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الحرس الثوري يتوعد األميركيين 
بانتقام قاٍس

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحال�ف الفتح، ام�س االثنني، 
ان الحكوم�ة ملزم�ة بتنفي�ذ قرار 
الربمل�ان بخصوص اخ�راج القوات 

االجنبية.
وقال رئي�س كتلة التحال�ف النائب 
محمد الغب�ان ، يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ، ان » 
مجلس الن�واب وممثيل كتل تحالف 
الفتح والكتل االخرى ، مس�تمرون 
بمتابعة تنفيذ ق�رار خروج القوات 
االجنبي�ة املتع�ددة الجنس�يات من 

العراق«.
الربملان�ي  الق�رار   « ان  واوض�ح 

الذي ص�وت علي�ه مجل�س النواب 
يف 5 كان�ون الثان�ي امل�ايض ، ه�و 
ق�رار واج�ب التنفيذ م�ن الحكومة 

العراقية امللزمة بتطبيقه  ».
ملزم�ة  الحكوم�ة   « ان  اىل  ولف�ت 
بتنفي�ذ الق�رار ال�ذي ص�وت عليه 
مجلس النواب ، كما الزمنا الحكومة 
التي صوتنا ع�ى منهاجها الوزاري 
الق�وات  اخ�راج  فق�رة  بتضم�ني 
االجنبية »، مبين�ا ان » العائق الذي 
يحول دون تنفيذ القرار هو املراوغة 
التي اتبعتها الواليات املتحدة يف عدم 
االستجابة للقرار الربملاني ومطالبة 

الحكومة بتنفيذ ذلك القرار«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة التخطيط، امس االثنني، ان نس�بة الفق�ر يف البالد تعدت عتبة 
ال��32%. وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عبد الزه�رة الهن�داوي يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »نسبة الفقر يف البالد وصلت إىل %32«، 

مبينا ان »ارتفاعها جاء مع بدء جائحة فريوس كورونا«.
واضاف ان »نس�بة الفق�ر كانت قبل جائحة ف�ريوس كورونا قد وصلت إىل 
20%، لك�ن ومع اإلج�راءات التي اتخذت وحظر التجوال، ارتفعت«، مش�ريا 
اىل أن »ه�ذه النس�بة مبنية عى فقر الدخل، وليس ع�ى األبعاد األخرى مثل 
الس�كن والتعليم والصحة، ول�و اعتمدنا هذه األبعاد، لوجدنا النس�بة تعود 

إىل ال�%20«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
أكد النائب فالح الزيادي ، امس االثنني، ان مستشاري الكاظمي 
يتدخل�ون بعمل ال�وزارات، الس�يما الصحة منها وه�ذا ما أخر 

عملية استرياد لقاح كورونا.
وق�ال الزيادي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان 
»الع�راق دخل بما يس�مى بمرحلة التف�ي املجتمعي بفريوس 

كورونا وهي املرحلة الثالثة كاعى إصابات يف املنطقة« .
واض�اف »هناك اكثر من رشكة تعمل عى توفري العالج وتوريده 
إىل الع�راق« ، الفت�ا إىل أن »اإلج�راءات الحكومي�ة التعاقدية مع 

الرشكات العاملية ليس بمستوى الطموح«.
وتاب�ع »هناك بطء يف آلية التعاق�د فضال عن وجود تدخالت من 
بعض املستش�ارين بمكتب رئيس الوزراء بعمل وزارة الصحة” 

الفتا إىل أن “الحصة األكرب ستكون من نصيب العراق«.

نائب: مستشارو الكاظمي 
يتدخلون بعمل الوزارات

الفتح: الحكومة ُملَزمة بتنفيذ قرار 
البرلمان بخصوص القوات األجنبية

معدالت الفقر تتعدى
 عتبة الـ »32«%

المراقب العراقي/ بغداد...
طالبت لجنة االم�ن والدفاع النيابية، 
السياس�ية  الكت�ل  االثن�ني،  ام�س 
الق�وات  الخ�راج  موح�د  بموق�ف 

االمريكية من العراق.
وق�ال عض�و اللجنة ب�در الزيادي يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »الكاظم�ي تعهد امام 
حكومت�ه  تش�كيل  خ�الل  الربمل�ان 

بوضع ج�دول النهاء وج�ود القوات 
االجنبية يف البالد وم�ن بينها القوات 
االمريكي�ة«، الفت�ا اىل ان »الكاظمي 
لم يف بتعهداته امام الربملان بش�أن 

القوات االجنبية«.
واض�اف ان »الكت�ل السياس�ية يقع 
عى عاتقه�ا الضغط ع�ى الحكومة 
لتطبيق قرار الربملان باخراج القوات 

االمريكية من البالد«.

لجنة نيابية تطالب الكتل بموقف 
إلخراج القوات األمريكية

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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تزوير الوثائق .. حملة تزييف تكسر آخر حصون 
المصداقية في خطاب »الناشط البوليسي«

الكاظمي يتحّدى سالح المقاومة بـ»جيوش« غير مسلّحة!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف غ�رف معزول�ة يلّفه�ا الغم�وض، تتع�اىل طرق�ات 
األصابع ع�ى لوح�ات املفاتيح الخاصة بالحواس�يب 
املوّزعة بني أركانها، لُتش�ّكل جيش�ًا غري مسلّح يتوىل 
مهمة استهداف الخصوم، بأساليب بعيدة عن »رشف 
الخصوم�ة«، إذ تتلخ�ص طبيع�ة عمل�ه باس�تمالة 
عواط�ف الجماه�ري، ومحاولة الس�يطرة ع�ى العقل 

الجمعي لدى الشعوب.
وتنترش ظاه�رة الجيوش اإللكرتونية يف مختلف بلدان 
العال�م، إال أن عمله�ا يب�دو واضح�اً للعي�ان يف بلدان 
الرشق األوسط، والسيما العراق الذي يرزح تحت وطأة 
الرصاع�ات السياس�ية، الت�ي تعمل الوالي�ات املتحدة 
وحلفاؤها، عى تغذيتها منذ عام 2003 وحتى اآلن، ما 
خلق حالة من الفوىض والرتدي يف مختلف القّطاعات.

ومن�ذ تولي�ه رئاس�ة الحكوم�ة العراقية، ل�م يتورع 
مصطفى الكاظم�ي، عن اس�تقطاب مدونني بارزين 
ورشاء صفحات تحظى بعدد كبري من املتابعني، فضالً 
عن تأس�يس »غرفة عملي�ات إعالمي�ة«، تتوىل مهمة 
»تلميع صورة الرئيس«، وفقاً ملصادر واس�عة االطالع 
ع�ى م�ا يج�ري يف أروق�ة مجل�س ال�وزراء، والدائرة 
الضيق�ة املحيط�ة بالكاظم�ي ال�ذي يحظ�ى بلق�ب 

»الناشط البولييس«.
ول�م تقت�رص الخط�ة الدعائي�ة الت�ي رس�مها فريق 
التابع�ني  والناش�طني«  واملدون�ني  »املستش�ارين 
للكاظمي، ع�ى مواقع التواصل االجتماعي فحس�ب، 
إذ علمت »املراقب العراقي«، برصد ميزانية ضخمة تم 
توزيعها بني وس�ائل إعالم محلي�ة، تنوعت بني قنوات 

فضائية ووكاالت أنباء ومواقع إلكرتونية.
وظلّت تلك »املؤسس�ات« طيلة الف�رتة املاضية تنتهج 
أس�لوب »التلميع« لش�خصية الكاظم�ي، حتى وصل 
األمر إىل إنش�اء مجموعات نس�ائية تديرها حس�ابات 
وهمي�ة تتغّزل بالكاظمي، لرس�م ص�ورة نمطية عن 
رئيس ال�وزراء ال�ذي يصفه خصومه ب�«الش�خصية 

املهزوزة«.
بيد أن عمل تلك »املؤسس�ات« بدأ يأخ�ذ نهجاً مغايراً، 
بعد التصعيد األخري الذي افتعله الكاظمي، مع الحشد 

الش�عبي وفصائل املقاومة اإلس�المية، بدعم وتحريك 
أمريكي وخليجي.

فف�ي حزي�ران امل�ايض، هاجمت ق�وة تابع�ة لجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب، مق�ّر الل�واء 45 التاب�ع للحش�د 
الش�عبي يف منطق�ة البوعيثة الواقع�ة جنوب رشقي 
العاصم�ة بغداد، وبصورة اس�تفزازية عم�دت القوة 
املهاجمة التي رافقها عسكريون أمريكيون مدججون 
بالس�الح، إىل “اختط�اف” 13 منتس�باً يف اللواء 45 يف 

ظروف غامضة.
وبعد نحو س�تة أش�هر عى “الخطوة املته�ورة” التي 
أقدم عليها الكاظمي، بادر قبل أيام باس�تهداف جديد 
لهيأة الحش�د الش�عبي، بعدما أمر باعتقال أحد أفراد 
الحشد بذريعة استهداف الس�فارة األمريكية يف بغداد 

بقصف صاروخي.
ومن�ذ ذل�ك الح�ني، يتلق�ى العراقيون يومياً وبش�كل 
متكرر، س�يالً م�ن املعلوم�ات املغلوط�ة والتدوينات 
املحرّض�ة عى قادة فصائ�ل املقاومة وقوات الحش�د 
الت�ي مازالت ترابط ع�ى الجبه�ات يف مواجهة خطر 
»داع�ش«، يف حمل�ة منّظم�ة »يس�عى م�ن خالله�ا 

الكاظم�ي وداعموه إىل خلق رأي ع�ام مناهض ملحور 
املقاوم�ة«، وفق�اً ملراقب�ني وخ�رباء يف مج�ال العم�ل 

اإلعالمي ومنصات التواصل االجتماعي.
ويف خضم ذلك نرشت وس�ائل إعالم محلية وخليجية، 
وثيقة اتضح فيما بعد أنها مزورة، زعمت بواس�طتها 
صدور أمر إلقاء قبض عى املس�ؤول األمني للمقاومة 

اإلسالمية كتائب حزب الله أبو عى العسكري.
لك�ن رسعان م�ا نفت هيأة الحش�د الش�عبي يف بيان 
رس�مي، إقامة مديرية األمن التابعة لها، هكذا دعوى 
قضائية لدى الجهات املعنية، ووجهت دعوة إىل وسائل 
اإلع�الم ل��«رضورة التعامل مع املصادر الرس�مية يف 

تناول مثل هكذا إخبار ومعلومات«.
وفق ذلك، يقول املحلل السيايس مؤيد العيل ل�«املراقب 
العراقي«، إن »جيوشا إلكرتونية وقنوات صفراء تابعة 
لسياس�ة الواليات املتح�دة، تدعم حكوم�ة الكاظمي 
بش�كل كبري«، الفت�ًا إىل أن »القن�وات الخليجية كانت 
تستغل أي هفوة أو تقصري ألية حكومة سابقة لرتكز 
عليه�ا وتضخمه�ا يف برامجه�ا الخربي�ة، لكنها اليوم 
مس�تميتة بالدف�اع عن حكوم�ة الكاظمي بش�كل ال 

يصدق«.
وي�رى الع�يل أن »ذل�ك يدل ع�ى أن الحكوم�ة تحظى 
بدع�م أمريكي وأن الواليات املتحدة تعول عليها لتنفيذ 
سياس�اتها يف العراق وطبيعة عالقته مع دول املنطقة 

واإلقليم«.
ويواصل أن »هذه الجي�وش تحاول خلق رأي عام ضد 
فصائ�ل املقاومة اإلس�المية م�ن خالل ن�رش الوثائق 
املفربك�ة وتزوي�ر الحقائ�ق«، مس�تدركاً بالق�ول إن 
»القن�وات واملواق�ع الخليجية هي التي ب�ادرت بنرش 
الوثيق�ة املفربك�ة والرتوي�ج له�ا، قب�ل أن تتلقفه�ا 

مؤسسات إعالمية محلية«.
وُيش�ري العيل إىل أن »هذه القن�وات تدار من قبل غرفة 
عمليات بحس�ب تصوره، تديرها السفارات األمريكية 

يف العراق وبلدان املنطقة«.
م�ن جانب�ه، يق�ول املحلل الس�يايس صب�اح العكييل 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »هذه املعلوم�ات املفربكة، 
ت�م نفيها بش�كل قاط�ع، وال توج�د أي مذكرة قبض 
صادرة بحق أبو عيل العسكري«، معترباً أن »ذلك جزءاً 
من الحرب النفس�ية واإلعالمية التي تقودها الواليات 
املتح�دة والس�عودية«. ويلف�ت العكي�يل إىل أن »هناك 
حمل�ة أمريكية ض�د فصائل املقاومة والحش�د، حيث 
بدأت تروج لوجود نية الس�تهداف قادة الفصائل، لكن 
ذل�ك يي يف حقيقة األمر بوج�ود مخاوف لدى اإلدارة 
األمريكية م�ع اقرتاب حلول الذكرى األوىل الستش�هاد 

قادة النرص«.
ويب�ني العكي�يل أن »الكاظم�ي يدعي إعالمياً س�عيه 
إلع�ادة هيبة الدول�ة وفرض القانون، لكن�ه يف الواقع 
ال يمتلك هذه القدرة ولذلك يس�عى للتسويق اإلعالمي 
فق�ط«، منوهاً إىل أنه »إذا كانت لدي�ه القدرة فاألجدر 
ب�ه إخ�راج الق�وات األمريكي�ة املحتلة وتطبي�ق قرار 

الربملان«.
جدير بالذك�ر أن مجلس النواب صوت يف الخامس من 
كان�ون الثاني املايض عى قرار ُي�زم الحكومة بجدولة 
إخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن الع�راق، ومنعه�ا من 
استخدام أرايض البالد وسمائها ومياهها لتنفذ أعمال 

عدائية ضد دول الجوار اإلقليمي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
االحتجاج�ات  ح�دة  تصاع�دت 
البن�ك  الش�عبية ض�د سياس�ة 
املرك�زي م�ن خ�الل تظاه�رات 
بإقالة  للمطالب�ة  ش�به يومي�ة 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي ال�ذي 
تجوي�ع  سياس�ة  يم�ارس 
الش�عب, فيما دعا املحتجون إىل 
محاس�بة املصارف االهلية التي 
الفساد والرسقات, وقد  ينخرها 
راف�ق ذل�ك إرصار برملان�ي عى 
استضافة محافظ البنك املركزي 
م�ن أجل إقالت�ه , فيما هاجمت 
كت�ل سياس�ية ق�رار الحكومة  
بتغي�ري س�عر رصف ال�دوالر إىل 
إياه�ا  متهم�ة  دين�اراً،   1450
إىل »حل�ول ترقيعية«،  باللج�وء 
ملعالجة االزم�ة االقتصادية التي 
تم�ر به�ا البالد، يف ح�ني دافعت 
وزارة املالي�ة ع�ن ه�ذا الق�رار 
ال�ذي اعتربته أن�ه يحظى بتأييد 
والربملاني�ة  السياس�ية  الق�وى 
متناس�ية  الدولي�ة,  والجه�ات 
الش�عب صاح�ب الكلم�ة االوىل 

وال�ذي انتخب نواب تلك الكتل يف 
الربملان.

