماً ان اعداد 
كل مرحلة  تص�ل اىل 120 طالب يف 
ح�ني دعت ال�وزارة يف بداي�ة العام 
ال�داريس  ب�أن امل�واد العملي�ه مع 
االمتحان الش�هري / داخل القاعه 

..وامل�واد النرضي�ه م�ع االمتح�ان 
الكرتوني...واليوج�د   / الش�هري 
كتاب رس�مي  لحد االن من الوزارة 
ين�ص ب�ان االمتحان حض�وري .. 
لكنه�ا ترصف�ات فردي�ة .. وقد تم 
مناشدة عمادة الكلية اكثر من مره 

لكن دون استجابة .
املوض�وع  وح�ل  التدخ�ل  يرج�ى 

لتفادي كارثة انتشار الوباء..
لذلك فاني اخاطب الطالب لخطورة 
االمر علينا وعىل عوائلنا.. و أسأل: 

ه�ل انت�م راض�ون به�ذه املهزلة ؟ 
ت�درس إلكرتوني وتمتحن ش�هري 
ونهائ�ي بالجامع�ة . م�ع العلم اىل 
االن  ال يوجد  كتاب رسمي يذكر ان 

االمتحانات بالجامعة حضوريا.!! 
اىل ذلك فان هناك أقسام الدوام فيها 
ي�وم واح�د او يومني وبقي�ة املواد 
كلها إلكرتوني هل م�ن املعقول ان 

يداوم 
طالب محافظات وهو من محافظة 
البرصة يأت�ي يوم واح�د وال يوجد 

اقسام داخلية .!!! 
88يعن�ي ش�لون م�ا تصف�ن الها 
ما تره�م تحرض للجامع�ة متعني 
ومتبهذل ومترضرمن الطريق حتى  
تمتح�ن امتحان ش�هري وتبقى .. 

اين تذهب ...... 
قسم داخيل ماكو 

فلوس فندق ماعندك .

اعتربت رشكة نق�ل الطاقة يف 
املنطق�ة الجنوبي�ة – مقره�ا 
تذب�ذب  س�بب  إن   - الب�رصة 
التيار الكهربائي وانقطاعه يف 
اغلب مناطق املحافظة بسبب 
ارتفاع ذروة األحمال وزيادتها 
يف فصل الشتاء ودخول العراق 
أن  إىل  الفت�ا  ال�ربد  بموج�ة 
س�اعات التجهيز تكون بواقع 

4 تشغيل مقابل 2 إطفاء.
ع�ام  مدي�ر  مع�اون  وق�ال 
الرك�ة اس�عد مح�ري إن من 
ب�ني األس�باب ه�و تخفي�ض 
كمي�ة الغاز املجهز م�ن إيران 
م�ن 20 ملي�ون إىل 5 مالي�ني، 
اث�ر بش�كل كب�ري  وه�ذا م�ا 
عىل محط�ات اإلنت�اج بعموم 
الع�راق وخصوصاً يف الوس�ط 

والجنوب.
وأش�ار إىل أن الف�رتة الحالي�ة 
تعت�رب ف�رتة دخ�ول املحطات 
الدوري�ة  للصيان�ة  التوليدي�ة 
ملوس�م  تحض�رياً  والتأهي�ل 

الصيف املقبل.
ولفت محري إىل أن توليد العراق 
م�ن الطاق�ة الكهربائية يصل 
إىل 9 آالف ميغ�اواط م�ا يعني 
انه فقد نصف الطاقة بس�بب 

أغراض الصيانة وكذلك بسبب 
نقص الغاز املجهز من إيران.

وتابع إن سبب نقص التجهيز 
حس�ب ما تم إعالمه�م به من 
املعني�ة يع�ود  الجه�ات  قب�ل 
ألس�باب فني�ة وكذل�ك زيادة 
الجان�ب  يف  الغ�از  اس�تهالك 

اإليراني.
املتبعة  بالربمجة  يتعلق  وفيما 
حالي�ا ب�ني محري إن س�اعات 

التجهي�ز يف عم�وم املحافظ�ة 
تكون خمسة س�اعات تجهيز 
وساعة إطفاء أو أربع ساعات 
إطف�اء يف  تجهي�ز وس�اعتني 
حم�ل ال�ذروة املس�ائي. الفتا 
إىل أن س�اعات التجهيز تكون 
 2 مقاب�ل  تش�غيل   4 بواق�ع 
إطفاء.وقال معاون مدير عام 
الركة اسعد محري للمربد إن 
من بني األس�باب هو تخفيض 

كمي�ة الغاز املجهز م�ن إيران 
م�ن 20 ملي�ون إىل 5 مالي�ني، 
اث�ر بش�كل كب�ري  وه�ذا م�ا 
عىل محط�ات اإلنت�اج بعموم 
الع�راق وخصوصاً يف الوس�ط 
والجنوب.وأش�ار إىل أن الفرتة 
الحالي�ة تعت�رب ف�رتة دخ�ول 
للصيانة  التوليدي�ة  املحط�ات 
تحض�رياً  والتأهي�ل  الدوري�ة 

ملوسم الصيف املقبل.

انتق�د عدد من أصح�اب محال بيع 
الجملة يف واس�ط قرار خلية األزمة 
ملعالج�ة  املحافظ�ة  يف  املش�كلة 
ومراقب�ة ح�االت ارتفاع األس�عار 

ومحاس�بة املح�الت الت�ي تتعامل 
بأس�عار مرتفعة عم�ا كانت عليه 

سابقا.
وق�ال ع�دد منه�م، أن التاج�ر هو 

حلقة من سلس�لة مراحل تمر بها 
البضاع�ة وصوال إىل املس�تهلك وان 
ه�ذه الحلق�ات جميعه�ا تتعام�ل 
بس�عر رصف الدوالر، الفتني إىل أن 
الحل يك�ون بإعادة س�عر الرصف 
ب�ني  ذل�ك  الس�ابق.إىل  وضع�ه  إىل 
مواطن�ون أن سياس�ة الحكومات 
اإلنت�اج  أهمل�ت  الت�ي  املتعاقب�ة 
الوطني واالعتماد عىل االس�ترياد يف 
جميع امل�واد أدى إىل ترضر املواطن 
م�ن هذا االرتفاع، داع�ني الحكومة 
االس�تفادة  إىل  واملركزي�ة  املحلي�ة 
من هذه التجرب�ة والروع بخطة 
حقيقية لتفعيل دور املنتج الوطني.

يذك�ر أن محافظ�ة واس�ط أعلنت 
عن تش�كيل خلية أزم�ة اقتصادية 

ملعالج�ة ومراقب�ة ح�االت ارتف�اع 
األسعار يف السوق بعد ارتفاع سعر 

رصف الدوالر.
اىل ذلك فقد أعلنت الحكومة املحلية 
يف واس�ط عن إلزام أصحاب املحال 
التجارية بتس�عرية موح�دة للمواد 
الغذائية من خالل قائمة س�تصدر 
القليل�ة  األي�ام  خ�الل  باألس�عار 

املقبلة.
وق�ال املحاف�ظ محم�د املياحي أن 
هن�اك تنس�يق ب�ني خلي�ة األزم�ة 
االقتصادية التي شكلت يف املحافظة 
وغرفة التجارة ألعداد هذه األسعار 
بم�ا يضم�ن ع�دم اس�تغالل أزمة 
ارتفاع رصف الدوالر من قبل بعض 

التجار.