مجل�س الن�واب يش�هد ح�راكاً 
رئي�س  الس�تضافة  متس�ارعاً 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء 
واستجواب وزير ماليته عيل عبد 
األمري ع�الوي يف مجلس النواب، 
ع�ى خلفي�ة رفع س�عر رصف 
البنود  ال�دوالر، ووج�ود بع�ض 
يف موازن�ة الع�ام املقبل التي من 
شأنها أن تثقل كاهل العراقيني, 
الن�واب  م�ن  ع�دد  أك�د  فيم�ا 

توجههم إلقالة محافظ البنك .
لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة أكدت 
أن ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر 
س�يقود لتوق�ف ج�زء كبري من 
 , الب�الد  يف  الخدمي�ة  املش�اريع 
وخف�ض قيمة الدين�ار العراقي 
أم�ر لي�س بالهني وانعكاس�اته 
مؤمل�ة  س�تكون  االقتصادي�ة 
يف الع�راق بس�بب ضع�ف قدرة 
الحكوم�ة ع�ى توف�ري البدائ�ل 
لحماي�ة قطاع�ات واس�عة من 

تداعياته السلبية. 
مختصون أوضح�وا أن مبيعات 

البن�ك املركزي س�جلت ، تراجعا 
بنسبة 50%، وهو الرتاجع الثاني 
ع�ى الت�وايل ه�ذا األس�بوع منذ 
تغيري س�عر رصف الدينار, فقد 
وصل�ت املبيع�ات إىل 34 ملي�ون 
و163 ألف و878 دوالرا، غطاها 
البنك بس�عر رصف أس�ايس بلغ 
1460 دينار ل�كل دوالر فمعظم 

املصارف البالغة 15 مرصفا، و9 
رشكات وس�اطة يف مزاد العملة 
ل�م تتق�دم ب�أي ع�روض لبي�ع 
ال�دوالر, فيما ش�هدت االس�واق 
املحلي�ة ارتفاع�ا كب�ريا صاحبه 
انكم�اش وع�زوف ع�ى الرشاء 

جراء هبوط قيمة الدينار ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

ُع أركان البنك  ارتفاع الدوالر ُيصدِّ
المركزي ويهدد منصب ُمحافظه

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
واجهت الكتل السياسية الشيعية 
حال�ة م�ن التش�ظي والتف�كك، 
بس�بب الخالف�ات الح�ادة الت�ي 
عصف�ت بينها، والت�ي أثرت عى 
قوته�ا، ناهيك عن توجيه بوصلة 
التظاهرات إىل تلك االحزاب والكتل 
يف املحافظ�ات الجنوبي�ة، تمهيداً 

االنتخاب�ات  قبي�ل  إلضعافه�ا 
الربملانية، واستهداف االستحقاق 
االنتخاب�ي تدريجي�اً، وص�والً إىل 

منصب رئاسة الوزراء.
أطراف�اً  دفع�ت  املتغ�ريات  تل�ك 
سياس�ية عدة بالدعوة إىل رضوة 
البيت الش�يعي  التالحم وتش�ييد 
الكتل السياسية  بس�واعد جميع 

املنضوية تحته، وإع�ادة بعضها 
الذي انحرفت مساراته عن جادة 
لالنتخابات  »البيت« تمهي�داً  ذلك 
الربملانية املقبل�ة املزمع انطالقها 

مطلع حزيران من العام املقبل.
إال أن ذل�ك املس�عى جوبه بحراك 
م�واٍز م�ن قب�ل أط�راف داخلية 
وخارجي�ة، مت�ررة م�ن إعادة 
الش�يعي،  البي�ت  كلم�ة  توحي�د 
وأخذت تبث الفرق�ة، وتعمل عى 
أبع�اد التقارب ال�ذي بانت معامله 
الكت�ل  وبيان�ات  ترصيح�ات  يف 

السياسية.
برملانيون من داخل البيت الشيعي 
أكدوا أن هذه الفكرة تسري بخطى 
جي�دة، معتربي�ن الجه�ات الت�ي 
تهاجم ذل�ك املرشوع والتي تعمل 
ع�ى الني�ل م�ن الصف الش�يعي 
هدفها تش�تيت ق�رار كتله وخلق 
الفتن�ة، مبين�ني أن تل�ك الجهات 
ه�ي ذاته�ا الت�ي اعت�ادت ع�ى 
اس�تهداف املرجعية الدينية العليا 

والحشد الشعبي .
ودع�ا رئيس كتل�ة تحالف الفتح 

يف الربملان العراق�ي محمد الغبان 
إىل  الش�يعية  السياس�ية  الق�وى 
اإلرساع برتمي�م البيت الش�يعي، 
ل�ه  ليس�ت  ترميم�ه  أن  مبين�ا 

منطلقات طائفية.
وقال الغبان، إن املكون الش�يعي 
يش�كل األغلبي�ة ل�دى العراقيني 
وأن انس�جام األغلبي�ة الش�يعية 
السياس�ية يس�هم يف مللم�ة بقية 
املكونات الشيعية األخرى، معتربا 
أن اإلرساع يف ذل�ك هدفه االنطالق 

عى الفضاء الوطني اآلخر.
كما رأى النائب ع�ن ائتالف دولة 
القانون عيل الغانم�ي، أن ترميم 
ملح�ة  رضورة  الش�يعي  البي�ت 
فق�ط  الش�يعي  للمك�ون  لي�س 
وإنما للمكونات االخرى كالسنية 

والكردية.
وقال الغانم�ي إن هناك متغريات 
املواط�ن  عقلي�ة  ع�ى  حصل�ت 
العراق�ي، حيث هن�اك جيل جديد 
يش�خص وينتقد أخطاء العملية 

السياسية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

أياد تدق إسفين الخالف في البيت 
ًالشيعي خشية خسارتها باالنتخابات المقبلة

االقتصاد النيابية تحذر من ارتفاع جديد بأسعار الدوالر

5

4
فوا العراق  لكي ال تتَكرَّر سبايكر نَظّ

من جنود إبليس؟

جمال علي: نفط الوسط لن 
يفرط في الصدارة

المراقب العراقي/ متابعة ...
ح�ذرت اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية، امس 
اإلثن�ني، م�ن احتمالية رف�ع رصف الدوالر 
ال��ى 1660 دين�ار، وذلك ع�ى خلفية أنباء 

اقرتاح البنك الدويل رفع سعر الرصف.
وقال�ت عضو اللجنة ندى ش�اكر جودت، يف 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »الحكومة التملك القدرة بالس�يطرة عى 
اسعار االسواق«، مبينة أن »اي ارتفاع بسعر 
رصف ال�دوالر بحس�ب انباء مق�رتح البنك 

الدويل، سيقود اىل ارتفاع كبري يف االسعار الن 
اغلب البضائع واملواد مستوردة«.

واضاف�ت جودت، أن »وض�ع العراق صعب 
يف ظل ازم�ات متعاقبة مالي�ة واقتصادية، 
واي ق�رار يتخذ يج�ب ان تع�رف ايجابياته 
وسلبياته«، مؤكدة أن »نسبة الفقر عالية يف 
البالد والطبقة املتوسطة كبرية، واي خفض 
للروات�ب او مخصصاته�ا او س�عر الرصف 

سيدفع هوالء الثمن«.
وش�ددت عى رضورة »التعام�ل مع االزمة 

العراقية من ناحي�ة انقاذ رشائح كبرية من 
وض�ع بائ�س وازمة فقر حادة ق�د تقود اىل 
ارتف�اع مع�دالت الجريمة والط�الق وحتى 

الجرائم االخالقية«.
وأش�ارت إىل أن »الحكومة مطالبة بانش�اء 
قاعدة بيان�ات ملوظفيها من ناحية الرواتب 
وتب�ني تاث�ري اي ق�رار تتخ�ذه م�ن ناحية 
االيجابي�ات والس�لبيات والس�عي اىل بلورة 
بدائ�ل وحل�ول مللف ارتف�اع امل�واد الغذائية 

االساسية«.
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ما تبقى من الشرف
 السياسي

لم يش�هد العراق س�ابقا مثل م�ا هو اليوم م�ن خلط يف 
األوراق وذر للرماد يف العي�ون وضبابية يف املوقف والرؤيا 
والفرز بعدما كثر وتس�ّيد اللون الرمادي  فلم يعد األبيض 

أبيَض صافيا وال األسود أسوَد قاتما .
 نع�م ل�م نع�د نس�تغرب أو نتعج�ب أو نس�تعجب حني 
نكتش�ف أن اللص الحقيقي واللص األكرب هو نفسه من 
كان صوت�ه أعىل األص�وات يف الوطنية والرشف ومصلحة 

البالد والعباد . 
 تماما كما حصل لتلك املرأة الفرنسية التي جلس بجانبها 
يف القط�ار املتج�ه إىل لندن رجل إنكلي�زي بالصدفة. كان 
التوتر ظاهرا عىل وجه املرأة الفرنسية فسألها اإلنكليزي: 
لَِم أنِت قلقة؟ قالت ل�ه أحمل معي دوالرات فوق املرصح 

به وهي 10,000 دوالر.
ِميها بيننا فإذا قبضْت عليِك الرشطة   فقال اإلنكليزي: َقسِّ
الفرنس�ية أو قبض�ْت ع�يَّ نج�وِت بالنص�ف واكتبي يل 
عنوان�ك ألعيدها ل�ك عند وصولنا لندن ،فعلت الفرنس�ية 

وأعطته عنوانها . 
عند التفتيش كانت الفرنس�ية تقف أم�ام اإلنكليزي عند 
الرشط�ة وم�رت بدون أي�ة مش�اكل .  ص�اح اإلنكليزي 
ياح�رة الضاب�ط  تلك امل�رأة تحمل ع�رشة آالف دوالر 
نصفها عن�دي والنصف اآلخر معها وأن�ا ال أخون وطني 

فقد تعاونت معها ألثبت لكم حبي لربيطانيا العظمى!!.
  فعال أعادوا تفتيشها مرة أخرى ووجدوا املبلغ وصادروه 
الوطني�ة  ع�ن  الضاب�ط  وتح�دث 
وعن رضر التهري�ب عىل االقتصاد 
الوطني وش�كروا الرجل اإلنكليزي 
كث�را لوطنيت�ه ونزاهت�ه ورشفه 
وعرب القطار لربيطانيا.. بعد يومني 
فوجئ�ت امل�رأة الفرنس�ية بالرجل 
اإلنكلي�زي نفس�ه عند ب�اب بيتها 
فقال�ت له بغض�ب : ي�ا لوقاحتك 
وجرأتك ما الذي تريد اآلن؟اِبتس�م 
بوجهها وناوله�ا ظرفا به 15,000 
دوالر وقال بربود هذه أموالك مع املكافأة فاس�تغربت من 
أمره وتعجبت فقال ال تتعجبي ياس�يدتي فقد أردت إلهاء 
الرشطة عن ش�نطتي التي بها ثالث�ة ماليني دوالر فكنت 
مضطرا لهذه الحيلة ولل�ه الحمد فقد نجحت حيلتي ولم 
يش�ّكوا بي فش�كروني وأثنوا ع�ىل وطنيت�ي ورشيف ولم 

يفتشوا شنطني . 
نعم هذا هو حال الواقع الذي نعيش�ه اليوم لدينا بالتمام 

والكمال والجميع جربناهم ولن نعيد تجربتهم  . 
 لذلك عندما جاءت )أم س�جاد( التي مات زوجها يف حرب 
الدفاع ض�د الدواعش عىل ثرى املوص�ل ولها منه طفالن 
َربَّْتُهم�ا بالدم�وع والح�رة والفق�ر واألل�م واالنتظ�ار 
ويف بي�ت ال يصل�ح للس�كن الب�رشي هناك يف ما يس�مى 
بالعش�وائيات وال أح���د يط�رق بابه���ا وال مس�ؤول 
يتذكرها كما هو ح�ال آالف العوائل من ذوي الضح��ايا 

والشه���داء . 
حرت إىل بيتي والحزن يؤطر عينيها واملأس�اة تحتويها 
لتس�ألني هل هناك فعال انتخابات س�تأتي يف العراق وإذا 
حصلت انتخابات فمن تنصحني أن أنتخب !! وملن أصوت 
.. قلت لها هل تعرفني أحدا من الذين سرشحون أنفسهم  
قال�ت ال أعرف أحداً منهم  لكن�ي أريد أن أصوت ملن يوفر 
يل لقم�ة خب�ز وكرامة أنا وأطفايل ويقت�ص يل ممن قتلوا 

زوجي ثم بكت ناحبة بأىس وألم .
 ش�اركتها دموع عينيها بدموع عيني وقلت لها حس�بك 

وحسبنا الله يا أم سجاد وأنصحك كما أنصح نفيس . 
ضعي البطاقة فارغة.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عضو اللجن�ة القانونية النيابية حس�ني العقابي، امس 
االثنني، عن آخر مس�تجدات قانون املحكمة االتحادية، فيما 
كش�ف عن وجود مس�ارين لتمري�ر القان�ون داخل مجلس 

النواب.

وقال العقابي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »هناك 
مس�ارين نعمل عليهما داخل اللجنة القانونية املس�ار األول 
نعم�ل عليه ملا يقارب العامني وه�و مرشوع قانون املحكمة 
االتحادية العليا األص�ي الذي ينبغي أن يرشع بناء عىل املادة 
الدس�تورية ٩٢ ويصوت عليه بثلث�ي أعضاء املجلس«، مبينا 

أن »القان�ون األص�ي جاهز للتصويت ع�ىل الرغم من وجود 
خالفات سياسية حول بعض فقراته«.

وأض�اف، أن »الخي�ار الثان�ي قان�ون رقم ٣0 لس�نة ٢005 
واملتعلق بتعديل مرشوع قانون املحكمة االتحادية«، موضحا 
أن »هنال�ك آراء مختلفة فيما يتعلق بقضاة الرشيعة والفقه 

وكذلك تحديد عمر أعضاء املحكمة ومدة العضوية ومساحة 
التصويت«.

وأكد أن »اللجنة القانونية تنتظر إيجاد توافق سيايس إلدراج 
تعدي�ل مرشوع قانون املحكم�ة االتحادية عىل جدول أعمال 

املجلس للتصويت«.

القانونية النيابية تكشف عن مسارين لتمرير قانون المحكمة االتحادية

العشرات يتظاهرون أمام مبنى وزارة التربية في بغداد
املراقب العراقي/ بغداد...

تظاه�ر الع�رشات م�ن املحارضي�ن والعق�ود، امس 
االثن�ني، أم�ام مبن�ى وزارة الرتبية وس�ط العاصمة 

بغداد.
وق�ال مصدر مح�ي، إن »أكثر من ٢00 ش�خص من 
املحارضي�ن والعقود، نظم�وا صباح ام�س تظاهرة 
أم�ام مبن�ى وزارة الرتبي�ة وس�ط العاصم�ة بغداد، 

للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم«.
وأض�اف أن »ق�وات حف�ظ القان�ون طوق�ت م�كان 

التظاهرة وانترشت يف محيطه«.

تغريدة

االعالمي حسين الياسر

 ُيقتل قائد عسكري كبير في 
الع���راق ، ويقتل معه ضيفه 
الذي جاء بزيارة رس���مية كما 
تق���ول الحكوم���ة ، ويعترف 

قاتلهم بشكل صريح 
ويمر عام على استش���هادهم 
ق������ات���ل  يح�����اس���ب  ول���م 

الشهيدين ؟
وم���ع كل ه���ذا يج���ب ان ال 
يخدش القات���ل وال يمس بل 

ُيدافع عنه .!
وان���ت في ارض���ك وعليك ان 

تقبل وتسكت .
اي منطق جبان هذا ؟

نائب: اطراف داخلية وخارجية تحاول شن الحرب 
ضد الحشد الشعبي

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب ع�ن كتل�ة الصادقون 
فاضل الفتالوي، ان أطرافا داخلية 
وخارجي�ة إقليمي�ة تح�اول اثارة 
الش�عبي،  الحش�د  ض�د  الح�رب 
الفتا اىل ان أع�داء العراق يعتربون 
الحش�د هو الخصم األول لهم بعد 
تمكن�ه م�ن احب�اط مخططاتهم 

اإلرهابية.
وقال الفت�الوي، يف ترصيح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »الحرب ضد 
الحشد الشعبي اندلعت منذ دخوله 
املعرك�ة ض�د اإلره�اب وتحري�ره 
لألرايض التي كان داعش يس�يطر 

عليها وتحقيقه للنرص«.
خارجي�ة  »اطراف�ا  أن  وأض�اف، 
واقليمي�ة وكذلك داخلي�ة تواصل 
اتهامه�ا للحش�د الش�عبي باثارة 
البعث�ات  واس�تهداف  الف�وىض 
م�ن  الرغ�م  ع�ىل  الدبلوماس�ية 
بع�د  حققه�ا  الت�ي  االنتص�ارات 
تشكله عن طريق الفتوى املباركة 

للمرجعية الدينية«.
وب�ني أن »موضوع اتهام الحش�د 
الش�عبي ليس بغري�ب خاصة ان 
الحش�د يعد الخص�م األول العداء 
الع�راق، بع�د ماحققه م�ن انجاز 

واحبط محاوالت انزالق البلد«.

املراقب العراقي/ كركوك... 
أعل�ن مس�ؤول العالق�ات يف محور الش�مال للحش�د الش�عبي عي 
الحس�يني، امس االثنني، ع�ن خلو محافظة كركوك مما اس�ماهم 
دواع�ش الخارج.وق�ال الحس�يني، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »خروج القوات االمريكية من كركوك دفع االس�تقرار 
االمني لالمام لتصل نس�بته اىل ٩5%«، مؤك�دا أنه »اينما وجدت تلك 
الق�وات تك�ون املش�اكل واالزمات االمني�ة حارضة لتحص�د ارواح 
االبرياء«.واض�اف الحس�يني، أنه »بع�د خروج الق�وات االمريكية 
اختف�ى دواعش الخارج يف اش�ارة منه اىل االرهابيني من جنس�يات 
اجني�ة وعربي�ة ولم يت�م العثور ع�ىل اي جثة لهم خ�الل العمليات 
العس�كرية التي جرت يف االشهر االخرة ما يؤكد بأن خروج القوات 
االمريكية له ايجابيات كثرة يف املش�هد االمني ويعطي اجابات عن 

الكثر من االسئلة وعالمات االستفهام«.
واش�ار الحس�يني اىل أن »مس�توى االس�تقرار االمني ل�م ينحرص 
يف كرك�وك عقب خروج الق�وات االمريكية بل امت�د اىل صالح الدين 

خاصة املناطق القريبة منها«.

املراقب العراقي/ كردستان...
أعلنت مديرية مكافحة املخدرات يف اربيل، امس االثنني، عن اعتقال 11٣٣ 
متهم�اً وضب�ط 555 كلغم من امل�واد املخ�درة يف عموم اقليم كردس�تان.
وقال�ت املديري�ة، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة من�ه، إنه »تم 
اعتقال 11٣٣ ش�خصاً بتهمة االتجار باملخدرات، وإطالق رساح 88 منهم 
إال أن قضاياه�م مس�تمرة يف املحاكم«، مش�رة إىل »توجي�ه التهم ل�٩16 
ش�خصاً واط�الق رساح 57 منهم لع�دم كفاية االدلة مع س�جن 71 بقرار 
من محكمة الحدود«.وأضاف البيان أنه »االستيالء عىل 555 كيلو غرام من 
امل�واد املخ�درة يف االقليم بانواعه املختلفة من هروين وتليات وكريس�تان 
وحش�يش وجامي�كا«، مبيناً أن�ه »تم االس�تيالء عىل ٢7٣4 م�ن الحبوب 
املخ�درة بانواعها املختلفة«. وعن املبالغ املزورة اش�ار بيان املديرية اىل إنه 
»تم االستيالء عىل 10 ماليني دينار عراقي مع 65 الف دوالر امريكي ومائة 
الف يورو«، يف حني اش�ار اىل »االس�تيالء عىل 8٢ س�الح كالشينكوف و٢٩ 

مسدساً مع قناص واحد وبرنو واحد وسالح صيد واحد وناظور عدد ٩«.

الحشد	الشعيب	يعلن	خلو	كركوك	
من	دواعش	الخارج	

كردستان..	اعتقال	أكرث
	من	الف	متهم	بتجارة	
المخدرات	خالل	2020

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

مجل���س النواب يحدد الجلس���ة االولى 
في كانون المقبل كموعد الستجواب 

رئيس هيأة اإلعالم واالتصاالت.
منهل عبد األمري المرشدي ..

إلنهاء حالة التشظي بين قياداته
كتل سياسية تسعى للعودة إلى خيمة »البيت الشيعي« 

وجهــات معــادية تشعــل »نيــران« الفتنــة
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

واجه�ت الكتل السياس�ية الش�يعية 
حالة من التش�ظي والتفكك، بس�بب 
عصف�ت  الت�ي  الح�ادة  الخالف�ات 
بينها، والتي أث�رت عىل قوتها، ناهيك 
ع�ن توجي�ه بوصل�ة التظاه�رات إىل 
تل�ك االح�زاب والكت�ل يف املحافظات 
الجنوبي�ة، تمهي�داً إلضعافه�ا قبي�ل 
واس�تهداف  الربملاني�ة،  االنتخاب�ات 
تدريجي�اً،  االنتخاب�ي  االس�تحقاق 

وصوالً إىل منصب رئاسة الوزراء.
تلك املتغرات دفعت أطرافاً سياس�ية 
التالح�م  رضوة  إىل  بالدع�وة  ع�دة 
بس�واعد  الش�يعي  البي�ت  وتش�ييد 
جمي�ع الكت�ل السياس�ية املنضوي�ة 
تحته، وإعادة بعضه�ا الذي انحرفت 
مس�اراته ع�ن ج�ادة ذل�ك »البي�ت« 
تمهي�داً لالنتخاب�ات الربملانية املقبلة 
املزم�ع انطالقها مطل�ع حزيران من 

العام املقبل.
إال أن ذلك املس�عى جوبه بحراك مواٍز 
من قب�ل أط�راف داخلي�ة وخارجية، 
متررة من إعادة توحيد كلمة البيت 
الشيعي، وأخذت تبث الفرقة، وتعمل 
عىل أبعاد التقارب الذي بانت معامله يف 
ترصيحات وبيانات الكتل السياسية.

برملاني�ون م�ن داخل البيت الش�يعي 
أك�دوا أن ه�ذه الفكرة تس�ر بخطى 
جيدة، معتربي�ن الجهات التي تهاجم 
ذلك امل�رشوع والتي تعمل ع�ىل النيل 
م�ن الصف الش�يعي هدفها تش�تيت 

ق�رار كتله وخل�ق الفتن�ة، مبينني أن 
تلك الجه�ات هي ذاته�ا التي اعتادت 
عىل اس�تهداف املرجعية الدينية العليا 

والحشد الشعبي .
ودع�ا رئيس كتل�ة تحال�ف الفتح يف 
الربملان العراق�ي محمد الغبان القوى 
السياسية الشيعية إىل اإلرساع برتميم 
البي�ت الش�يعي، مبين�ا أن ترميم�ه 

ليست له منطلقات طائفية.
الش�يعي  املك�ون  إن  الغب�ان،  وق�ال 
يش�كل األغلبي�ة ل�دى العراقيني وأن 
انس�جام األغلبية الشيعية السياسية 
يسهم يف مللمة بقية املكونات الشيعية 
األخ�رى، معت�ربا أن اإلرساع يف ذل�ك 
هدفه االنطالق ع�ىل الفضاء الوطني 

اآلخر.
كم�ا رأى النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة 
القانون عي الغانمي، أن ترميم البيت 
الش�يعي رضورة ملحة ليس للمكون 
للمكون�ات  وإنم�ا  فق�ط  الش�يعي 

االخرى كالسنية والكردية.
وق�ال الغانم�ي إن هن�اك متغ�رات 
حصلت عىل عقلي�ة املواطن العراقي، 
حي�ث هن�اك جي�ل جدي�د يش�خص 

وينتقد أخطاء العملية السياسية.
وللحدي�ث حول هذا املل�ف أكد النائب 
الفت�ح حس�ن ش�اكر  ع�ن تحال�ف 
الكعب�ي، أن »م�رشوع مللم�ة البي�ت 
الش�يعي يسر بخطوات س�ليمة من 
خالل عقد عدة جلس�ات للتقارب بني 
الكتل السياس�ية الشيعية فيما بينها 

واالتف�اق عىل جملة م�ن الثوابت عىل 
املس�توى الس�يايس والعقائدي وعدم 
تجاوزها واعتبارها خطوطا حمراء«.
وقال الكعب�ي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي ..إضافة إىل ذل�ك فإنه جرى 
االتفاق عىل أمور تخص االستحقاقات 
السياسية واالنتخابية«، مبينا أنه »تم 
إب�الغ الكاظمي قبل يومني بأن كريس 
الرئاس�ة الذي يعتليه هو اس�تحقاق 
البيت الش�يعي، ولهذا يجب أن يكون 

ممثل خر للشيعة«. 
تش�ديداعىل  »هن�اك  أن  وأض�اف، 
الس�يايس  العم�ل  تنظي�م  رضورة 
وجعله عىل واجهة واحدة وعدم وجود 

تشعب يف العمل«.
ولف�ت إىل أن »ع�ىل الرغم م�ن ذلك إال 
أن هناك أطرافا م�ن الداخل والخارج 
تهاجم مرشوع مللمة البيت الش�يعي، 
وأن ه�ذه االط�راف التري�د الخ�ر إىل 
الشيعة برمتها شعبا وساسة ومدنا، 
وتبح�ث ع�ن التف�رق داخ�ل البي�ت 

الشيعي«.
وأش�ار إىل أن »الجه�ات الت�ي تحاول 
النيل من املرشوع الش�يعي يف العملية 
السياس�ية هم أنفس�هم الذي�ن قللوا 
م�ن ش�أن دور املرجعي�ة يف حف�ظ 
أم�ن وس�يادة البل�د وكذل�ك عملوا يف 
الس�ابق عىل االنتقاص من تضحيات 
الحشد الش�عبي يف حفظ أمن العراق 
والقض�اء عىل املخطط�ات االمريكية 

والصهيونية«.
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الثالثاء 29 كانون األول  2020 العدد 2491 السنة العاشرة

كشف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعيل ، عن امتناع حكومة 
اقليم كردستان رسميا تزويد الوزارات االتحادية تدقيق بيانات موظفيها 
.وق�ال الخزعيل ، إن “حكومة اقليم كردس�تان ترفض التعاون مع وزارة 

املالية االتحادية والتخطيط والدفاع بتدقيق بيانات موظفيها”.
وأض�اف أن “موازن�ة ٢٠١٩ تضمن�ت أن يك�ون ل�كل موظ�ف يف الدولة 
العراقية اسم ورقم ورمز |، مبينا ان “اقليم كردستان يتسلم رواتب ألكثر 
م�ن مليون و٢٥٠ أل�ف موظف وبالتايل التوجد أي بيان�ات لدى الحكومة 
االتحادية عن هوالء املوظفني”.وتابع الخزعيل، “أننا فاتحنا وزارة املالية 
والتخطيط والدفاع بتزويدنا باس�ماء موظفني االقليم  بما يف ذلك أسماء 
البيش�مركة إال أن حكومة  اإلقليم رفضت  تزويد الوزارات املعنية بجميع 
بيانات موظفيها”.وكانت عضو مجلس النواب ندى ش�اكر جودت أكدت 
يف وقت س�ابق، أن هناك ترسيب�ات عن نية الحكومة دف�ع ما بذمتها اىل 

حكومة اإلقليم من دون سدادها ما بذمتها من صادرات النفط واملنافذ.

الخزعلي: اإلقليم يمتنع عن السماح 
للوزارات االتحادية بتدقيق بيانات موظفيه  

طالب�ت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة, الحكومة والجهات 
املعني�ة باإلرساع بتنفيذ اس�تثمار ال�ركات الصينية يف محافظة 
املثنى , مبينة ان الحجم االستثماري للصني سيخرج املحافظة من 
فقرها.وقالت عضو اللجنة ندى ش�اكر جودت , ان لجنتها “تدفع 
بق�وة الحكوم�ة وهي�اة االس�تثمار اىل اإلرساع بتفعي�ل االتفاقية 
االس�تثمارية م�ع ال�ركات الصيني�ة وباألخص اس�تثمارتها يف 
محافظة املثنى الفقرية”.وأضافت ان “قيمة االستثمار الصيني يف 
محافظة املثنى سيبلغ ٢٠ مليار دوالر النشاء مشاريع اسرتاتيجية 
مهم�ة يف املج�ال الصناعي والطاق�ة”، داعية اىل “دف�ع الركات 
ب�أرسع وق�ت لتنفيذ املرحل�ة األوىل والت�ي تقدر ب�� ٥ مليارات”.
وأشارت جودت ان ” إقامة تلك املشاريع يف املحافظة سينهي حالة 
الفقر إضافة اىل توفري االف فرص العمل وبذلك س�يتم تقليل حجم 

نسبة البطالة يف البالد ” .

االستثمار النيابية: االستثمارات 
الصينية ستخرج المثنى من فقرها

قيادي كردي: ال قيمة للمنتج المحلي قبل السيطرة على منافذ كردستان
الجماع�ة  يف  القي�ادي  أك�د 
اإلسالمية الكردستانية هيمن 
خلي�ل ، أن تدفي�ق البضائ�ع 
ع�ر  سيس�تمر  املس�توردة 
مناف�ذ اإلقليم، مش�ريا اىل أنه 
ال قيم�ة للمنت�ج املح�يل قبل 

السيطرة عىل منافذ اإلقليم.
“حدي�ث  إن   ، خلي�ل  وق�ال 
ع�ن  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
الدينار لك�ي تقوم  تخفي�ض 
بتنشيط املنتج املحيل ستعقب 

بوجهه عواقبل عديدة، أهمها 
ع�دم الس�يطرة ع�ىل مناف�ذ 

اإلقليم”.
وأضاف أن “جميع املوارد التي 
حق�ق منه�ا اإلقلي�م والعراق 
بش�كل ع�ام االكتف�اء الذاتي 
للخ�ارج  وب�دأ يص�در منه�ا 
مناف�ذ  ع�ر  تدخ�ل  مات�زال 
يوم�ي،  وبش�كل  كردس�تان 
بالرغم من ص�دور قرار يمنع 

دخولها”.

وأشار إىل أن “املنافذ الحدودية 
يف اإلقلي�م تتب�ع إىل الحزب�ني 
الديمقراط�ي  الحاكم�ني 
الوطني  الكردستاني واالتحاد 
تل�ك  داخ�ل  عوائ�ل  وهنال�ك 
املعاب�ر  تتقاس�م  األح�زاب 
املنت�رة يف اإلقلي�م، وبالت�ايل 
تعتر مصدر التمويل الرئييس 
لألحزاب واملؤسسات اإلعالمية 

التي يمتلكونها”.
“ع�ىل  أن�ه  إىل  خلي�ل  ولف�ت 

الرتكيز  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
عىل موضوع املنافذ الحدودية 
أكثر حتى من النفط، آلن فيها 
فس�اد كب�ري يق�در بمليارات 

الدنانري يوميا”.
وكان البن�ك املرك�زي العراقي 
قد أعلن عن رفع سعر الدوالر 
مقابل الدينار، يف خطوة قالت 
عنه�ا الحكومة بأنه�ا تهدف 
لرفع قيم�ة املنتج املحيل أمام 

البضائع املستوردة.