» استثناء من الدورات «

أكتشف الطالب )حسام محمود محمد( أحد 
طلب�ة املرحلة الثاني�ة يف كلية الطب جامعة 
القادس�ية، أثناء دراس�ته ملادة التريح يف 

املرحلة األوىل، خطأ علمي يف املصدر العاملي
 Atlas of Human Anatomy-Netter(

)7th Edition Basic science
 وتمت مراس�لة دار النر م�ن قبل الطالب 
عن طريق االيميل وتوضيح الخطأ مع األدلة 
من مص�ادر تريح عاملي�ة. حيث تم طلب 
معلوم�ات خاص�ة باملص�در ألثب�ات صحة 
املعلوم�ة. ث�م تم�ت اإلجابة من قب�ل فريق 
التواصل الخاص بدار النر عن طريق بريد 
الكرتون�ي يؤك�د صح�ة معلوم�ات الطالب 
وبأن�ه س�يتم تصحي�ح الخط�أ يف اإلصدار 

القادم.

جامع�ة تكريت ترف�ع كتاب 
بتس�ديد أجور طلبة املسائي 
تخفي�ض  دون  كامل�ة 
لتعليم�ات  مخال�ف  وذل�ك 
التعلي�م  وزارة  وترصيح�ات 
العايل هنا تس�تغل ثغرة عدم 
وص�ول كت�اب رس�مي ي�دل 

بذلك
#نطال�ب وزارة التعليم العايل 
بأرسال كتاب رسمي يدل عىل 
تخفيض القسط ويرجى من 
وزارة التعلي�م الع�ايل بتقليل 
الترصيح�ات االعالمي�ة التي 
تجع�ل الطلب�ة بتش�تت كيل 
لذلك نطالب بكل قرار وزاري 
يك�ون بكت�اب رس�مي وهذا 
ماتبن�ى عليه الوزارات اىل كل 
من يهمه االمر يرجى التدخل 

واالطالع.....

طالب طب عراقي يكشف
خطأ بمرجع علمي عالمي  

ميسان تعاني االمّرين

تراجع تجهيز الكهرباء في البصرة بسبب ارتفاع األحمال
شكا عدد من سكنة شقق الفاو يف منطقة األصمعي بمركز 
الب�رصة من غرق الش�ارع الخدمي يف منطقته�م باملياه إثر 
اصطدام إحدى املركبات بأنبوب ملياه اإلس�الة ليل األمس ما 

تسبب بصعوبة حركة املركبات واملواطنني.
وانتقد عدد منهم يف حديثهم ملراسل املربد عدم قيام الجهات 
املعني�ة بإيقاف تدفق املي�اه من األنبوب الذي تس�بب بغمر 

الطريق وعرقلة حركة املارة.

 اكد االستش�اري يف التنمية الصناعية 
واالستثمار عامر الجواهري :«

 ان هن�اك اصاب�ع خفي�ة تضع عصيا 
القط�اع  عجل�ة  يف  منظ�ورة  غ�ري 
الخاص واس�هامه يف زي�ادة االيرادات 
وتنويع مص�ادر الدخل الوطني«.وقال 

الجواهري  :«
 ان نتائ�ج ه�ذه العرقل�ة س�تنعكس 
سلبيا عىل االستقرار النفي للمواطن 
وتأجي�ج الرصاع�ات والقض�اء ع�ىل 
فرص تنمي�ة القطاع�ات االقتصادية 

املختلف�ة ، وه�ي مؤرش س�لبي لبيئة 
االعمال«. واضاف :« ان تنمية وتفعيل 
اليمك�ن  ام�ر  الخ�اص  القط�اع  دور 
التغاف�ل عن�ه ، يف ظل الحاجة املاس�ة 
له�ذا القطاع ملس�اعدة القط�اع العام 
يف رف�ع ش�أن االقتص�اد الوطني الذي 
يعي�ش ازمة لم تمر به طيلة تاريخه«.
اقتصادي�ة  اوضاع�ا  الب�الد  وتش�هد 
صعب�ة يف ظ�ل خف�ض قيم�ة الدينار 
وماس�بقه من تده�ور يف الجانب املايل 

واالقتصادي. .

اكد وزير العدل القايض 
الس�تار  عب�د  س�االر 
ال�وزارة  أن  محم�د، 
ت�ويل اهتمام�ا كب�ريا 
بش�أن رصف الحقوق 
العقود  ملوظفي  املالية 
املتعين�ني حديثا الذين 
ل�م يتقاضون رواتبهم 

منذ فرتة طويلة.
ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
نس�خة  تلقينا  الع�دل 
من�ه » أنه ت�م يف وقت 
س�ابق رفع كت�اب اىل 
الوزراء  رئي�س  مكتب 

موافق�ة  الس�تحصال 
رصف رواتبه�م وباثر 

يتاب�ع  وأن�ه  رجع�ي 
املكتب  م�ع  ش�خصيا 
إلط�الق تأمني رصف 
املالي�ة  الحق�وق 
من  ال�وزارة  ملوظفي 

املتعينني حديثا .
وأضاف أنه« سيلتقي 
املقب�ل  االثن�ني  ي�وم 
بعدد منهم الطالعهم 
عىل آخر املس�تجدات 
الحل�ول  وايج�اد 
املناس�بة له�م وف�ق 
األصولية  اإلج�راءات 

والقانونية املتبعة.

نح�ن مجموعة م�ن املوظفني اس�تحقاقنا ترفي�ع وتغيري 
عنوان وظيفي وهو متوقف عىل الدورات التدريبية علما ان 
الدورات متوقفه حاليا يف معهد التدريب املهني يف امانة بغداد 
خالل هذه الفرتة بسبب وباء كورونا لذا نطالب باستثنائنا 
م�ن ال�دورات وتمش�ية معاملة تغي�ري العن�وان الوظيفي 
والرتقي�ةاو ان تكون الدورات عن طري�ق منصة الكرتونية 
عن بعد لكي يس�تويف املوظف ال�دورات املطلوبةوبذلك يتم 

ضمان حق املوظف يف الرتقية دون تأخري.

                                                 * احمد عيل

تجار الجملة في واسط  ينتقدون قرار خلية األزمة في المحافظة
*/8\46126146123

السالم عليكم
محله 875 زقاق 5٣

اعتقدن�ا ان االمانة س�تبلط جميع الش�وارع  
وفرحن�ا حيث ان ش�وارعنا وعندم�ا تمطريف 
الصي�ف   يات�ي  ان  اىل  تج�ف   ال  الش�تاء 
»ومشكورين« بلطتم الشوارع لكن » ولسبب 
العل�م«  يف  الراس�خون  و  الل�ه  اال  يعلم�ه  ال 
استثنيتم   شارعنا من التبليط يعني سنصبح
 املنهوله للمنطقة حيث ان  شارعنا منخفض 
ستسلط مياه الش�وارع املحيطة عليه ... من 

عمل عمال صالحا فليتقنه واتقوا الله فينا  .

                          * يارس البغدادي

يا فرحة ماتمت 

اغيثونا  

 السالم عليكم 
 السيد امني بغداد املحرتم 

لدي سؤال  ...  هل تتم االن عملية قطع غرامات 
يف بغ�داد ابو نواس يف ظل هذا الظرف الصعب .. 
حيث جاءنا شخص يدعئ انه مسوؤل النظافة 
و أراد ان يقط�ع لن�ا غرام�ة بقيم�ة 400 ال�ف 
دينار و بعد األخ�ذ و الرد أخذ 50 الف دينار هل 
ه�ذا معقول ..  ملاذا االس�تمرار يف أذية اصحاب 
األعم�ال خصوص�ا يف ظل هذا الظ�رف الصعب 

ارحمو من يف األرض يرحمكم من السماء  

                          * سالم اسماعيل

 السالم عليكم 
 السيد امني بغداد املحرتم 

نحن س�كنة محل�ة 7٣1 ش�ارع 29 نعاني من 
ش�حة امل�اء وطفح يف مجاري الش�ارع بس�بب 
محطة لغس�ل الس�يارات فهل  تقبل ظمائرهم 
ان يفتتحوا  ورش�ة لغسل الس�يارات بمنتصف  
البي�وت ويس�تولون عىل امل�اء وتدم�ر املجاري 
واملاء مقطوع طوال اليوم وحتى لو جاء يجيء 
ضعيييف ج�داً نرجو من امانة بغ�داد حل هذه 

املشكلة .   

                           *   ايمان  محمد

غرامات جائرة

احترنا بين 
الخاص و العام 

مقتربات
 النادي التركماني .. تستغيث

مناشدة

ارحموا االعظمية
 من فساد البلدية

أنبوب مياه مكسور 
يغرق حي االصمعي 

يرجى التدخل لتفادي كارثة انتشار وباء »كوفيد 20«

جامعة تكريت تبتز طلبة التعليم المسائي

اما آن االوان  النصاف موظفي العقود؟

استهداف القطاع الخاص 
لمنع العراق من العبور الى بر االمان

حاملة الطائرات ) عراق الكرامة ( صناعة وطنية مئة في المئة
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رشك�ة  مبيع�ات  تراجع�ت 
سامس�ونج م�ن الهوات�ف ه�ذا 
الع�ام إىل أق�ل م�ن 300 مليون، 
مم�ا يعني أنه�ا امل�رة األوىل منذ 
تس�ع س�نوات التي تشحن فيها 
الرشك�ة الكوري�ة الجنوبية أقل 

من 300 مليون وحدة.
ووفًقا لتقرير ص�ادر عن كوريا 
الجنوبي�ة، ف�إن الرشك�ة كانت 
تتوقع هذه األرقام، وذلك بالنظر 

إىل جائحة فريوس كورونا.
وتخط�ط سامس�ونج للرتوي�ج 
بش�كل كب�ري للهوات�ف الذكي�ة 
القابلة للط�ي يف عام 2021، مع 
توسيع تشكيلة النماذج الداعمة 
لش�بكات الجي�ل الخام�س من 
واملتوس�طة  املنخفض�ة  الفئ�ة 

بالكامل.
إجم�ايل  أن  إىل  التقري�ر  وأش�ار 
بنهاي�ة  سامس�ونج  مبيع�ات 
الربع الثالث بلغت 189.4 مليون 
وحدة، ويق�در إجم�ايل مبيعات 
الرشك�ة ه�ذا العام بنح�و 270 

مليون وحدة.
وتعتزم سامس�ونج شحن 307 

مالي�ن هات�ف محم�ول يف عام 
2021، م�ن بينه�ا 287 ملي�ون 
هاتف ذكي، والباقي هواتف غري 

ذكية.
تخط�ط  ذل�ك،  إىل  وباإلضاف�ة 
سامس�ونج إلنتاج ما مجموعة 
49.8 ملي�ون هات�ف رائد، ومن 

 Galaxy S21 ضمنه�ا سلس�لة
والهوات�ف القابل�ة للطي يف عام 

.2021
وق�د يح�ل هات�ف سامس�ونج 
 Note القابل للطي محل سلسلة
النص�ف  يف  بالرشك�ة  الخاص�ة 

الثاني من العام املقبل.

وم�ن املتوقع أن تزداد ش�حنات 
هواتف سامس�ونج يف 

املقب�ل، وذلك  الع�ام 
جمي�ع  إىل  بالنظ�ر 
ت  تيجيا ا س�رت إل ا

املتبعة.
ووضعت الرشكة خطة 

تتوافق مع خططها قبل 
كورونا  ف�ريوس  ظه�ور 

إظه�ار  م�ع  بالتزام�ن 
االقتص�اد العامل�ي لعالمات 

االنتعاش التدريجية، وتتطلع 
إىل ش�حن 300 ملي�ون هاتف 

سنوًيا مرة أخرى.
ومع املتاع�ب الحالي�ة لهواوي، 
ف�إن لدى سامس�ونج مس�احة 
س�وقية كب�رية لتغطيتها لس�د 
فج�وة الس�وق الت�ي خلفته�ا 
ض�د  األمريكي�ة  العقوب�ات 

هواوي.
وإذا كان بإمكانها الكش�ف عن 
بع�ض أجهزة 5G ذات األس�عار 
ه�ذه  تكس�ب  فق�د  املعقول�ة، 
املس�احة وتس�تحوذ عىل حصة 

أكرب من السوق الناشئة.

توص�ل فريق من الباحث�ن بجامعة ش�يكاغو يف الواليات املتح�دة لتقنية رائدة 
تسمح لهم بمعرفة الجهد الكهربائي الذي تحتاجه العضيات الخلوية، وهي من 

املكونات الرئيسية داخل الخلية الحية، من أجل أداء وظائفها الحيوية.
وتخصص فريق البحث يف مخترب كريشنان بالجامعة يف تطوير وحدات استشعار 
متناهي�ة الصغ�ر يمكنها التوغ�ل داخل الخلي�ة ملعرفة طريقة عمله�ا وكيفية 

انقس�امها يف ح�االت األم�راض واالضطرابات 
الفس�يولوجية للجس�م. واس�تطاعوا مؤخ�راً 
التقني�ة لقي�اس األنش�طة  اس�تخدام نف�س 

الكهربائية للعضيات داخل الخاليا الحية.
إكس�بلور«  »تي�ك  اإللكرتون�ي  املوق�ع  وأف�اد 
املتخص�ص يف التكنولوجي�ا أن الجه�از الجديد 
يحم�ل اس�م »فول�ت إي�ر« ويس�تطيع قياس 
االختالف�ات يف الجه�د الكهربائي ب�ن األماكن 
املختلفة داخل الخلي�ة الواحدة.ويتكون جهاز 
االستش�عار من مادة حية، وهي حمض نووي 
ريبوزي منزوع األكس�جن، وهو ما يس�مح له 

بتخل�ل الخلية والوص�ول إىل تركيباته�ا الداخلية العميقة.ويق�ول الباحث أناند 
س�اميناثان إن هذه التقنية ما زالت يف بدايتها وأن جهاز االستشعار »فولت إير« 
يفت�ح الباب ع�ىل مرصاعيه أمام الباحثن يف ش�تى مجاالت العل�وم، بما يف ذلك 

أبحاث النبات.