االقت�صادي

قل�ص النف�ط خس�ائره بع�د أن وق�ع الرئي�س 
األمريكي دونالد ترامب حزمة مس�اعدة ملترضري 
ف�ريوس كورونا وإنفاق ع�ام بقيمة إجمالية 3.٢ 

تريليون دوالر.
ورغ�م توقي�ع الحزم�ة إال أن معنوي�ات الس�وق 
تأثرت باستمرار املخاوف حيال الطلب عىل النفط 

يف املدى القريب.
و انخفض�ت العقود اآلجلة لخام »برنت« بنس�بة 
٠.٥ باملئة إىل ٥١.٠4 دوالر للرميل، بعد أن هبطت 

بم�ا يص�ل إىل ١.٥ باملئ�ة لتس�جل ٥٠.٥3 دوالر 
للرميل يف وقت سابق من الجلسة.

فيما نزلت عقود الخام األمريكي »غرب تكس�اس 
دوالر   48.٠4 إىل  باملئ�ة   ٠.4 بنس�بة  الوس�يط« 

للرميل.
وق�ال جيفري هايل، كبري محليل الس�وق يف أواندا: 
»مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط 
رسيع�ا معظ�م خس�ائره ، وإن كان كل من برنت 

وغرب تكساس ما زال عىل انخفاض متواضع«.

النفط يقلص خسائره بعد توقيع قانون 
المساعدات لمتضرري كورونا

خبير اقتصادي ينصح البنك 
المركزي العراقي باالبتعاد عن 
وجه مرصف الرافدين ، فروعه االقراض حفاظا على ميزانيته

واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  كاف�ة 
باعتم�اد س�عر رصف ال�دوالر 

١4٦٠ الجديد .
وقال املكتب االعالمي للمرصف 
اىل  “اس�تنادا  ان�ه   ، بي�ان  يف 
املرك�زي  البن�ك  توجيه�ات 

العراقي فقد تقرر اعتماد سعر 
رصف ال�دوالر ١4٦٠ ب�دال من 

السعر القديم”.
جمي�ع  امل�رصف  ودع�ا 
اىل “االلت�زام  ف�روع امل�رصف 
العامة بخصوص  بالتوجيهات 

عملة الدوالر”.

مصرف الرافدين يوجه فروعه باعتماد 
سعر صرف الدوالر الرسمي

أرقام واقتصاد

من العراقيين يعيشون تحت خط 
الفقر ,فيما اكدت وزارة العمل 
ان موازنة 2021 ستزيد اعداد 

المستفيدين من الرعاية االجتماعية

% 40

مصرفا اهليا أقرضت آالف 
المشاريع التجارية والسكنية 
والخدمية والزراعية بمبلغ 

329 مليار دينار
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البن�ك   ، توي�ج  رع�د  االقتص�ادي  الخب�ري  دع�ا 
املرك�زي العراق�ي اىل التعامل بش�فافية مع حجم 
االحتياطي�ات النقدي�ة لدي�ه وتمثي�ل ش�خصيته 
االعتباري�ة بدق�ة كمؤسس�ة نقدي�ة م�ن الدرجة 
االوىل .وق�ال تويج:« يجب عىل البن�ك املركزي عدم 
اعط�اء الفرصة لجهات اخرى بالتحدث عن بيانات 
مغلوطة عن حجم االحتياطيات النقدية لديه ، مما 
لذلك من اثر عىل االس�تقرار النق�دي وزعزعة بثقة 
الجمهور بالبن�ك املركزي والوضع النق�دي للبلد«.
واش�ار اىل :« ان محاف�ظ البنك املرك�زي العراقي ، 
يف لقائ�ه التلفزيوني االخري ، لم يكش�ف عن حجم 
تل�ك االحتياطي�ات التي وصفها بالوض�ع الجيد »، 
مؤكدا :« ان ذلك يجب ان يحدد بشكل بيانات وليس 

ة  ر كالمي�ة ».وتابع الخب�ري االقتصادي بص�و
املرك�زي  البن�ك  ننص�ح   »:
ع�ن  باالبتع�اد  العراق�ي 
االقراض يف ه�ذا الوقت 
الحرج ، حفاظا عىل 
ميزانيت�ه املالية 

العامة«.

اعلنت وزارة التجارة, عن توجيهها 
املواد  للمتالعبني بأس�عار  انذارات 
الغذائي�ة، فيم�ا توع�دت باتخ�اذ 

اجراءات قانونية بحق املخالفني.
وذك�رت املتح�دث باس�م ال�وزارة 
محمد حنون يف بي�ان ، أن »الفرق 
الرقابي�ة يف دائرة الرقابة التجارية 
االجه�زة  م�ع  قام�ت  واملالي�ة 
االمني�ة يف وزارة الداخلية بجوالت 
ميدانية يف علوتي الرشيد والتاجي 
يف  التجاري�ة  واملح�ال  واالس�واق 
جانب الكرخ ملتابعة اس�عار املواد 
ومحاصي�ل  والزراعي�ة  الغذأيي�ة 

الخرض والفواكه«.
»الف�رق  ان  حن����ون  واض�اف 

س�جلت اثن�اء متابعتها لالس�واق 
املحلي�ة ارتفاعا نس�بيا يف اس�عار 
وكذل�ك  واملح�يل  املس�تورد  ال�رز 
زيت الطع�ام والطحني املس�تورد 
والس�كر والبيض املأيدة املحيل من 
خالل متابع�ة فاتورات الراء مع 
اس�عارالفواكه  اس�تقرار  تسجيل 
والخرض«.وأكد أن »الفرق الرقابية 
وجه�ت ان�ذاراً اولي�اً للمتالعب�ني 
للم�واد  وخصوص�ا  باالس�عار، 
املنتجة محليا وذلك بعدم استغالل 
الوض�ع الح�ايل والتالع�ب برف�ع 
االس�عار النها س�تتخذ االجراءات 
ح�ال  يف  بحقه�م  القانوني�ة 

االستمرار واملغاالة باالسعار«.

اكدت لجنة الخدم�ات النيابية 
مواط�ن  تش�خيص  انج�از 
بمل�ف  واالخفاق�ات  الفس�اد 
الجوي�ة  الخط�وط  رشك�ة 
العراقية واحالته�ا اىل الجهات 
لكونها  الحكومي�ة  التنفيذي�ة 
ه�ي املس�ؤولة عن محاس�بة 

املقرصين .
النائ�ب  اللحن�ة  وق�ال عض�و 
جاس�م البخات�ي  , ان ” لجن�ة 
النيابي�ة وع�ىل مدى  الخدم�ة 
شهور عدة اجرت عدة إجراءات 
ملف�ات  يف  وتدفي�ق  رقابي�ة 
عدي�دة تتعل�ق بركة خطوط 
الجوي�ة العراقي�ة ووقفت عىل 

هدر أموال طائلة سببها ضعف 
اداري وفساد مايل كبري ” .

وأض�اف ان “اللجنة ش�خصت 
الفس�اد الكبري وبدق�ة يف كافة 
واعدته�ا  الرك�ة  اقس�ام 
بتقري�ر نهائي وت�م رفعها اىل 
الجهات الحكومة املسؤولة عن 
محاسبة الفاسدين واملقرصين 
مع عدة توصيات تم ادراجها يف 
التقرير , فضال عن رفع نسخه 
منه اىل هياة النزاهة النيابية”.

وأش�ار البخاتي اىل أن “اللجنة 
الخاص�ة بامللف ق�د انتهت من 
يف  والباق�ي  الرقاب�ي  واجبه�ا 

عهدة الحكومة والقضاء ” .

انذارات للمتالعبين بأسعار المواد الغذائية 
والتجارة تتوعد بإجراءات قانونية

الخدمات النيابية: انجزنا تشخيص
 ملف فساد الخطوط الجوية

  ارتفعت أس�عار الذه�ب ، بما يص�ل إىل ١.3 باملئة 
يف ظ�ل ترحي�ب املس�تثمرين بتوقيع 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب 
مت�رضري  مس�اعدة  حزم�ة 
الجائحة الت�ي طال انتظارها، 
فضال عن الدع�م اإلضايف الذي 

قدم�ه هب�وط الدوالرومع اغ�الق بورص�ة اليابان، 
كان الس�عر الف�وري للذهب مرتفع�ا ٠.7 باملئة إىل 
١888.84 دوالرا لألونص�ة بع�د أن س�جل يف وق�ت 
س�ابق أعىل مس�توى له يف أس�بوع عن�د ١٩٠٠.٠4 
دوالرات.وزادت عق�ود الذه�ب األمريكية اآلجلة ٠.٥ 

باملئة لتصل إىل ١8٩3.٢٠ دوالراً.

دوالراً   ٢٦.4٢ إىل  باملئ�ة   ٢.٢ الفض�ة  وارتفع�ت 
لألونص�ة، بع�د بلوغه�ا أعىل س�عر يف أس�بوع عند 
٢٦.7٥ دوالراً يف وق�ت س�ابق م�ن الجلس�ة، وتقدم 
البالت�ني واح�دا باملئ�ة إىل ١٠33.٥٢ دوالراً وصع�د 
دوالراً   ٢3٥3.84 مس�جال  باملئ�ة   ٠.٢ البالدي�وم 

لألونصة.

النقل: افتتاح خطوط سككية حيوية خالل 2021
أكَدت وزارة النقل ، ان العام املقبل سيش�هد 
افتتاح خطوط سككية مهمة تربط املناطق 
الش�مالية والغربي�ة والجنوبي�ة بع�د اعادة 
تأهيله�ا، بينم�ا افصح�ت ع�ن تأهي�ل 7٠ 
باملئة من ش�بكات الس�كك املترضرة بسبب 

عصابات »داعش« االرهابية.
ودع�ا مدي�ر ع�ام الس�كك الحدي�د طال�ب 
ج�واد كاظم الحس�يني يف حدي�ث صحفي، 
مؤسس�ات القط�اع الع�ام العتماد الس�كك 
بنق�ل البضائ�ع واملس�افرين والوافدين من 
املوظفني اىل املحافظات وباس�عار مخفضة 
للتخفي�ف م�ن ح�وادث الط�رق، مبين�ا ان 
قطارات الس�كك حديثة وتمتاز بمواصفات 

تقنية عالية.
واضاف، ان هناك تنس�يقا مع وزارة النفط 
لنق�ل املنتجات النفطية م�ن موانئ البرصة 
والحم�والت الكبرية، اذ تمتل�ك الركة اكثر 
من ١٠٠٠ ش�احنة مهي�أة لنق�ل البضائع، 
والفني�ة  الهندس�ية  امل�الكات  ان  موضح�ا 
واالدارية والتشغيلية تعمل حاليا عىل تأهيل 
مساحة ٢٠٠٠ كيلو مرت من خطوط السكك 
بع�د تعرضه�ا للتخريب من قب�ل “داعش” 

االرهابية، واس�تطاعت ايضا تأهيل وصيانة 
شبكة خطوط السكك بنسبة 7٠ باملئة منها 
خ�ط )بغداد – فلوجة( و) بغداد - س�امراء 
– بيج�ي - وص�وال اىل مش�ارف املوص�ل يف 
محطة القيارة(.واش�ار الحسيني اىل تاهيل 
وصيان�ة الخط الش�مايل الرابط ب�ني مدينة 
حمام العليل باتجاه محطة املوصل بعد رفع 
انق�اض التخري�ب الحاصلة خ�الل االحداث 

االرهابية ورسقة اكث�ر من ٢٦ كيلومرتا من 
خطة الس�كة، اىل جانب تاهيل الخط الغربي 
)بغ�داد – الفلوج�ة – القائم – عكاش�ات ( 
الذي تبلغ مس�افته ٦٦ كيلومرتا بالتنس�يق 
م�ع محافظ�ة االنب�ار، حيث م�ن املؤمل ان 
يش�هد العام املقب�ل ٢٠٢١ افتتاح هذا الخط 
لنقل البضائع وخط )بغداد - حصيبة ( لنقل 

املسافرين.

بالس�كك  العامل�ة  امل�الكات  ان  اىل  ولف�ت 
الحديدي�ة بارشت حالي�ا الول م�رة )الخط 
املزدوج( الذي يبدأ من )اليوسفية – املسيب( 
ويبل�غ طول�ه 4٠ كيلومرتا، ولك�ن حاليا تم 
ايقاف العمل به بسبب التخصيصات املالية، 
وس�تبدأ املب�ارشة ب�ه قريب�ا الن�ه يع�د من 
الخطوط املهمة لزي�ادة طاقة النقل وتقليل 
الوق�ت والجه�د، وتقلي�ص زم�ن الرحل�ة، 
وس�يتم افتتاح�ه يف الع�ام املقب�ل، مبينا ان 
املش�اريع االخرى بني )بغداد - البرصة – ام 
ق�رص( يج�ري العمل بها حتى االن وس�يتم 

افتتاحها خالل العام املقبل.
كم�ا اوضح الحس�يني ان�ه ت�م االتفاق مع 
رشكة )سونانغول( االنغولية العاملة ضمن 
رشك�ة نفط الش�مال يف حقل القي�ارة لنقل 
املش�تقات النفطية عر ش�احنات الس�كك 
التخصصي�ة بالربط الس�ككي بني )محطة 
القي�ارة( بع�د اكم�ال  القي�ارة - مصف�ى 
املخطط�ات والدراس�ات الفني�ة م�ن قب�ل 
السكك الحديدية، حيث ستتم املبارشة قريبا 
بهذا امل�روع الحيوي لرفع كفاءة الس�كك 

وجعلها من الركات الرابحة.

تظاهــرات مطالبة بإقـالـة محـافظ البنـك المـركزي 
ومبيعـات الـدوالر تتراجـع بنسبة 50 % 

إلغاء عشرات المشاريع الخدمية جراء تخفيض قيمة الدينار

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تصاع�دت ح�دة االحتجاج�ات الش�عبية ض�د 
سياس�ة البنك املركزي من خالل تظاهرات شبه 
يومي�ة للمطالبة بإقالة محاف�ظ البنك املركزي 
ال�ذي يمارس سياس�ة تجوي�ع الش�عب, فيما 
دع�ا املحتج�ون إىل محاس�بة املص�ارف االهلية 
التي ينخرها الفس�اد والرسقات, وقد رافق ذلك 
إرصار برملان�ي ع�ىل اس�تضافة محاف�ظ البنك 
املرك�زي من أج�ل إقالت�ه , فيم�ا هاجمت كتل 
سياس�ية ق�رار الحكوم�ة  بتغيري س�عر رصف 
ال�دوالر إىل ١4٥٠ ديناراً، متهم�ة إياها باللجوء 
إىل »حلول ترقيعية«، ملعالجة االزمة االقتصادية 
التي تمر بها الب�الد، يف حني دافعت وزارة املالية 
عن هذا الق�رار الذي اعترته أن�ه يحظى بتأييد 
القوى السياس�ية والرملانية والجهات الدولية, 
متناس�ية الش�عب صاحب الكلم�ة االوىل والذي 

انتخب نواب تلك الكتل يف الرملان.
مجلس النواب يشهد حراكاً متسارعاً الستضافة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واس�تجواب 
وزي�ر ماليته ع�يل عبد األمري ع�الوي يف مجلس 
الن�واب، عىل خلفي�ة رفع س�عر رصف الدوالر، 
ووج�ود بعض البنود يف موازنة العام املقبل التي 
م�ن ش�أنها أن تثقل كاهل العراقي�ني, فيما أكد 

عدد من النواب توجههم إلقالة محافظ البنك .
لجن�ة الخدم�ات النيابية أكدت أن ارتفاع س�عر 
رصف ال�دوالر س�يقود لتوق�ف ج�زء كبري من 
املش�اريع الخدمي�ة يف الب�الد , وخف�ض قيم�ة 
الدين�ار العراق�ي أمر ليس بالهني وانعكاس�اته 
االقتصادي�ة س�تكون مؤمل�ة يف العراق بس�بب 
ضعف قدرة الحكومة عىل توفري البدائل لحماية 