أعلن�ت مص�ادر تابع�ة ألكاديمي�ة العلوم الروس�ية أن روس�يا والهند 
تخطط�ان إلج�راء تجارب علمية مش�رتكة ع�ىل متن املحط�ة املدارية 

القمرية عام 2023.
ويف مقابلة صحفية حول املوضوع قال نائب رئيس قسم العلوم يف معهد 
الفل�ك التاب�ع لألكاديمية، ميخائيل ساتش�كوف: “التجارب الروس�ية 

-الهندي�ة املش�رتكة املتعلقة بالدراس�ة 
الطيفية للس�دم الغازية، والتي ستجرى 
ع�ىل متن املحط�ة املداري�ة الصينية من 
املف�رتض أن تبدأ عام 2023، وليس عام 

2022 كما كان مخططا لها سابقا”.
بإيص�ال  س�تقوم  “الص�ن  وأض�اف 
املعدات الالزم�ة لتلك التج�ارب العلمية 
إىل محطتها املدارية دون مقابل، كما لن 
تضطر روس�يا أو الهند لدفع أي تكاليف 
للصن مقابل استعمال محطتها إلجراء 

تلك التجارب”.وأش�ارت وثيقة نرشها املوق�ع اإللكرتوني التابع ملكتب 
ش�ؤون الفضاء الخارجي يف األمم املتحدة إىل أن العلماء الروس والهنود 
اختاروا محطة Tiangong املدارية الصينية إلجراء تجارب علمية تتعلق 

بالدراسة الطيفية للسدم الغازية يف الفضاء.

ح�ذر خ�رباء يف فري�ق Project Zero التابع لرشكة غوغل م�رة أخرى من ثغرة 
برمجية اكشتفت منذ عدة أشهر، من املمكن أن تشكل خطرا عىل أنظمة ويندوز 
املخصصة للحواسب.وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن خرباء أمن املعلومات كانوا 
قد اكتشفوا عدة ثغرات برميية يف أنظمة ويندوز يف شهر مايو الفائت، 3 ثغرات 
-2020-CVE 2020-0986 و-CVE 2020-0916 و-CVE منها حملت أسماء

0915 صنف�ت ع�ىل أنه�ا ش�ديدة الخطورة، 
بوجوده�ا.ويف  مايكروس�وفت  إب�الغ  وت�م 
يونيو املايض أطلقت مايكروس�وفت تحديثا 
ألنظمة ويندوز أكدت أنه حمل معه تعديالت 
برمجية لتصحيح الثغ�رات وتفادي خطرها 
ع�ىل أجهزة املس�تخدمن.واليوم وبعد ميض 
نصف سنة تقريبا عىل إطالق مايكروسوفت 
للتحدي�ث املذك�ور عادت الخب�رية التقنية يف 
Project Zero، م�ادي س�تون، لتش�ري إىل أن 
-2020-CVE التحدي�ث لم يصح�ح الثغ�رة

0986 بالش�كل املطلوب، وأن هذه الثغرة من 
املمكن أن تس�تغل يف املس�تقبل الخرتاق أنظمة الحواسب.وأش�ارت عدة مواقع 
مختص�ة بش�ؤون التقني�ة إىل أن خ�رباء Project Zero أعلموا مايكروس�وفت 
بش�أن الثغ�رة املذكورة يف 24 ديس�مرب الجاري، ومن املتوق�ع أن تطلق األخرية 

تحديثا جديدا ألنظمة ويندوز يف يناير القادم، يحمل معه حال لتلك املشكلة.

خبراء يحذرون من ثغرة برمجية خطرة 
في أنظمة ويندوز

روسيا والهند تخططان إلجراء تجارب 
علمية في الفضاء

تقنية جديدة لقياس الجهد الكهربائي 
داخل الخاليا الحية

االثنين 28 كانون األول  2020 العدد 2490 السنة العاشرة

شركات محركات البحث الناشئة تحاول مواجهة غوغل
تأم�ل مجموع�ة جدي�دة من 
ال�رشكات الناش�ئة يف مج�ال 
مح�ركات البح�ث، التي تضع 
منافًس�ا  بصفته�ا  نفس�ها 
محتم�اًل لرشك�ة جوج�ل، أن 
التنظيم�ي  الضغ�ط  ي�ؤدي 
هيمن�ة  تقلي�ل  إىل  املتزاي�د 
الذي اس�تمر  البحث  عمالق�ة 

لعقدين.
وم�ن ب�ن أح�دث املنافس�ن 
رشك�ة Neeva، الت�ي أطلقها 
اثنان من املديري�ن التنفيذين 
و غوغ�ل،  يف  الس�ابقن 

أسس�ها  الت�ي   ،You.com
يف  الس�ابق  العلم�اء  كب�ري 

.Salesforce
باإلضاف�ة إىل Mojeek، وهي 

اململكة  رشكة ناش�ئة مقرها 
املتحدة ذات طموحات متزايدة 
لبناء فه�رس خ�اص بها من 

مليارات صفحات الويب.
وترى كل رشكة من الرشكات 
الناش�ئة يف مج�ال مح�ركات 
البح�ث فرص�ة مختلفة لنهج 
جديد لقائمة الروابط والنتائج 

املألوفة يف غوغل، التي تطورت 
الس�نوات  بش�كل تدريجي يف 

األخرية.
كما تأمل يف أن تؤدي سلس�لة 

مكافحة  قضاي�ا  م�ن 
ر  حت�كا ال ا

األمريكية األخ�رية ضد غوغل 
عىل مستوى الوالية واملستوى 

الفيدرايل إىل انفتاح املجال.
واحتفظت غوغل خالل معظم 
العقد املايض بأكثر من 
املئ�ة  يف   90

من الحصة الس�وقية يف سوق 
البحث العاملي. 

وال ت�زال اليوم قريبة من أعىل 
مستوياتها عىل اإلطالق بأكثر 
 Bing م�ن 92 يف املئ�ة، يليه�ا
عن�د 2.9 يف املئ�ة، وياهو عند 

1.5 يف املئة.
ومع ذلك، فإن منافيس غوغل 
 ،DuckDuckGo القدامى، مثل
بطيئ�ة  مكاس�ب  يحقق�ون 
لكن ثابتة، حي�ث نمت حصة 
DuckDuckGo يف الس�وق من 
0.3 يف املئ�ة إىل 1.9 يف املئ�ة يف 
أمريكا الش�مالية يف السنوات 

الخمس املاضية.
وأضافت آبل يف شهر ديسمرب 
الربحية  األملانية غري  الرشكة 
التي تس�تثمر معظ�م دخلها 
 ،Ecosia األش�جار  زراع�ة  يف 
بصفتها أحد خي�ارات البحث 
املضمن�ة املتاحة ملس�تخدمي 
متصفح س�فاري، مم�ا مثل 
إىل  األوىل  الجدي�دة  اإلضاف�ة 
قائمة بدائل غوغل منذ إضافة 
DuckDuckGo يف عام 2014.