قطاعات واسعة من تداعياته السلبية. 
مختص�ون أوضح�وا أن مبيعات البن�ك املركزي 
س�جلت ، تراجع�ا بنس�بة ٥٠%، وه�و الرتاجع 
الثاني عىل التوايل هذا األس�بوع منذ تغيري سعر 
رصف الدين�ار, فق�د وصل�ت املبيع�ات إىل 34 
ملي�ون و١٦3 أل�ف و878 دوالرا، غطاه�ا البنك 
بس�عر رصف أس�ايس بل�غ ١4٦٠ دين�ار ل�كل 

دوالر فمعظ�م املص�ارف البالغ�ة ١٥ مرصف�ا، 
و٩ رشكات وس�اطة يف م�زاد العملة ل�م تتقدم 
بأي عروض لبيع الدوالر, فيما ش�هدت االسواق 
املحلية ارتفاعا كب�ريا صاحبه انكماش وعزوف 
ع�ىل ال�راء جراء هب�وط قيمة الدين�ار , وهذا 
االرتف�اع س�يؤدي إىل إحب�اط مس�اعي نهوض 
الصناع�ة الوطنية بس�بب ارتفاع أس�عار املواد 

االولية وخاصة املستوردة , فالحكومة وما يقال 
عن فرق الرقابة ليس إال ترصيحات لالس�تهالك 
اإلعالمي كون البضائع املستوردة تغزو االسواق 

والتي يتم استريادها بالدوالر.
وي�رى املخت�ص بالش�أن املايل س�امي س�لمان 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن هبوط 
مبيع�ات البنك املركزي يف م�زاد العملة دليل عىل 

رفض سياس�ته برفع قيمة ال�دوالر , فضال عن 
تظاه�رات مس�تمرة للمطالبة بع�دول املركزي 
ع�ن ق�رار تخفيض قيم�ة الدينار والذي س�بب 
مش�اكل كبرية لدى العراقيني بس�بب انخفاض 
القدرة الرائية ملعظ�م رشائح املجتمع , ورفع 
نس�ب تحت خط الفقر إىل معدالت جديدة تؤكد 

جميعها فشل سياسة الحكومة الحالية.
وتابع س�لمان: أن األيام القليلة املقبلة ستشهد 
مزي�داً م�ن الضغ�ط الش�عبي والرملان�ي ع�ىل 
الحكومة لثنيها عن امليض يف إجراءاتها القاسية 
ض�د املواطنني، فالضغط س�يبدأ باالس�تضافة 
ثم االس�تجواب وربم�ا اإلقالة إذا تطل�ب األمر, 
بالنس�بة ملحاف�ظ البن�ك املركزي , ما س�يضع 
الحكومة يف موقف ح�رج , لكن ومن املتوقع أن 
تثني الكتل السياس�ية نوابه�ا عىل هذه الخطوة 
كونه�م متفق�ني جميع�ا م�ع الحكوم�ة ع�ىل 

إجراءاتها القاس�ية بحق العراقيني.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
حس�ني عالوي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن تحديد س�عر الرصف ب�� ١4٥٠ ديناراً مقابل 
الدوالر الواحد، بعد أن كان ١٢٠٠ دينار, طريقة 
غري مدروس�ة من قبل الجه�ات املختصة ويراد 
منه�ا تجوي�ع الرائح الفقرية, داعيا الس�لطة 
مح�اوالت  أي  بوج�ه  الوق�وف  إىل  التريعي�ة 
م�ن ش�أنها إع�ادة العراقيني إىل ف�رتة الحصار 
االقتص�ادي إِّب�اَن تس�عينيات الق�رن امل�ايض, 
فاإلج�راءات الحكومي�ة س�تزيد م�ن مع�دالت 
التضخم والفقر والبطالة , ما ينذر باضطرابات 
يف الش�ارع العراقي لن تتوقف وس�تكون عامال 

عىل كساد األسواق.

الذهب يبلغ ذروته خالل أسبوع 
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المراقب العراقي/ متابعة...
واصل عرشات املس�توطنني االثنني اقتحامهم 
للمس�جد األقىص املبارك تح�ت حماية قوات 
العدو الصهيون�ي. ونقل املركز الفلس�طيني 
لإلعالم عن املرابطة املقدسية هنادي الحلواني 
قوله�ا إنه ومنذ س�اعات صباح الي�وم األول 

لإلغالق ترسح قطعان املس�توطنني وتمرح يف 
ساحات األقىص بال رقيب وال حسيب.

وفرضت قوات العدو منذ ليلة األحد، إغالقات 
مش�ددٍة ش�املة عىل مدينة الق�دس متذرعًة 
بكورونا، ومنعت أي شخص من التجّول ابعد 

من كيلو مرٍت عن محيط بيته.

وأش�ارت حلوان�ي إىل أن هذا يوكد أن الس�بب 
الحقيقّي ل�كّل هذا التش�ديد وإبعاد املصلني؛ 

هو التفرد باملسجد األقىص.
البل�دة القديم�ة إىل  ودع�ت املرابط�ة أه�ايل 
التواجد يف املس�جد األقىص قائلة: “هذا يجعل 
الحمَل كبرياً عىل أهلن�ا يف البلدة القديمة وكّل 

من يستطيع الوصول للمسجد األقىص”.
وقالت: “ال ترتك�وه ملخططاتهم، وال تفرغوه 
لقطعان مستوطنيهم، رصوا صفوف الرباط 
يف س�احاته وسّدوا الثغور والخلل، وتأكدوا أن 
االحتالل ش�دة عىل هذه األرض وسيزول كما 

زال كل طامٍع بالقدس قبله”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أط�ل األمني الع�ام لحزب الله الس�يد حس�ن 
ن�ر الله ي�وم األحد، يف لق�اء متلف�ز تناول 
العدي�د م�ن املواضي�ع الش�ائكة يف املنطقة، 
بما فيها مس�ألة اغتي�ال الش�هيد قائد فيلق 
القدس قاس�م سليماني، ودوره البارز يف دعم 
ش�عوب املنطقة لني�ل الحري�ة والخالص من 
ال�رش األمريكي-االرسائييل، وكي�ف أصبحت 
املقاومة اليوم أقوى م�ن أي وقت مىض، كما 
كش�ف الس�يد نرالله عن محاول�ة اغتياله 

بتحريض سعودي وقبول أمريكي.
وتتح�دث جمي�ع الصح�ف والتحلي�الت، عن 
احتمالية ش�ن أمريكا حرباً شاملة أو جزئية 
عىل مح�ور املقاومة، عىل اعتب�ار ان الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترامب، اق�رتب من الخروج 
امل�ذل من الس�لطة، بعد أن قدم نفس�ه خالل 
فرتة واليته بأن املنقذ األول للش�عب االمريكي 
وش�عوب العالم، وانه رجل الس�الم، ولكن كل 
ه�ذا التهويل االعالمي لم يخدمه فقد س�قط 
يف االنتخاب�ات وصديق�ه االرسائي�يل بنيامني 

نتنياهو يف طريقه للسقوط.
ومن هذا املنطلق ج�اءت التحليالت لتقول إن 
ترام�ب يريد اش�عال ح�رب يف املنطق�ة، لكن 
السيد حس�ن نر الله قال يف هذا االطار، انه 
ال توجد معطي�ات دقيق�ة أو معلومات حول 
احتم�ال قيام الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
أو إرسائي�ل بعمل م�ا، يف األي�ام الفاصلة عن 
نهاية والية عهد ترامب، مش�رياً إىل أن »هناك 
تحليالت، ألن هذا املجنون بحالة غضب شديد، 
لكن ال أحد لديه معطيات حسية، وبالتايل، قد 
يحصل وقد ال يحصل«. مشدداً عىل أن »محور 
املقاومة يجب أن يتعاطى مع هذه األس�ابيع 
بحذر ودقة وانتباه، حتى ال يتم استدراجنا إىل 
مواجهة غري محس�وبة أو مواجهة يف توقيت 

األعداء«.
ورداً عىل س�ؤال حول التهديدات اإلرسائيلية، 
تس�مع  »عندم�ا  الل�ه:  ن�ر  الس�يد  ق�ال 
اإلرسائيلي�ني يطلق�ون الضجي�ج اإلعالم�ي، 
فاعل�م أن لي�س وراء ذل�ك أفع�ال حقيقية«، 
الفت�ًا إىل أن »املعلوم�ات الت�ي تحدث�ت ع�ن 
حصول إنزال إرسائييل يف منطقة الجية، وفق 
املعطي�ات التي لدينا، ل�م يحصل أي يشء من 

ه�ذا الن�وع«، مش�رياً إىل أن�ه »حت�ى اآلن، ما 
نراه بالنس�بة إىل الحدود مع لبنان، اإلرسائييل 
بحال�ة قل�ق ش�ديد وال ي�زال يقف ع�ىل إجر 

ونصف«.
الس�يد نر الله قال إنه يجب توخي الحذر يف 
حال نش�وب حرب، لكن يف الوقت نفسه أعلن 
أن »قوات املقاومة قادرة عىل إصابة أي هدف 
يف أرايض سيطرة إرسائيل حال اندالع مواجهة 

عسكرية«.
ورأى أن »االس�تنفار الكب�ري ال�ذي قامت به 
املقاومة كان عىل كل املس�تويات وعىل مرأى 
من اإلرسائييل... وحركة املسريات اإلرسائيلية 
يف األجواء اللبنانية تش�هد إرباكا كبريا خشية 
من رد املقاومة... اإلرسائييل يعلم أننا أطلقنا 
الس�الح املناسب تجاه مس�رياته من دون أن 

يخرج ذلك إىل العلن«.

وش�دد أم�ني ع�ام ح�زب الل�ه ع�ىل أن »عدد 
الصواري�خ الدقيقة لدى املقاومة بات ضعَفي 
م�ا كان عليه قبل س�نة«، معلن�ا: »أي هدف 
عىل امتداد مساحة فلس�طني املحتلة نريد أن 
نصيبه بدقة نحن قادرون عىل إصابته بدقة«.
وأض�اف: أن »اإلرسائي�يل هو القلق وليس�ت 
املقاومة خصوصا مع ذهاب ترامب وإمكانية 
ع�ودة واش�نطن لالتف�اق الن�ووي«، مردفا: 
»املقاومة اليوم بأل�ف خري ويف أفضل قدراتها 
ومعنوياته�ا ونث�ق باملس�تقبل واقرتابنا من 

النر«.
وكشف الس�يد حس�ن نرالله أن استهداف 
ق�ادة الح�زب ه�و ه�دف أمريك�ي إرسائييل 
س�عودي، مش�رياً إىل أن الرياض تحرّض عىل 
اغتياله منذ وقت طويل، بالحد األدنى منذ بدء 
الح�رب العدوانية عىل اليمن، الفت�ًا إىل أن ويل 
العهد الس�عودي محمد بن س�لمان طرح هذا 
األم�ر يف الزيارة األوىل التي قام بها إىل أمريكا، 

بعد انتخاب ترامب.
ولفت الس�يد نرالله إىل أنه بعد تلك الزيارة، 
أكث�ر م�ن جهة، رشقي�ة وغربية، أرس�لت له 
تحذيرات بهذا الشأن، مشرياً إىل أن األمريكيني 
قالوا إنهم س�يعهدون به�ذا األمر إىل تل أبيب، 
بينما أكد الس�عوديون أنهم ح�ارضون لدفع 
كامل تكلفة الحرب يف حال أدى االغتيال لذلك، 
معت�راً أن الس�عودية يف الس�نوات األخرية ال 
تت�رف بعقل بل بحقد، قائالً إن اغتيال قائد 
فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراني قاسم 

سليماني كان عمالً ثالثياً أيضاً.
وفيم�ا يتعلّق بالتطبيع، أكد الس�يد نر الله 
أنه ل�م يتفاجأ م�ن الخذالن العرب�ي للقضية 
الفلس�طينية، الفتاً إىل أن تلك األنظمة العربية 
كانت تبيع الفلس�طينيني الكالم يف الس�نوات 
املاضي�ة، لك�ن يف الواق�ع أغلبه�ا كان لدي�ه 

عالق�ات م�ع إرسائيل، معت�راً أن ه�ذا األمر 
إيجابي، ألن س�وق النفاق انته�ى والصفوف 
تتماي�ز، قائ�اًل: »م�ا يحص�ل هو إع�الن عن 
الحقيق�ة الواقعي�ة املخفية خ�الل العرشات 
من الس�نني«، مش�رياً إىل أنه »عندم�ا تتمايز 
الصفوف ف�إن ذلك يعن�ي أن االنتصار الكبري 

يقرتب«.
وأش�ار السيد نر الله إىل أن إيران هي مجرد 
حج�ة لهذه األنظم�ة، الفت�اً إىل أن أغلب هذه 
األنظمة باعت فلس�طني منذ عرشات السنني، 
موضح�اً أنه�م دائم�اً يبحثون ع�ن عدو ألن 
فلسطني تمثل عبئاً بالنسبة إليهم، قائالً: »ما 

يحصل هو سقوط أقنعة«.
وخالل اللقاء التلفزيوني كش�ف األمني العام 
لحزب الله، أن الش�هيد القائد قاسم سليماني 
الذي اغتالته واش�نطن قبل نح�و عام هو ما 

أوصل صواري�خ »كورني�ت« إىل قط�اع غ�زة.
وكورني�ت هو صاروخ موجه مضاد للدبابات 
القت�ال  دباب�ات  ض�د  لالس�تخدام  مصم�م 
الرئيس�ية، تم تقديمه ألول م�رة للخدمة مع 

الجي�ش ال�رويس يف ع�ام 1998.
وقال السيد نر الله: »الحاج قاسم سليماني 
وفريقه ل�م يقروا يف كل م�ا يمكن تقديمه 
وأض�اف  املس�تويات«،  كل  ع�ىل  لفلس�طني 
أن »إيص�ال صواري�خ كورني�ت إىل املقاوم�ة 
الفلس�طينية يف غ�زة يق�ف خلف�ه الش�هيد 
سليماني«. وطالت يد الغدر االمريكية الشهيد 
س�ليماني ورفاقه يف محيط مط�ار العاصمة 
العراقي�ة بغ�داد بقصف أمريكي لس�يارته يف 

الثال�ث م�ن كان�ون األول امل�ايض.
أطل�ق   2010 ع�ام  م�ن  األول  كان�ون  ويف 
الفلس�طينيون ألول م�رة الص�اروخ كورنيت 
ع�ىل دباب�ة ارسائيلية م�ن ن�وع »مركافا 3« 

كانت تشارك يف دورية يف محيط غزة.

4عربي دوليعربي دولي
عشرات الصهاينة يستبيحون األقصى رغم اإلغالق

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د مس�اعد القائد الع�ام للح�رس الث�وري االيراني 
للش�ؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي، االثنني، 
أن االنتق�ام الق�ايس لدم�اء الش�هيد القائ�د قاس�م 

سليماني والشهيد ابو مهدي املهندس ورفاقهما آت.
ونقلت وكالة االنباء اإليرانية الرسمية “ارنا” عن نقدي 
قوله، ان “حياة هذا الشهيد العظيم )سليماني( كانت 
جه�ادا وكفاحا ومقاومة وان مدرس�ته هي مدرس�ة 

حب االستشهاد والدفاع عن الجمهورية اإلسالمية”.
وأض�اف أن الش�هيد س�ليماني كان هوي�ة الش�عب 

االيران�ي وبعد استش�هاده نادى الش�عب كله بصوت 
واحد “انا س�ليماني ايضا” وان مدرسته هي مدرسة 
الش�عب االيراني ويجب معرفة الش�عب االيراني بمثل 

هذه الشخصية.
وأك�د نق�دي، أن “االنتقام الق�ايس آت يف الطريق وان 
م�ا ينبغي ان يتحقق عىل ايدي ش�باب البالد وش�باب 
االمة االس�المية هو طرد امريكا من املنطقة والقضاء 
عىل الكيان الصهيوني ونصب صور الشهيد سليماني 
والش�هيد ابو مه�دي املهندس وش�هداء املقاومة عىل 

جدران املسجد األقىص”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أص�در الس�فري االمريكي االس�بق يف 
الع�راق رايان كروك�ر، والقائد العام 
للق�وات االمريكي�ة االس�بق ديفي�د 
برتاي�وس، بيانا مش�رتكا ادان�ا فيه 
عف�و الرئي�س دونال�د ترام�ب ع�ن 
مجرمي »بالك ووت�ر«، واصفني إياه 
بأنه »غ�ري اخالقي« ويعرض القوات 

االمريكية للخطر.
وج�اء يف البيان الذي أوردته صحيفة 
»فيالدلفي�ا انكويري�ر«، ان ”العف�و 
خط�أ فادح وام�ر بغي�ض اخالقيا«، 
مؤكدين أنه »قوض الهيبة األمريكية 

واملصداقية واألمن بشكل خطري”.
واضاف البيان أن ”مصداقية امريكا 

وس�معتها املهرتئة بالفعل يف الخارج 
قد تلوثت بسبب مدح ترامب ملجرمي 
الح�روب و لس�وء الحظ ، ق�د يكون 
يف  املدني�ون  وموظفون�ا  جنودن�ا 

الخارج هم من سيدفعون الثمن”.
وتاب�ع أن ”اح�د اك�ر االنتكاس�ات 
الت�ي زادت من الهجمات عىل القوات 
االمريكي�ة كان�ت مقت�ل 17 مدني�اً 
عراقي�اً عىل يد حراس أمن الك ووتر، 
فق�د كان�ت جريمة هائلة“، مش�ريا 
اىل أن�ه ”ال يمك�ن النظ�ر إىل العف�و 
ع�ن هؤالء األف�راد إال ع�ىل أنه مدمر 
للغاي�ة، وه�و إج�راء يخ�ر العال�م 
أن األمريكي�ني يف الخ�ارج يمكنه�م 
ارتكاب أبش�ع الجرائ�م دون عقاب، 

ولذا فإنه يعرض أفرادنا العس�كريني 
واملدنيني لخطر متزايد ويخون قيمنا 

األساسية“.
واش�ار البي�ان اىل أن ”ه�ذا الرئيس، 
الذي يدعي أنه يحب الجيش، حريص 
ع�ىل اس�تخدام الق�وات العس�كرية 
األمريكي�ة كدعم س�يايس، ومحاولة 
التالعب بها ألغ�راض حزبية، فطاملا 
كان ترام�ب يح�ب الظه�ور بجانب 
رج�ال عس�كريني أقوي�اء، كما فعل 
مع املجرم إيدي غاالغر، قائد فصيلة 
بقت�ل  املته�م  األمريكي�ة  البحري�ة 
سجني يف العراق وأدين بإجبار قواته 
عىل الوقوف اللتقاط صورة مع جثة 

سجني”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الط�وارئ الروس�ية، عن غرق س�فينة صيد 
تق�ل ع�ىل متنه�ا 19 صي�اداً يف بح�ر بارنت�س بمقاطعة 

أرخانغليسك الروسية، مشرية إىل إنقاذ 2 من الصيادين.
وأفادت الوزارة يف بيان نقلته وكالة سبوتنيك بأن البيانات 
األولية تش�ري إىل أن غرق السفينة أونيغا يرجع إىل التكثف 

الجليدي يف املنطقة.
وبينت أن الس�فينة فويك�وف تقوم بعملي�ات البحث عن 
الصيادين املفقودين كما تم إرس�ال ثالث سفن إضافية إىل 

موقع الحادث للمساعدة يف عملية البحث واإلنقاذ.

المراقب العراقي/ متابعة...
أم�رت املحكم�ة الجزائي�ة املتخصصة يف الرياض بس�جن 
الناش�طة الس�عودية الب�ارزة لج�ني الهذلول مل�دة خمس 
س�نوات وعرشة أش�هر بعدما أدانته�ا ب�”التحريض عىل 
تغي�ري النظام وخدمة أط�راف خارجية”، وهي تهم كيدية 

وباطلة.
وذكرت وس�ائل إعالم سعودية، أن املحكمة أدانت الهذلول 
املوقوف�ة منذ أي�ار 2017 مع ناش�طات أخريات بموجب 
“نظ�ام مكافحة جرائم اإلره�اب وتمويل�ه”، مضيفة أن 

الحكم يشمل وقف تنفيذ عامني و10 أشهر من العقوبة.
واعتقل�ت لجني )31 عام�ا(، يف أي�ار 2018، إىل جانب 10 
ناشطني حقوقيني آخرين يف اململكة، فيما تقول منظمات 

حقوقية إنها تعرضت للتعذيب والتحرش الجنيس.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك، أسباب التوقيف، إىل دفاعهن 
عن حق املرأة يف قيادة السيارة باململكة.

وكان�ت منظمت�ا “العف�و الدولي�ة”، و”هيوم�ن رايت�س 
ووت�ش”، الحقوقيت�ان ق�د دعت�ا س�لطات آل س�عود إىل 
الس�ماح بدخ�ول مراقبني مس�تقلني إىل اململك�ة، إلجراء 

تحقيق مستقل بعد تقارير أشارت إىل تعرضها للتعذيب.
وفازت الهذلول، بجائزة “ماجنيتسكي لحقوق اإلنسان”، 
وهو أمر يشكل احراجا دوليا وحقوقيا لسلطات آل سعود 

التي تعتقلها منذ سنوات.
وس�لّط اعتق�ال الناش�طات الض�وء ع�ىل س�جّل حقوق 
اإلنس�ان يف اململكة الت�ي واجهت انتقادات عاملية ش�ديدة 
بع�د جريمة قتل الصحايف الس�عودي جمال خاش�قجي يف 

قنصليتها يف اسطنبول عام 2018.

بترايوس وكروكر: العفو عن مجرمي بالك ووتر غير 
أخالقي ويعرض قواتنا للخطر

فقدان 17 صيادًا بعد غرق سفينتهم في روسيا

السجن خمس سنوات و10 أشهر للحقوقية 
السعودية لجين الهذلول

الحرس الثوري يتوعد األميركيين بانتقام قاٍس

المراقب العراقي/ متابعة...
أصبح�ت الصحافة مهنة أكثر خطورة 
يف عام 2020 بش�كل مط�رد يف العالم، 
املتح�دة، م�ع  الوالي�ات  بم�ا يف ذل�ك 
انتش�ار الوب�اء العامل�ي واالضطرابات 
االجتماعية واسعة النطاق، وذلك وفقاً 
لالس�تطالع الس�نوي للجن�ة حماي�ة 
الصحافي�ني، كما بلغ عدد الصحافيني 

املسجونني أكثر من أي عام سابق.
وكان�ت جائح�ة كوفي�د- 19 عام�اًل 
جديداً يف زيادة القمع، حيث تم اعتقال 
املزيد من الصحافيني بسبب تغطيتهم 

للوب�اء، وت�ويف اثن�ان ع�ىل األق�ل بعد 
إصابتهم�ا بكورون�ا أثن�اء االحتجاز، 
إىل  السياس�ية  االضطراب�ات  وأدت 
س�جن م�ا ال يق�ل ع�ن 10 صحافيني 
يف بيالروس�يا وس�بعة ع�ىل األق�ل يف 
إثيوبي�ا، وأُلقي القبض ع�ىل 110 من 
الصحافيني أو وجه�ت إليهم اتهامات 
جنائية، وتعرض 300 من الصحافيني 
لالعت�داء، ويف الواليات املتحدة، تعرض 
للهج�وم  واملص�ورون  الصحافي�ون 
م�ن قب�ل الرشط�ة أثن�اء تغطيته�م 

الحتجاجات.
وإىل جان�ب ذل�ك، كش�فت افتتاحي�ة 

هيئ�ة تحرير “واش�نطن بوس�ت” أن 
الس�عودية وم�ر تتص�دران قائم�ة 
الدول األكثر خط�ورة عىل الصحافيني 
يف ع�ام 2020، إىل جان�ب الصني، التي 

تأتي يف املقدمة، إضافة إىل تركيا.
وأشارت االفتتاحية إىل أن بكني اعتقلت 
ثالث�ة م�ن الصحافي�ني ألنه�م قاموا 
بتغطية لوباء كورونا بطريقة تقوض 
الرواية الرس�مية ح�ول ظهور املرض، 
ون�رش الصح�ايف تش�انغ زان تقاري�ر 
ومقاط�ع فيديو من وه�ان عىل تويرت 
ويوت�وب، وب�دالً م�ن تكريم�ه لعمله 

الرائد، تم القبض عليه يف 14 أيار.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيفة “فايننش�ال تايم�ز” تقريرا ملراس�لها يف 
لندن أن�درو إنغالند، حذر فيه من خطر الخطوة األمريكية 
لتصنيف حركة أنصار الله اليمنية، عىل الوضع اإلنس�اني 

يف البالد.
ونق�ل إنغالن�د عن مس�اعد األم�ني الع�ام لألم�م املتحدة 
للش�ؤون اإلنس�انية مارك لوكوك، قول�ه إن اليمن الفقري 
س�يكون أمام مجاع�ة مدمرة يف حال مض�ت إدارة دونالد 
ترام�ب، ووضع�ت حركة أنص�ار الله األك�ر يف اليمن عىل 

قائمة اإلرهاب.
وقال الكاتب إن وارادت الطعام إىل البلد الفقري قد تراجعت 
بنسبة الربع يف ترشين الثاني، وذلك بعد تريحات نقلتها 

الصحاف�ة األمريكي�ة أن الرئي�س دونال�د ترامب يخطط 
لتصنيف الحركة عىل قائمة الجماعات اإلرهابية األجنبية. 
ولم يتحسن الوضع يف شهر كانون األول كما قال لوكوك.

وقالت جماعات اإلغاثة اإلنس�انية يف اليم�ن إن البلد الذي 
يعيش حربا متعددة الوجوه منذ س�تة أعوام يواجه أس�وأ 
مجاع�ة منذ عقود. وأضاف لوكوك قائال: “س�يكون هناك 
أثر كبري عىل التصنيف )اإلرهابي( بشكل سيضعف واردات 
الطعام وقد تكون القش�ة األخرية التي تحرف البلد الفقري 
إىل مجاعة كبرية وليس�ت صغرية”. مضيفا: “الس�ؤال هو 
إن كانت املجاعة س�تكون كبرية أم ضخمة وعىل قاعدة لم 
يش�هد العالم مثلها منذ املجاع�ة اإلثيوبية التي مات فيها 

أكثر من مليون شخص يف الثمانينات من القرن املايض”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

واشنطن بوست: السعودية ومصر تتصدران قائمة الدول األكثر خطورة على الصحافيين

فايننشال تايمز تحذر من تصرف أميركي سيقود اليمن نحو »كارثة ضخمة«

أبرزها احتمالية إعالن الحرب..

السيد نصر اهلل ُيفّسر الوقائع اإلقليمية األخيرة 
في إطاللة خاطفة



فوا العراق  لكي ال تتَكرَّر سبايكر نَظّ
من جنود إبليس؟

ْجُن أحبُّ إليَّ مّما  المغاربة...َربِّ السِّ
يدُعوَنِني إليه
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بقلم:د.رعدهادي جبارة
مع حل�ول الذك�رى االوىل الستش�هاد قادة 
جم�ال  داع�ش:  و  االره�اب  ع�ى  الن�ر 
املهندس و قاسم سليماني ثمة نقاط مهمة 

نشري اليها بإيجاز واختصار شديد:
به�ا  قام�ت  االجرامي�ة  العملي�ة  □اوالً:   
خفافي�ش امريكا تحت جن�ح الظالم ، و لم 
ت�أت اىل الش�هداء االبط�ال وجه�ا لوجه، يف 

ساحات القتال، النهم أسود امليدان. 
 □ثاني�اً: أمريكا التي تدعي وتزعم أنها دولة 
ديمقراطية، و أنها تلتزم بحقوق االنس�ان، 
وتطالب ال�دول االخرى بعدم انتهاك حقوق 
االنسان! وعدم س�فك الدماء! واالمتناع عن 
قت�ل املعارض�ن!! قامت هي رس�ميا بقتل 
معارضيها، وتفاخر بذلك رئيس�ها الطائش 
االرع�ن ، وكان ه�ذا العم�ل أق�رب اىل عمل 

عصابة منه اىل دولة كربى. 
□ ثالثا: زعمت امريكا ]و تزعم[ انها تعادي 
اإلرهاب! وتكافح داع�ش والقاعدة!ولكنها 
يف نفس الوقت تقوم باس�تهداف أكرب وأبرز 
عدوي�ن لدودي�ن لداع�ش س�اهما بقوة يف 
القضاء عليها، وقاما باجتثاثها من س�وريا 
والعراق.ه�ل هناك أكرب م�ن هذه الفضيحة 

للبيت األبيض؟!
□ رابعاً: الجريمة تمت يف مطار بغداد الدويل 
رم�ز الس�يادة العراقي�ة، وتعت�رب انته�اكاً 
والكرام�ة  والس�يادة  لالس�تقالل  صارخ�اً 
العراقي�ة، ويجب عى الدولة العراقية تحمل 
مس�ؤوليتها واس�تعادة احرتامها وهيبتها 
و س�يادتها املنتهك�ة، و ع�دم التغايض عن 

فاعليها.
□ خامس�اً: رئي�س ال�وزراء العراق�ي اثناء 
ه�ذه الجريم�ة ع�ادل عب�د امله�دي اعرتف 
رس�مياً بان س�ليماني كان مبعوثاً رئاسياً 
و رس�مياً، من قبل القي�ادة اإليرانية العليا، 
ودخل العراق بجواز سفر رسمي، و بطائرة 
مدنية، و كان لديه معه موعد رسمي ، وجاء 
بمهمة س�لمية، وزي مدني، غري عسكري، 
وعرب مطار مدني، وكان الهدف هو تحقيق 

االنفراج يف العالقات االيرانية- السعودية.  
□سادس�اً: الضالع�ون يف جريم�ة اغتي�ال 
الشهيدين يبلغ عددهم يف امريكا 48 شخصاً 
ذوي مراتب ومناصب مختلفة، و هناك من 
س�اعدوهم عى تنفي�ذ الجريم�ة يف العراق 
و س�وريا ولبن�ان، و ينبغي عى الس�لطات 

القضائية املختصة القيام بواجبها يف اجراء 
التحقيق�ات الالزمة وإص�دار أحكام بإلقاء 

القبض عى القتلة.
□س�ابعاً: كان االح�رى ب�وزارة الخارجي�ة 
العراقية تقديم ش�كوى رسمية ضد أمريكا 
اىل مجل�س األمن ال�دويل، و محكم�ة العدل 
الدولي�ة، فالجريمة وقعت يف العراق و ترقى 
اىل »جريم�ة ح�رب« وكادت أن ته�دد األمن 
والسلم الدولين، و هناك تقصري واضح من 

جانب الوزارة املذكورة. 
□ ثامن�اً: مجل�س الن�واب العراق�ي أصدر- 
وباإلجم�اع - قراراً رس�مياً و ش�جاعاً بعد 
يوم�ن م�ن وق�وع الجريم�ة األمريكي�ة، 
بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن الع�راق، و 
ينبغ�ي اتخ�اذ الخط�وات العملي�ة من قبل 
الحكوم�ة العراقي�ة لتنفي�ذ الق�رار املل�زم 
املش�ار إليه، وفوجئ الجميع بس�فر رئيس 

الحكومة العراقي�ة اىل البيت االبيض ملقابلة 
ومصافح�ة القات�ل الغ�ادر رغ�م انتهاك�ه 