بالنسبة للعديد من األشخاص، تعد ساعة 
أب�ل أوالً وقب�ل كل يشء جه�اًزا يركز عىل 
اللياق�ة البدني�ة. واملفتاح له�ذا هو ثالث 
حلق�ات يمث�ل كل منه�ا بل�ون مختلف: 
للتمري�ن،  واألخ�ر  للحرك�ة،  األحم�ر 

واألزرق للوقوف.
وبشكل افرتايض، يتم إغالق حلقة التمرين 
الخراء عندما تقوم بتسجيل 30 دقيقة 
من النش�اط املكثف، ويتم إغالق الوقوف 
األزرق أو حلق�ة التدح�رج عندما تتحرك 
ملدة دقيقة واحدة عىل األقل من 12 ساعة 
مختلفة، وتغل�ق حلقة الحرك�ة الحمراء 
عندما تحقق هدفك الش�خيص للس�عرات 
الحرارية النش�طة التي يتم حرقها يف يوم 

واحد.
وم�ع ذل�ك، أضاف�ت Apple ه�ذا الع�ام 
الق�درة عىل تخصي�ص التمري�ن وتحديد 
األهداف ألول مرة. ربما تكون 12 س�اعة 
م�ن الوقوف مع 30 دقيقة م�ن التمارين 
الرياضي�ة أكثر من أن يتحملها جس�مك. 
ودعا الن�اس أيًضا رشكة أبل إىل دمج أيام 
الراح�ة يف نظام حلقات الس�اعة، وتمنح 
املي�زة عىل األقل املس�تخدمن مزي�ًدا من 
التحك�م يف أهدافه�م. وفيم�ا ي�ي كيفية 
تغي�ري الحركة والتمري�ن ووضع األهداف 

:7 watchOS باستخدام نظام
عىل Apple Watch، افتح تطبيق النشاط 

.»Activity app«
قم بالتمرير ألس�فل وابحث عن زر تغيري 

.»Change Goals« األهداف
اس�تخدم زر + أو- لضب�ط أهدافك، 

.Digital Crown أو استخدم
اضغ�ط ع�ىل »مواف�ق« لتأكي�د 

التغيريات الخاصة بك.
ويمكن خف�ض حلقة التمرين 
رفعه�ا  أو   »exercise ring«

ع�ىل فرتات م�ن خم�س دقائق 
إىل 10 دقائ�ق ع�ىل األق�ل أو 60 
دقيقة كحد أق�ى. يمكن تغيري 
ه�دف الوق�وف يف ف�رتات زمنية 
مدتها س�اعة واحدة، إىل أقل من 
6 س�اعات. لكن ال يمكنك زيادة 
هدف الوق�وف إىل م�ا بعد عالمة 

12 ساعة االفرتاضية.
ع�ىل واجه�ة س�اعة أب�ل، يمك�ن 

إضافة أجزاء م�ن املعلومات ُتعرف 
باس�م complications، بم�ا يف ذل�ك 

أش�ياء مث�ل الطق�س وبيانات النش�اط 
ومعلوم�ات مع�دل رضب�ات القلب وغري 

ذلك.

أبل تطلق ساعة جديدة ونصائح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها

ألول مرة منذ 9 سنوات.. مبيعات سامسونج تعاني االنخفاض 

أظهرت دراسة حديثة، أن تقنية العالج 
الكيميائي التي تس�تخدم الجس�يمات 
النانوية املغناطيسية، لتسخن الخاليا 
الرسطاني�ة إىل أكث�ر م�ن 104 درج�ة 
فهرنهايت، أثن�اء توصيل األدوية، هي 

الطريقة الثالثة األكثر فعالية.
ووفقا مل�ا نرشته صحيفة »ديي ميل«، 
فمن املمكن أن يكون العالج الكيميائي 
أكث�ر فاعلي�ة بنس�بة تص�ل إىل ٪34 
بفضل تقني�ة جديدة تجمع بن العالج 
والجزيئات املغناطيس�ية التي تزيد من 

حرارة الخاليا الرسطانية.
ووجد باحثون يف كلية لندن الجامعية، 
أن الجمع بن أدوي�ة الحرارة، والعالج 

الكيميائي يجعل العملية أكثر فعالية.
وبحس�ب العلماء، تلتصق الجس�يمات 
النانوية املغناطيسية الصغرية بالخاليا 
الرسطاني�ة للورم، وتحم�ل أيًضا دواًء 

العالج الكيميائي.
مج�ااًل  األطب�اء  يطب�ق  وعندم�ا 
مغناطيس�ًيا غ�ري ض�ار ع�ىل املنطقة 
املصاب�ة م�ن خ�ارج الجس�م ، فإنه 
ينش�ط الخصائص املغناطيس�ية 
للجس�يمات النانوية، مما يؤدي 
إىل تس�خينها، وبالتايل تس�خن 

الخاليا الرسطانية املحارصة.
وتكش�ف األبحاث أن هذا ير بالورم، 
ويجعله أكث�ر عرضة لألدوية املوجودة 

مسبًقا.
وق�د تم اختبار البح�ث يف املخترب فقط 

حت�ى اآلن، لك�ن الباحث�ن يقولون إن 
النتائج األولية مهمة.

وبهذه التقنية الجديدة، تم عالج خاليا 
رسط�ان الثدي الب�رشي، وخاليا الورم 
الدبق�ي )رسط�ان الدماغ(،  األروم�ي 

وخاليا رسطان الربوستاتا.
كم�ا ت�م تطبي�ق Doxorubicin ، وهو 
دواء كيميائي ش�ائع االس�تخدام، عىل 
املغناطيس�ية،  النانوي�ة  الجس�يمات 
والنتائ�ج التي تمت مراجعتها ونرشها 
يف مجل�ة كيمياء امل�واد، أظهرت نتائج 

واعدة للطريقة التجريبية.
والدوكسوروبيس�ن  الح�رارة  وقضت 
مًعا عىل 98 ٪ من خاليا رسطان الدماغ 
ال�دواء 73 ٪  بع�د 48 س�اعة، وقت�ل 
فقط من الخاليا عند اس�تخدامه بدون 
ح�رارة، أما بالنس�بة لخالي�ا رسطان 
الثدي، فقد تم القضاء عىل 89 ٪ منها.

الربوفيس�ور  املؤلف�ن  كب�ري  وق�ال 
نجوي�ن تي كيه ثانه: »ُتظهر دراس�تنا 
اإلمكان�ات الهائلة للجمع ب�ن العالج 
الكيميائ�ي واملعالج�ة الحراري�ة التي 
يتم تقديمها عرب الجس�يمات النانوية 

املغناطيسية.
وأش�ار قائ�ال: »بينم�ا تم�ت املوافقة 
بالفع�ل ع�ىل ه�ذا املزي�ج م�ن العالج 
لع�الج ال�ورم األرومي الدبق�ي رسيع 
النمو، تش�ري نتائجنا إىل أنه من املمكن 
اس�تخدامه عىل نط�اق أوس�ع كعالج 

واسع ملكافحة الرسطان«.

دراسة تثبت فعالية الجسيمات النانوية المغناطيسية لعالج السرطان

البح�وث  جه�از  س�جل 
املتقدم�ة الفائقة التوصيل 
جه�از  وه�و   ،Tokamak
التوصي�ل  فائ�ق  اندم�اج 
ُيعرف أيًضا باسم الشمس 
الكوري�ة،  االصطناعي�ة 
رقًم�ا  الجنوبي�ة  كوري�ا  يف 
قياس�ًيا عاملًيا جدي�ًدا حيث 
نجح يف الحفاظ عىل البالزما 
ذات درج�ة الح�رارة العالية 
ملدة 20 ثانية مع درجة حرارة أيون 

تزيد عن 100 مليون درجة مئوية.
األبح�اث  منش�أة  يف  العلم�اء  وتمك�ن 
 Tokamak الكوري�ة الفائق�ة التوصي�ل
من تحطيم الرق�م القيايس الخاص بهم 
املس�جل يف عام 2019 من خالل الحفاظ 
عىل درجة حرارة أيون البالزما ألكثر من 

100 مليون درجة ملدة 20 ثانية.
وأعل�ن مرك�ز أبح�اث KSTAR يف املعهد 
الك�وري للطاق�ة االندماجي�ة KFE أنه 
نجح، يف بحث مشرتك مع جامعة سيول 
يف  كولومبي�ا  وجامع�ة   SNU الوطني�ة 
الوالي�ات املتحدة، يف التش�غيل املس�تمر 
للبالزم�ا ملدة 20 ثانية م�ع درجة حرارة 
أيوني�ة أع�ىل م�ن 100 ملي�ون درج�ة 
مئوي�ة، وه�و أح�د الرشوط األساس�ية 
 KSTAR حمل�ة  يف  الن�ووي  لالندم�اج 

.2020 Plasma
وإلع�ادة إنش�اء تفاعالت االندم�اج التي 
تحدث يف الشمس عىل األرض، يجب وضع 
نظائر الهيدروجن داخل جهاز االندماج، 
مثل KSTAR، إلنشاء حالة البالزما حيث 
يتم فصل األيونات واإللكرتونات، ويجب 
تس�خن األيون�ات والحف�اظ عليه�ا يف 

درجات الحرارة العالية.
وكان�ت هناك حت�ى اآلن أجه�زة اندماج 
أخ�رى تمكن�ت م�ن إدارة البالزما لفرتة 
وجيزة عن�د درجات حرارة تصل إىل 100 
ملي�ون درجة أو أع�ىل، لكن لم يكرس أي 
منها حاجز الحفاظ عىل العملية ملدة 10 

ثواٍن أو أكثر.
ويح�اول العلماء بش�كل أس�ايس إعادة 
تهيئة الظروف املوجودة داخل شمس�نا، 
وكان القي�ام بذل�ك ع�ىل س�طح األرض 
محاول�ة ش�اقة، لكن�ه يمن�ح العلم�اء 
فرص�ة لدراس�ة س�لوك البالزم�ا وأخ�ذ 

قراءات مختلفة.
طاق�ة  تس�خري  إىل  األبح�اث  وته�دف 
االندم�اج، مما قد يحدث ث�ورة كاملة يف 
كيفي�ة حصول العالم عىل قوته إذا أمكن 

تحقيق مثل هذا االخرتاق.

للس�يارات.ويتميز وق�ود الني�م بانخف�اض نس�بة االنبعاثات الدي�زل التقلي�دي، وتصلح امل�ادة الجديدة لالس�تخدام كوقود البرتويل، يكون الناتج نوعية من الوقود تتشابه يف لزوجتها مع التكنولوجيا أنه يف حالة خلط وقود النيم بنسبة 20٪ مع الديزل ترصيحات للموق�ع اإللكرتوني »فيز دوت أورج« املتخصص يف م�ن البرتول وإن كانت قيمته الحراري�ة أقل.وذكر الباحثون يف درج�ة لزوجت�ه وكثافت�ه أعىل من الدي�زل التقلي�دي املصنوع الل س�الفي وس�ودهاكار جيندال أن الوق�ود الجديد يتميز بأن مرحلتن تعرف باس�م »األسرتة التبادلية«.وذكر الباحثان بريو من أش�جار النيم يت�م تصنيعه من خالل عملي�ة كيميائية من راجس�تان الهندي�ة أن الوق�ود الحي�وي الجدي�د املس�تخلص الهندس�ة امليكانيكي�ة بجامع�ة »ماهاران�ا برات�اب« بوالي�ة مس�تخلصة من أش�جار النيم.وأكد فريق الدراس�ة من قس�م الوق�ود الحي�وي ال�ذي يصلح لتش�غيل مح�ركات الس�يارات، نج�ح فريق من الباحث�ن يف الهند يف ابت�كار نوعية جديدة من 
يف  عن�ه  الص�ادرة  الكربوني�ة 

حال�ة احرتاق�ه، مم�ا يتيح 

استخدامه  إمكانية 
صدي�ق  كوق�ود 

للبيئة.

مستخلصة من أشجار النيمابتكار نوعية وقود جديدة 

كوريا تصنع شمًسا اصطناعية درجة حرارتها 100 مليون



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

مواقيت ال�صالة
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قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

من املعروف أن العصارة املستخلصة من أشجار 
الطب  أغراض  يف  األساس  يف  تستخدم  النيم 
من  معينة  أنواع  تصنيع  يف  وكذلك  التقليدي، 
ولكن  الطبيعية.  الحرشية  واملبيدات  الزيوت 
الهند  يف  الباحثني  من  فريقا  أن  األمر  يف  الجديد 
نجح يف ابتكار نوعية جديدة من الوقود الحيوي 
السيارات،  محركات  لتشغيل  يصلح  الذي 
مستخلصة من أشجار النيم.وأكد فريق الدراسة 
من قسم الهندسة امليكانيكية بجامعة »ماهارانا 
الوقود  أن  الهندية  راجستان  بوالية  براتاب« 
الحيوي الجديد املستخلص من أشجار النيم يتم 
تصنيعه من خالل عملية كيميائية من مرحلتني 
تعرف باسم »األسرتة التبادلية«. وذكر الباحثان 

الوقود  أن  جيندال  الل سالفي وسودهاكار  بريو 
الجديد يتميز بأن درجة لزوجته وكثافته أعىل من 
البرتول وإن كانت  التقليدي املصنوع من  الديزل 
قيمته الحرارية أقل.وذكر الباحثون يف ترصيحات 
للموقع اإللكرتوني »فيز دوت أورج« املتخصص 
النيم  وقود  خلط  حالة  يف  أنه  التكنولوجيا  يف 
يكون  البرتويل،  الديزل  مع  باملئة  عرشين  بنسبة 
لزوجتها  يف  تتشابه  الوقود  من  نوعية  الناتج 
الجديدة  املادة  وتصلح  التقليدي،  الديزل  مع 

لالستخدام كوقود للسيارات.
االنبعاثات  نسبة  بانخفاض  النيم  وقود  ويتميز 
مما  احرتاقه،  حالة  يف  عنه  الصادرة  الكربونية 

يتيح إمكانية استخدامه كوقود صديق للبيئة.