لكرامة الشعب العراقي.
 □تاسعاً:املؤكد أن االنتقام االيراني والعراقي 
بل انتقام العالم االسالمي من طغمة ترامب 
القاتل الفاش�ل س�يكون مدّوياً ،و س�تاتي 
س�اعة االنتق�ام يف الوق�ت املناس�ب، ول�ن 
يفلت الجاني من العقاب أبداً، ال س�يما وانه 
]وش�يكاً[ س�يخرج مطروداً من قبو البيت 
االبيض يف 20كانون الثاني 2021،}وسيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{.
 □عارشاً: قائد الجمهورية اإلس�المية قالها 
براحة لرئيس ال�وزراء العراقي الكاظمي 
عندم�ا اس�تقبله بمكتب�ه يف طه�ران ]لقد 
قتل�وا ضيفك�م!! والضيف يك�رم و يصان[ 
واملع�روف ان الع�راق بلد العش�ائر العربية 
وهذه له�ا اصول ثابتة واعراف قبلية ترتكز 

عى حماية الضي�ف والعناية به،  واحرتامه 
واكرام�ه، حتى آخر لحظ�ة من تواجده بن 

ظهرانيهم. 
□ ح�ادي ع�ر: إحياء ذكرى الش�هيدين و 
عقد االحتفاالت بذك�رى عروجهم؛ من اهم 
االم�ور الواجبة رس�مياً وش�عبياً. واضافة 
اىل مهرجان�ات العش�ائر العراقية والحش�د 
الش�عبي؛ ينبغ�ي ان تق�وم ش�بكة االعالم 
العراق�ي و وزارة الثقاف�ة  بصن�ع ونص�ب 
التماثي�ل، و تس�مية الش�وارع ،وإع�داد و 
عرض الربامج التلفزيونية واألفالم،وطباعة 
الكت�ب، لتخليد ذكرى الش�هيدين ،و فضح 

الجريمة األمريكية. 
□ ثان�ي ع�ر: عادًة م�ا يكون العس�كري 
جاف�ا و مغ�رورا و صارم�ا و ح�اد املزاج، 
لكننا شهدنا السلوك الرفيع، والخلق النبيل، 
والتواضع الجم، ورقة القلب، وحب اليتامى 

لدى هذين الشهيدين الكبريين.
□ ثال�ث عر:لق�د اختل�ط ال�دم العراق�ي 
وااليراني يف ايران اّبان سنوات الدفاع املقدس 
والح�رب البعثي�ة الصدامية الغ�ادرة حيث 
تط�وع آالف املهاجري�ن والدع�اة والبدرين 
للدف�اع عن إي�ران، وامت�أت مقاب�ر ايران 
بمراقد الش�هداء العراقين، و بعد س�قوط 
الطاغي�ة و ظه�ور عصاب�ات الزرق�اوي و 
االره�اب الداع�ي تطوع العمي�د ابو مريم 
حميد تقوي )تصادف ذكرى شهادته اليوم( 
والفري�ق س�ليماني ورفاقهم�ا، للدفاع عن 
العتبات املقدس�ة وصد االرهاب الداعي يف 

العراق جنبا اىل جنب اخوتهم العراقين .
□ رابع عر: ختام�ا ال أود الحديث هنا عن 
لقاءاتنا مع صاحب هذه الذكرى لئال يكون 
يف ذل�ك ري�اء او تباٍه ، وأحيل ذل�ك اىل ابنائي 

من بعد وفاتي اواستشهادي.

بقلم/د. إسماعيل النجار
الَعراَق�ة والتاري�خ ومج�رَى الرافَدي�ن  إنَّ�ُه َوط�ن 

املَُقدََّسن، ومثَوَى األِئَمة األطهار خري البر األبرار،
*ع�راق الحب والنخوة والَكرم والجود واألصالَة َمهد 
الحض�ارات جميع�اً لَم يلتِقط أنفاس�ُه من�ذ عقود! 
ودائم�اً يكون يف عن الَعدو هدفاً ُتوَجه إليِه الس�هام 
ع�ن ُبع�د وع�ن ُقرب،من�ذ قدي�م أألََزل غ�زاُه املغول 
والسلجوقين واملماليك وثم العثمانين والربيطانين 
بعد الح�رب العاملية األوىل واألمريكين والفرنس�ين 
وداع�ش وكاَن الجميع َيطَمع باإلمس�اك بِه وعندما 
يدخ�ل أرَض�ه يصبح حلمُه ه�و البقاء ولك�ن دائماً 
ومع كل غزٍو وإحتالل كان يخرُج ذاك املحتل منهزماً 
منك�راً يُجر أذي�ال الَخيَبِة ورائُه م�ن دون تحقيق 

حلمه يف البقاء.
عندم�ا إحَتلَّت الواليات املتحدة العراق يف العام 2003 
كانت تعتقد أنها ستبقى فيِه إىل األَبد! لكن رسعان ما 
بدَء هذا الحلم َيَتَبدَّد ويتالىَش مع بروز نجم املقاوَمة 
العراقية الت�ي أذاقته ُمر امل�وت املُباغت من دون أي 
ش�فَقة أو َرحمة، حتَى وص�َل بهم األمر التوصل مع 
الش�هيد القائد الحاج قاسم سليماني ملنحهم ُفرَصة 

شهوٍر ِسَتة آمنة لإلنسحاب، لكن ِبال َجدَوَى،
 وعندم�ا إنقَط�ع الرجاء وكان ال ُب�د من َترك األرض 
ألصحابه�ا جائ�ت بإرهابيي األرض وم�ا تحوي من 
حثالة وهابية تحت ما يسمى }داعش{ بعد تنظيمهم 
وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم وتم نقلهم اىل داخل 
الح�دود العراقية ليحتل�وا األرض ويرتكب�وا املجازر 
وأبش�عها كانت مجزرة س�بايكر التي َمرَّت أخبارها 
وصَوره�ا وفيديوهاتها من جان�ب آذان وأمام أَعُن 
أمن عام األم�م املتحدة ومنظمات حقوق اإلنس�ان 
الت�ي َصدََّعت رؤوس�نا بحقوقهم يف س�وريا وإيران 
وكوري�ا الش�مالية بينم�ا لَم ي�روا ما يج�ري داخل 
الس�جون الس�عودية وزنزاناتها ويف غرف التحقيق 
املظلم�ة يف البحرين ولَم يروا س�بايكر وال الَيمن وال 
ما حصل يف س�وريا من مجازر ضد املدنين والجنود 

السورين ومن حرق ملؤسسات الدولَة.
 أيضاً املحكمة الجنائية الدولية التي لَم تتَحرَك عفواً 
عى بش�اعة هذه املجزرة، كل ذل�ك فقط ألن أمريكا 
تحاس�ب َمن ه�م ضدها وليس�وا معه�ا، إنما باقي 
املرتكب�ن عنده�ا ع�ى مقولَ�ة ناس بس�من وناس 

بزيت؟
أن َم�ن دعم�وا س�بايكر وَم�ن خطط�وا له�ا وَم�ن 
س�كتوا عنها وَمن نفذوها نصفهم ال زال موجوداً يف 
وظائف الدولَ�ة العراقية إىل اآلن وَم�ن كان خارجها 
أصبح اليوم داخله�ا وأصَبح لداعش بيئة حاضنه يف 

مؤسس�ات الدولَة العراقية لدرَجة أن أكثر من 5000 
أآلف إرهاب�ي قتيل أصبحواء ُيحَتَس�بون ش�هداء يف 
سجالت الدولَة العراقية يف أكرب عملية تزوير حصلت 
يف تاريخ العراق تعترَب }س�بايكر{ ثانية بينما عوائل 
الشهداء الحقيقين يعانون األَمرَّين لينالوا حقوقهم!
 ه�ذا األمر ليس بالصدَفة إنم�ا مدروس وُمَخَطط له 
ِبِدَقة وعناية من جه�ات قريبة من داعش والواليات 
املتحدة هي نافذة وصاحبة قرار يف مؤسسات الدولة 
عى مس�تَوى عايل جداً وس�ط صمت من ِقَبل بعض 
العمام�ات الش�يعية املتلَوَِنة والت�ي أصَبحت يداهم 
أنَع�م من َي�دَي نس�اء الصالونات لع�دم إكرتاثهم يف 
الجهاد الذي صدعوا رؤوس�نا ب�ه يف ُخَطَبُهم الدينية 
ومن عى منابر املس�اجد يوم الجمَع�ة ويف بياناتهم 

وتريحاتهم.
إذاً داع�ش الحقيقي�ة موج�ودة داخ�ل مؤسس�ات 
الدول�ة العراقية وبعض املؤسس�ات الدينية الُس�نَية 
والش�يعية يف العراق، واللذين يؤَِمن�ون لهم هوامش 
التح�رك والحماية هم قي�ادات عراقية ُعليا يف موقع 
املس�ؤولية، م�ا عليكم أنتم أيه�ا املقاومون الرفاء 
إالَّ أن ُتخُرج�وا أوالً الثعابن الدواعش من بن ثيابكم  
تقتلعوه�م من مناصبه�م وعروش�هم وتلقون بهم 
يف نه�ر دجلة من عى حاف�ة ذاك القر الذي ارتوَى 
بدماء الش�باب األبرياء وال�ذي ال زال َمعلَماً صارخاً 
وش�اهداً عى بش�اعة تلك املجزرة التي ال ُتنىَس ولَن 

. ُتنىَسَ
 ثاني�اً يجب أن تغفو الرحَمة قلي�اًل يف قلوبكم إتجاه 
َمن يحاول زعزَعة أمن االعراق وتقس�يمه وتسليمه 

اىل الع�دو األمريكي أو محاولَة إس�تهداف حش�دكم 
املقَدس وفصائلكم الريفه املُقاِوَمة.

 إن مس�عود الربازاني وزبانيتُه يَش�ِكالن رأس حرَبة 
مع�اداة العروبة العراقية ويمثلون الوجه الصهيوني 
الحقيقي يف ب�الد الرافدين، وينهبون بإس�تقواء وال 
يتج�رَّأ أي مس�ؤول عراق�ي م�ن التهج�م عليهم أو 
إيقافهم عند َحدِهم والس�بب ه�َو ترك نافذة خلفيه 

لهم هي اربيل لكي يرق ويخون ويفر اليها.
 الع�راق ينزف،الع�راق يتفت�ت أم�ام أعُيَنك�م، ألن 
مصطف�ى الكاظم�ي م�روع صهيون�ي أمريك�ي 
تركت�وه َيم�ر وعمائمك�م َم�ن دعمت�ه وجائ�ت بِه 
ُج عليه وهو ُيمزق العراق  وبعضها اآلخر صامتاً يتَفرَّ
ويرمي�ه لكالب األمري�كان، منذ َمت�ى كان يف العراق 
جوكري�ة يتحرك�ون بحري�ة ويش�تمون املرجعي�ة 

ويتحدون الحشد؟.
من�ذ مت�ى كان�ت حرائُر الع�راق تن�ام يف الخيام مع 
الرج�ال، ومنهم َمن تتَش�ٍدَق بالحري�ة وتوزيع املال 
گ ماري�ا محمد ابنة األنبار تل�ك الفتاة العاهرة التي 

تحمل افكار الصهيونية؟
لكي ال تتكرر سبايكر إعملوا بنصيحة الشهيد القائد 
ابو مه�دي املهندس الذي قال وه�َو جالٌس يف مكان 

الجريمة البشعة عى ضفة ِدجلَة؟
] ق�ال لكي ال تتكرر س�بايكر هيا بن�ا نطاردهم اىل 
اق�ايص األرض ونس�حقهم, ]وإذا لَ�م تعمل�وا بهذه 
الوصية تأكدوا أن لكم يف كل عام س�بايكر وس�يأتي 
يوم وترون رغد صدام حس�ن يف ق�ر ابيها تحكم 

العراق من جديد وأتحداكم إذا لَن يحصل ذلك.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
ليس دفاعاً عن الجريمة، وال وقوفاً مع الباطل، وال تأييداً للخطأ، وال 
تحليالً للحرام وتريع�ًا للخيانة، فما وقعت فيه الحكومة املغربية 
ورئيسها جريمٌة ال تغتفر، وكبريٌة ال يسكت عنها، وفعٌل مداٌن يجب 
أن يس�تنكر، وخطيئة فاحش�ة ينبغي أن تتوب عنه�ا وتتربأ منها، 
وخيان�ٌة قوميٌة وردٌة إس�الميٌة بكل املعايري القومي�ة والدينية، وما 
كان لرج�ٍل قىض ُجَل عمره محباً لفلس�طن وأهلها، ومدافعاً عنها 
ومؤيداً لش�عبها، ومضحياً يف س�بيلها ومتحدثاً باسمها، أن يسقط 
يف حمأة االعرتاف، وأن يقبل بوبيئة االستقبال، وأن يجلس إىل جانب 
املحتل الغاصب، ويقبل باالبتس�ام له ومصافحته، وهو الذي يدرك 
أن االع�رتاف ب�ه كف�ٌر وردٌة، وأن االجتم�اع معه خيان�ٌة وتفريٌط، 

والقبول بالتطبيع معه خذالٌن للشعب الفلسطيني وتخيل عنه.
كم�ا ال ف�رق هنا بن تطبي�ٍع وآخ�ر، وجريمٍة وأخ�رى، فاالعرتاف 
بالعدو خيانة، والتطبيع معه جريمة، واس�تقباله معرٌة، والجلوس 
مع�ه تنازل، والرتح�اب به مهان�ٌة، واإلصغاء إليه مذل�ة، والتوقيع 
معه هزيمٌة وانكساٌر، واالتفاق معه خزٌي وخسارٌة وآخرته حرٌة 
وندامٌة، أياً كان مرتكب هذا الفعل الفاضح والسلوك الشائن، سواء 
كان إس�المياً أو قومياً، علمانياً أو متديناً، حزباً أو جماعًة، ملكاً أو 
رئيس�اً، ونحن أتباُع نبٍي كريٍم ورس�وٍل صادٍق أمن، قال يوماً عليه 
َها النَّاُس إِنََّما أَْهلَ�َك الَِّذيَن َقْبلَُكْم، أَنَُّهْم َكاُنوا إَِذا  الصالة والس�الم »أَيُّ
ِعيُف أََقاُموا َعلَْيِه  َق ِفيِهِم الضَّ يُف َترَُك�وُه، َوإَِذا رَسَ ِ

َق ِفيِه�ِم الرَّ رَسَ
َقْت لََقَطْعُت َيَدَها«، فال  ٍد رَسَ الَْحد، َوأْيُم اللِه، لَْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ
سكوت يف ديننا عى رشيٍف إذا أجرم، وال صمت عى عزيٍز إن أخطأ، 

وال دفاع عن حاكٍم إن َطبََّع، وال خوف من سلطاٍن إن خان وفرط.
لك�ن ما ال ينبغ�ي أن ننس�اه أن ُجلَّ الش�عب املغربي ب�كل أحزابه 
ومكونات�ه، ونقابات�ه وتجمعات�ه، ونخبه وش�خصياته، يرفضون 
التطبي�ع ويجرمون�ه، ويحب�ون الش�عب الفلس�طيني ويؤيدونه، 
ويعادون االحت�الل اإلرسائييل ويقاومون�ه، ويف املقدمة منهم أبناء 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأتباع حركة التوحيد واإلصالح األم، 
الذين ال يدخرون جهداً يف الدفاع عن فلس�طن ونرتها، وتأييدها 
والوق�وف معها، وقد هاله�م جميعاً ما ح�دث، وأغضبهم كثرياً ما 
قام�ت به حكومتهم، فما س�كتوا أب�داً عما وق�ع، وال دافعوا عمن 
صافح واس�تقبل، أو ش�ارك ووقع، بل شجبوا واس�تنكروا، وأدانوا 
ورفض�وا، واعتربوا أن ما حدث س�قطة سياس�ية وجريمة قومية 
وخيان�ة دينية، ما كان لرئي�س الحكومة أن يقدم عليها أو أن يقبل 
بها، وقد كان حرياً به أن يتأىس بنبي الله يوسف عليه السالم إذ قال 