إقامة  بمقر  األول  الفرئان  صائد  الري،  القط  أمسك 
حمامة  سرتيت،  داونينغ  يف  الربيطاني  الوزراء  رئيس 
من  اإلفالت  من  تمكنت  أنها  إال  الصحفيني،  أمام 
عىل  نرشه  تم  فيديو  يف  )الري(  القط  مخالبه.ويظهر 
أثناء  التواصل االجتماعي  وهو يجذب األضواء  مواقع 

محاولته صيد حمامة، لكنه أخفق يف صيدها.
وكان »الري« شوهد مرات يف وقت سابق، وهو يتعارك 
مع »زميله« القط »باملرستون«، الذي شغل حتى صيف 
هذا العام منصب كبري صائدي الفرئان بوزارة الخارجية 
الربيطانية.ويخدم القط الري، الذي ُجلب من دار رعاية 
منذ  الربيطاني  الوزراء  رئيس  إقامة  مقر  يف  مختصة، 
الحكام  مساكن  يف  مهامها  القطط  2011.وتؤدي  عام 
وأصبحت  عرش،  الخامس  القرن  منذ  الربيطانيني 
ومخصصات  رسمي  بوضع   1929 عام  منذ  تتمتع 
روسيا  بحسب  إسرتليني،  جنيه   100 قدرها  سنوية 
العرشين قط  القرن  القطط يف  أشهر هذه  اليوم.وكان 
الفرئان تحت قيادة  يدعى »همفري«، لعب دور صائد 

مارغريت تاترش، وجون ميجور، وتوني بلري.

فتح مكتب التحقيقات الفيدرايل وهيئة الطريان األمريكية، 
تحقيقاً يف فيديو لرجل يحّلق عىل ارتفاع 3 آالف قدم فوق 

ساحل كاليفورنيا.
خالل  بايلوت«  »سلينغ  بأكاديمية  عضو  الفيديو  وصّور 
رحلة تدريبية، وهو يطري بواسطة محرك نفاث عىل ارتفاع 

كبري.
وعّلق طيارون من األكاديمية عىل الفيديو قائلني: إن الرجل 
يمثل خطراً عىل حركة الطريان الجوية، وخصوصاً أنه حّلق 
من  التحقق  رضورة  إىل  الفتني  أنجليس،  لوس  مطار  قرب 
حصوله عىل إذن بالطريان قبل الرشوع يف مغامرته. وحسبما 
ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن طيارين آخرين 
الفائت،  أغسطس   30 يف  الطائر  الرجل  مشاهدة  عن  أبلغا 

وتحدثا لربج املراقبة بمطار لوس أنجليس.
أفييشن«، ديفيد مايمان يف  ونفى رئيس رشكة »جيت باك 
الطائر  الجسم  يستخدم  أن  إس«،  بي  »يس  لشبكة  حديث 
حزمة طريان نفاثة، وذلك ألنه يستحيل أن تحتفظ بالوقود 
أنها تصدر صوتاً مرتفعاً، وهو ما  بمثل هذا االرتفاع، كما 

يخالف املشاهدات التي تحدثت عن حركة صامتة.

»جسم نفاث« يحلّق على ارتفاع 3 آالف قدم يثير الحيرة   !

قهوتك اللذيذة التي تحتس�يها صباح كل يوم، 
مهددة بفقدان طعمها الطيب نتيجة ألس�باب 
عدة من بينها تكاليف اإلنتاج العالية وجائحة 

كورونا وتغري املناخ.
ول�م يَعْد باس�تطاعة غواتيم�اال، ثاني 
ٍر للب�ن يف أمريكا الوس�طى  أك�رب ُمص�دِّ
�ل الزيادة يف إنتاج حب�وب البن امُلفضلة  تحمُّ
ل�دى متاجر القه�وة الكربى، بس�بب تكلفتها 
املرتفع�ة، التي باتت تثبط من عزيمة مزارعي 

غواتيم�اال لالس�تثمار به�ا. بحس�ب ما نرش 
موق�ع »ال�رشق بلومب�ريغ« اإلخباري.ويقول 
خوان لويس باريوس، ُمنتج حبوب البن، الذي 
يش�غل أيضاً منصب الرئي�س الجديد لجمعية 
البن الوطنية يف غواتيم�اال، إنَّ مثل هذه املزايا 
ليس�ت كافية بالنس�بة لِ� 125 ألف أرسة من 
مزارع�ي حب�وب القه�وة يف غواتيم�اال، التي 
تواج�ه الي�وم تكالي�ف إنتاج أعىل له�ذا النوع 

بسبب تغريُّ املناخ والجائحة.

وأض�اف باري�وس يف مقابلة ع�رب الهاتف: »ال 
ع، فالسعر الحايل ال يغطي  توجد حوافز للتوسُّ

الحدَّ األدنى من أجور املعيشة«.
م�ن جه�ة اخرى أق�دم ش�باب مرصيون عىل 
رشاء عب�وات قه�وة رسيع�ة التحض�ري بنحو 
50 ألف جنيه، القتناص فرصة الفوز بس�يارة 
مقدمة من الرشك�ة املنتجة للقهوة، لكنَّ عدم 
فوزهم دفعهم إىل شن حملة هجوم إلكرتونية 

عرب مواقع التواصل االجتماعي.

وبحس�ب »س�كاي ني�وز عربية«، فق�د تلقى 
جمه�ور منص�ات التواص�ل االجتماعي قصة 
ه�ؤالء الش�باب، ب�ردود فع�ل متنوع�ة، ب�ني 
الس�خرية والتعاطف والتعجب، فالبعض يرى 
أن م�ا فعلوه إضاع�ة للوقت وامل�ال، وآخرون 
ي�رون أنه�ا فك�رة مجنون�ة، وم�ن املمكن أن 
تكون رائعة يف حال�ة نجاحها.ويقول صاحب 
الفك�رة، أحم�د زكري�ا، إن�ه يتفه�م تعج�ب 
الن�اس من خطته مع أصدقائ�ه، لبذل كل هذا 
املجه�ود للف�وز بجائ�زة، لكنه�ا ليس�ت املرة 
األوىل الت�ي ينافس�ون فيه�ا عىل هدي�ة، فقد 
جن�وا بخط�ط ش�بيهة العدي�د م�ن الجوائز، 
إلح�دى  مس�ابقة  يف  س�يارتني  كان  آخره�ا 
رشكات الش�وكوالتة.وأضاف زكري�ا: »ثقافة 
املش�اركة يف مس�ابقات جوائ�ز الرشكات غري 
منترشة يف م�رص، لذلك حاولت م�ع اثنني من 
أصدقائ�ي عمل خطط محكمة لجني الجوائز، 
وتعاملن�ا معه�ا كاس�تثمار، ونجحنا خالل 3 
أش�هر فقط، يف جني 21 جائ�زة مختلفة مثل 
رحالت سفر لبالد أوروبية، وسيارات، وأجهزة 
لتش�غيل األلعاب إلكرتونية، وشاش�ات عالية 
الدق�ة«.ورداً عىل من يس�خرون من خطتهم، 
يوض�ح زكري�ا أنهم يحاولون جن�ي املزيد من 
امل�ال بخط�ة مختلفة، ألن يف األغل�ب »األفكار 
املجنون�ة هي التي تس�اعد يف تحقي�ق ثروات 

ضخمة«، عىل حد تعبريه.
وهاج�م أصح�اب الفك�رة الرشك�ة املنتج�ة 
للقه�وة، ع�رب صفح�ة ع�ىل موق�ع التواصل 
االجتماع�ي »فيس�بوك«، ألن خطته�م تؤك�د 
فوزهم بسيارة واحدة عىل األقل من 17 سيارة، 
أعلنت عنه�ا الرشكة ضمن املس�ابقة، بمعدل 
فائز كل أسبوع.ولتوضيح الفكرة أكثر، يقول 
زكري�ا إنه ل�و قام أحدهم برتقي�م 100 ورقة، 
وكان�ت أوراق�ه الرابحة م�ن 1 إىل 70، فحتماً 
فرصة ف�وزه س�تكون أكرب ممن يتنافس�ون 
مع�ه، مؤكداً أنهم كانوا يس�يطرون عىل 70 يف 

املئة من الرسائل املشاركة يف املسابقة.

وقود للسيارات من األشجار !

بيتي  الشاب  تمكن  حياته  يف  مرة  ألول 
لتعليق  يديه  كلتا  استخدام  من  بيكس 
العام  هذا  منزله  خارج  امليالد  عيد  أضواء 
فريق  ملساعدة  ذلك  يف  الفضل  ويرجع 
بمدينة  ثانوية  مدرسة  يف  الروبوتات 

كانتون بوالية جورجيا األمريكية.
ولد بيكس )38 عاماً( بعجز عن استخدام 
مبكر  وقت  ويف  كيل،  بشكل  اليمنى  يده 
إن«  إن  »يس  لشبكة  وفقاً  الشهر  هذا  من 
فريق  عمالء  أحدث  أحد  بيكس  أصبح 
 Sequoyah High بمدرسة  الروبوتات 
تصميمات  الفريق  يمتلك  حيث   School
ومطبوعة  مخصصة  اصطناعية  وأطرافاً 
إىل  مجاناً  إلرسالها  األبعاد  ثالثية  بالتقنية 
إليها يف جميع  الذين يحتاجون  األشخاص 
األمريكيون  يجتمع  العالم.بينما  أنحاء 
الطالب  سيكون  الشتاء،  عطلة  لقضاء 
معلمهم  يقول  عملهم.  ملواصلة  املنزل  يف 
املرشوع  هذا  جمال  »يكمن  هولرز:  برنت 

أو من خالل  يف أنه يمكن تنفيذه افرتاضياً 
يتلخص  لذلك  محدودة«.  اتصاالت  إجراء 
مشاريعهم  إنهاء  يف  باالستمرار  هدفهم 
آخرين  واستقطاب  العمالء  مع  وأطرافهم 

أن  بالذكر  امليالد.الجدير  عطلة  خالل  جدد 
فريق الطالب قد استقطب زبائن من جميع 
وصوالً  املتحدة  الواليات  من  العالم،  أنحاء 

إىل الصني والجزائر.

ينتجون أطرافًا اصطناعية ويوزعونها مجانًا !
عىل  عاملياً  إنجازاً  جزائري  طفل  حقق 
يف  كتاباً   276 بقراءة  الثقايف  املستوى 

وقت قصري.
الذي ينحدر من  الطفل سلمان،  ونجح 
والية الشلف ويبلغ من العمر 8 سنوات، 
والثانية  عربياً  األوىل  املرتبة  احتالل  يف 
الكتب، بحسب ما نرش  قراءة  يف  عاملياً 

موقع »النهار« الجزائري.
والفنون  الثقافة  وزيرة  وعربت 
عن  دودة،  بن  مليكة  الجزائرية، 
أحرزه  الذي  السبق  بهذا  سعادتها 

الطفل، معتربًة أنه حقق هدفاً كبرياً.
سلمان  الطفل  إن  دودة  بن  وقالت 
الفريدة،  بتجربته  درساً  أعطانا جميعاً 
تتفتق  أن  إىل  تطلعها  عن  معربًة 

عبقريته يف قابل األيام.
كان الطفل قد أنهى قراءة 276 عنواناً 
يف  وكان  وقصص،  كتب  بني  ممزوجة 
كل أسبوع يمر بلجنة مختصة تختربه 

ا قرأ. وتسأله عمَّ

والية  يف  الطعام  بنوك  أمام  تقف  الناس  من  طوابري  مشاهدتها  بعد 
األعياد عن  الفرح، خالل  أجواء  أحبت سيدة نرش  األمريكية،  أركنساس 
فاتورة  تسديد  طريق 
عن  البقالة  مشرتيات 
مجتمعها  أفراد  بعض 

داخل السوبرماركت.
نيوز«،  »ياهو  موقع  وأفاد 
وهي  جونز،  آن  آشيل  أن 
صاحبة رشكة، اشرتت بما 
داخل  ألف دوالر   28 يعادل 
لسوبرماركت  موقعني 
أركنساس،  يف  »كروغر« 
املبادرة،  بهذه  قامت  وقد 
بعد مشاهدتها األخبار التي 
نقلت صوراً مؤثرة لطوابري 
ينتظرون  الناس،  من 
عىل  الطعام  بنوك  أمام 
ظل  يف  الوباء،  تفيش  أثر 
مالياً  األرس  أوضاع  تراجع 
مع فقدان عدد من أفرادها 

وظائفهم.
»اركنساس  نرشة  ونقلت 
السوبرماركت يدعى، مايو جوزيف،  ديمكرات-غازيت« عن مدير يف 
كانوا  فاملتسوقون  رائعة«،  ميالد  عيد  »هدية  كانت  جونز  جهود  إن 
البقالة«،  ثمن  تسديد  »تم  لهم:  فيقال  الصندوق،  أمام  يقفون 
هذا  حصل  أفعالً  تقول؟  فيما  جاد  أنت  »هل  قائلني:  فيتفاجأون 
يف  تعمل  رشكة  عاماً   35 العمر  من  تبلغ  التي  السيدة  معنا!«.وتملك 
ألف   35 توزيع  من  تمكنت  وقد  االجتماعي،  التواصل  وسائل  مجال 
دوالر هذا العام عىل متتبعيها ملساعدتهم يف دفع فواتريهم.وقد قالت 
جونز عن مبادراتها، نقالً عن تلفزيون »كارت- تي يف«: »افعل ما يف 

وسعك، أينما كنت«.

 يتصل بالشرطة طلبًا للمؤانسة !
امليالد،  عيد  عطلة  خالل  بالوحدة  عاماً(   94( إيطايل  متقاعد  شعر 
فاتصل برقم الطوارئ يطلب شخصاً يشاركه االحتفال. وقال الرجل، 
أي  أفتقد  ال  »أنا  للرشطة،  اإليطالية  تريمي  رينو  ألتو  يف  يعيش  الذي 
امليالد«. بعيد  معه  أحتفل  أن  يمكنني  شخصاً  فقط  أفتقد  أنا  يشء، 

وسأل الرجل »هل لديكم أي رشطي يمكن أن يأتي إىل منزيل ملدة 10 
بتلبية  الرشطة  وقامت  بعيداً.  يعيشون  أوالده  أن  مضيفاً  دقائق«، 
طلب الرجل، ووصلت الرشطة إىل منزله بعد قليل وشاركه رشطيان 
االحتفال بعيد امليالد. ووفقاً لبيان الرشطة اإليطالية فقد رسد الرجل 
وأجرى  الثانية،  العاملية  الحرب  أثناء  خرباته  من  نوادر  للرشطيني 

اتصاالً بالفيديو ألقاربه وبجواره الرشطيان.

سيدة تفاجئ أفراد مجتمعها 
وتدفع فواتير بقالتهم 

طفل جزائري يقرأ 276 كتابًا في وقت قصير !

فكرة مجنونة.. يشترون قهوة بـ50 ألف جنيه مصري للفوز بسيارة قهوتك اللذيذة 
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