ا َيْدُعوَنِني إِلَْيِه«. ْجُن أََحبُّ إيَِلَّ ِممَّ »َقاَل َربِّ السِّ
أق�رأ ع�ى صفحات التواص�ل االجتماع�ي املختلف�ة، ويصلني عى 
حس�اباتي الش�خصية، عرات املس�اهمات املغربية األصيلة، من 
عامتهم الصادقة ومن أتباع حزب العدالة والتنمية، ومن أبناء حركة 
التوحيد واإلصالح، ومن ش�بيبة الحزب الذين شاركتهم ملتقياتهم 
السنوية أكثر من مرٍة، تدين ما حدث وترفضه، وتصب جام غضبها 
ع�ى الرجل الذي أحبت�ه وأجلته، رغم أنها تعل�م صدقه وإخالصه، 
وصفاءه وشفافيته، ووضوحه ورصاحته، وحبه لفلسطن ودفاعه 
عنه�ا، إال أنهم ما كانوا يتوقع�ون منه هذا الفعل، وال كانوا يأملون 

منه هذا السلوك، بل كانوا يتوقعون منه إعالن الرباءة من الجريمة، 
ورفض املشاركة فيها، ومقاطعة الوفد الصهيوني القادم واالمتناع 
عن استقباله والرتحاب به، بل كانوا يفضلون استقالته وحكومته، 
وتخليه عن منصبه وعودته إىل قاعدته الشعبية وحاضنته الوطنية.
يعلو صوت املغاربة املقاومن للعدو الصهيوني، املعارضن للتطبيع 
واملحاربن لكل محاوالت االخرتاق، يخاطبون الش�عب الفلسطيني 
بكل صدٍق وش�فافية، أننا كنا ورئيس�نا معكم وس�نبقى، نؤيدكم 
ونحبك�م، ونق�ف معك�م وننركم، فال تش�طبوا س�جلنا املرف 
بكلمة، وال تنس�وا تاريخنا الناصع يف س�ورة غضٍب، وتذكروا أننا ال 

نقبل بما
ح�دث، ولن نس�كت عنه ولن نس�تمر في�ه، ولكن ال تنج�روا إىل ما 
يري�ده الع�دو ويتمن�اه، فهو يتطلع إىل س�لخ الش�عب املغربي عن 
عمقه العربي وقضيته القومية الكربى فلس�طن، وهو املغتاظ من 
مقاطعتن�ا، واملتأذي م�ن مواقفنا، والغاضب من دعمنا وإس�نادنا 
لكم، فال تفرحوه بالوقيعة بيننا، فنحن من كبوتنا س�ننهض، ومن 

سقطتنا سنقف، وإىل سابق موقفنا سنعود.
تتع�اىل أص�وات املغاربة الذي�ن نحب ونج�ل، والذي�ن نعرف صدق 
مواقفه�م وثب�ات كلمته�م، يطالب�ون كل وطنٍي فلس�طيني وحٍر 
عربي، أن يكونوا معهم يف هذه املحنة، وأن يقفوا إىل جانبهم يف هذه 
الفتن�ة، وأال يعينوا ش�ياطن الج�ن واإلنس عليه�م، وأال يتهموهم 
بالخيان�ة وال�ردة، فالصادق ي�ؤازر من يحب يف محنت�ه، واملخلص 
يس�اعده يف مصيبته، وليس أش�د محنٍة علينا مما القينا، وأس�وأ يف 
مس�ريتنا مما صنعنا، ولن تكون خاتمتن�ا خيانة ونهايتنا تفريط، 
وستكون هناك مفاصلة بن الحق والباطل، وال يشء حٌق كالقضية 
الفلس�طينية، وال يشء باطٌل كالكي�ان الصهيوني، ولكن صرباً فما 
حدث وإن كان إرادًة ملكيًة، فإن أيدينا فيه لن تلوث، وسجلنا به لن 

وََد، وإن غداً لناظره قريب. ُيسَّ

 

وأشد ما القيت من ألم الجوى
قرب الحبيب وما إليه وصول

كالعيس يف البيداء يقتلها الظما
واملاء فوق ظهورها محمول
كي�ف يعيش أبن�اء الع�راق الجديد، بع�د أن زهق حاكم�و العراق ال� 

)عتيگ(؟.
ه�ل ه�م يرفل�ون بحي�اة حضارية مرفه�ة، ملا ه�م علي�ه اليوم من 

استقاللية ونظام انتخابي وحكام )منهم وبيهم(؟
ه�ل خرجوا من عنق الزجاج�ة؟ أم هم ينزلقون إىل قعرها قرا يوما 

بعد يوم!
هي أس�ئلة ت�دور يف أذه�ان س�كان العالم يف ال�دول املبت�الة بحكام 
يقول�ون عنه�م ظلمة، او اقتص�اد يطلق�ون عليه مرتدي�ا، او بلدان 
تسمى فقرية، ومن املؤكد أننا محسودون، أو كما يقول مثلنا: )الناس 
ماكلتنا وش�اربتنا( ولَم ال! فحكومتنا منتخبة، واعتى كرايس مجلس 
نوابنا أن�اس أرشنا اليهم بأصابعنا البنفس�جية، وانتقيناهم من بن 
آالف املرش�حن، وكذلك مجالس محافظاتن�ا، إذ نحن الذين أتينا بها، 
ونحن -وأحزابنا- انتقينا منتس�بيها أعضاًء ورؤساء، ومن املفرتض 
بعد ان عمت الديمقراطية والفدرالية عراقنا أن يعيش سكانه بالخري 

والرفاهية، ماداموا يعومون عى بحر من نفط. 
لكن، يف حقيقة األمر ان أبس�ط قان�ون من قوانن البلد، مازال رهينة 
حب�س أعضاء ورئيس مجلس النواب. ف�إذا كان إقرار قانون املوازنة 
-عى س�بيل املثال ال الحر- إحس�انا وفضال من ل�دن برملاننا، فإنه 
م�ن املعل�وم لدى الجميع أن فعل الخري يتس�ابق ع�ى عمله الجميع، 
ويتزاحم عى أدائه كذلك من يطمح إىل رضا الله ورضا الناس، وقطعا 
املقص�ود بأدائه هو األداء عى أتم الوجوه، حي�ث إتقانه بما تير له 
من خ�ربة علمية وعملية، فقد قال نبين�ا )ص(: »رحم الله امرأ عمل 

عمال صالحا وأتقنه«.
واألمر هذا يشمل األعمال أيا كان حجمها وشكلها ومكانها وزمانها، 
إال انن�ا نجد الته�اون والتباطؤ والرتاخي، مصاحب�ا ألداء عمل جليل 
يهم مالين العباد، عمل يس�هم بش�كل مبارش بإج�الء غيمة الحاجة 
ع�ن كثري من الن�اس، عمل يضع ح�دا للرتديات الخدمي�ة والتلكؤات 
يف إنجاز املش�اريع، عمل يفتح أبوابا ول�و صغرية أمام رشيحة كبرية 
م�ن رشائح املجتمع، هي رشيحة الش�باب العاطلن عن العمل، عمل 
يفس�ح املج�ال أمام اس�تثمارات تنهض بواق�ع البل�د، وتحقق نقلة 
نوعية يف طبيعة معيشة أهله. والغريب ان هذا التهاون والتباطؤ ليس 
وليد ظرف طارئ او قري، بل هو ديدن القائمن به، والفاعلن بعمد 

عى استمرار التقاعس فيه، ذلك العمل هو إقرار ميزانية العراق.
 نع�م، املوازنة واحدة من األعمال الصالحة التي أمرنا نبينا أن نعملها 
ونتقنها، أما عملها فهو إقرارها من قبل مجلس النواب، وأما إتقانها 
فهو تس�يري مفرداتها بم�ا يصب يف صالح الوط�ن واملواطن، ويخدم 

رشائح املجتمع التي طال بها سبات االنتظار. 
ولك�ن يبدو ان الحديث النبوي الريف، ليس له صدى يف التنفيذ حن 
يتع�ارض مع مخطط�ات البعض، وني�ات البعض اآلخ�ر. إذ نرى أن 
اإلرجاء والتأجيل هو س�ّنة متبعة لدى رئيس وأعضاء املجلس، وأهم 
ما يس�وفون بمواعيد قراءته ويماطلون بإق�راره هو قانون املوازنة، 
رغ�م صيح�ات الق�ايص والداني، فضال ع�ن صيح�ات املواطن الذي 
بات يرزح تحت ثقل تأخري إقرارها، عى طول الس�نن الس�بع عرة 
الفائتة، فإن كان من املعيب أن ُيس�تَحث اإلنسان عى فعل الخري حثا 
وكأن�ه مجرب علي�ه، فمابال فع�ل الواجب لو تماه�ل وتقاعس فيه؟ 

وكيف يكون الحال إذا كان هذا التلكؤ متعمدا ومقصودا؟

كالعيس في البيداء...

بقلم/ عيل عيل  القصاص حتمي: » َوَسَيْعَلُم اَلِّذيَن َظَلُموا 
َأَيّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقلُِبوَن«
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تفقد وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال 
واقع العم�ل يف ملعب الزوراء الريايض س�عة 
16 ال�ف متف�رج يف بغداد الكرخ ال�ذي تنفذه 
رشك�ة بلن�د باي�ة اإليراني�ة لحس�اب وزارة 
الش�باب والرياض�ة. واطل�ع درج�ال برفقة 

املهندس املقي�م واملدير التنفيذي للرشكة عىل 
جميع تفاصيل التش�طيبات الرئيسة وزراعة 
النجيل الش�توي منتقدا بطء العمل والتأخري 
يف مفاص�ل مهم�ة من�ه، ال س�يما وأن عيون 
الجمي�ع وجماهرين�ا الرياضية تحدي�داً ترنو 

إىل موعد اإلفتتاح الرس�مي للملعب الذي تغري 
م�رات ع�دة، بس�بب التوقفات الكث�رية التي 
كان للرشك�ة املنفذة الدور األكرب فيها. ووجه 
درجال خالل الزيارة برضورة العمل املتواصل 
خ�الل االس�بوعن املقبل�ن لتج�اوز التأخري 

الحاص�ل معرًب�ا ع�ن اس�تعداده للتدخ�ل يف 
تجاوز أية عراقيل ق�د تحصل. والتقى الوزير 
ع�ىل هامش الزيارة بمجموعة من مش�جعي 
نادي ال�زوراء الذين يتطلع�ون إلكمال ملعب 

ناديهم منذ سنوات، ووعد بإكماله قريباً.

درجال يؤكد قرب انتهاء العمل بملعب النوارس

منذ ُمّدة ليس�ت بالقليلة، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
يتع�رّض اىل هجمة إعالمية رشس�ة عرب بع�ض الربامج الرياضية 
ومواق�ع )السوش�يال ميدي�ا( منها ممنهج�ة بتخطي�ط ودراية 
مقص�ودة، أو تمّث�ل رسحان�اً فكري�اً غ�ري مقصود لش�خوص ال 
يدركون تأثري كلماتهم يف املس�اس بمكانة الوزير االعتبارية إدارياً 

وجماهريياً.
أصل الحكاية بدأت لحظة إعالن استيزار درجال بانفالت هستريي 
لبع�ض الربام�ج الرياضية الت�ي كانت تتبّنى موقف�اً مضاداً له يف 
قضية اتحاد الكرة حن وجدت نفس�ها أم�ام خيارين: إما التنازل 
عن نه�ج التصعيد والوعيد واالع�راف بالهزيمة أو االس�تمرار يف 
محاول�ة االنتصار ملوقفهم املض�اد، وإن تطلّب األمر إظهار الَعَداء 

والِعناد حتى قبل إمضائه أول ورقة رسمية يف منصبه الجديد! 
هك�ذا.. وبكل بس�اطة، تظه�ر النواي�ا، وتتعرّى املواق�ف وتتجىّل 
الحقائق يف فلسفة بعض وس�ائل اإلعالم والصحافة التي ال تنُظر 
لألداء عىل أرض امليدان بقدر ما تربط العالقات الشخصية واملصالح 
واالصطفافات لهذا الجانب أو ذاك يف تحديد توّجهها ورس�التها يف 
س�ياق دخيل ع�ىل الصحافة الرياضي�ة العراقية، ُمس�تغلّة وجود 
فراٍغ ملرجعية القيادة والس�يطرة الت�ي من املفرض أن تكون هي 

املوّجهة والحاِكمة لكل أبناء البيت الصحفي الريايض.
لم يتوقف األمر عند حدود العالقة املتوّترة بن بعض أبناء الصحافة 
والوزير الذي ُيحس�ب له أنه حافظ عىل طبيعة شخصيته الواثقة 
دون أن يتأث�ر بمح�اوالت ثني�ه يف مس�ايرة طروحاته�م العلنية، 
ورّبما الخفية منها، لكن املفاجأة هو ما َيصُدر من بعض رفاقه يف 
الوس�ط الريايض من نقٍد وتلميحات ترمي اىل اتهامه بإهمالهم أو 
التأخ�ري يف الرد عىل اتصاالتهم الهاتفية يف خطوة توحي للجماهري 

واملشاهدين بأن درجال أصبح بغري حال!
قب�ل أيام ش�اهدُت لق�اء للُعمدة عم�اد محمد يف إح�دى القنوات 
الفضائية، وهو يتحّدث بلغة العتب الدبلومايس عن تجاهل الوزير 
يف االتصال به وبقحطان جثري عند تواجدهم يف دورة )برو( يف قطر 
ملدة 40 يوماً برغم زيارة درجال للدوحة ألكثر من مرّة، ُمربّراً عتبه 
بأنهما من مدّربي املنتخب�ات الوطنية وأنهما كانا يمثالن الوطن، 

وكان من املفرض أن يلتقي بهما وَيطمنئ عىل أحوالهما! 
الُعم�دة املع�روف بخلقِه الع�ايل، رّبما خانُه التعب�ري بن الترصيح 
�ل الوزير  الرس�مي والحدي�ث الوّدي، فلي�س من املنط�ق أن نحمِّ
مس�ؤولية االتصال بكل َمن يتواجد م�ن رياضين يف أي بلد يزوره 
أو يقيض إجازته بن أهله! كما إن اش�راك العمدة بدورة تطويرية 
للحصول عىل شهادة تدريب ال تمثل َمهّمة وطنية حّساسة تتطلّب 
متابعته�ا من أعىل س�لطة يف ال�وزارة! وبالتايل ف�إن اإليحاء بهذا 
املوقف وإن كان غري مقصود، لكنه َيحِمل إش�ارة س�لبية تنال من 

قيمة الجنرال كقامة رياضية قبل أن يكون قيادياً! 
هناك حقيقة ال بّد أن يدركها جميع الرياضين، وخاصة من يعترب 
أنه كان ُمقرّباً من درجال بحكم مزاملته يف الوسط الريايض، وهي 
أن الس�لطة القيادية واملس�ؤولية تفرض أج�واًء وظروفاً تتحّكم 
بخي�ارات الوزير وَتِحْد من مس�احة الوقت الذي ُيتي�ح له التحرّك 
به بحرّية بحكم اِنش�غالِه بإدارة وزارت�ه واالجتماعات والزيارات 
وغريه�ا! وبالتايل فإن مس�ألة مطالبته بأن يك�ون متاحاً ورسيع 
االس�تجابة ألي طلب أو اتصال من زمالئ�ه الرياضين الذين رّبما 
يتج�اوز أعدادهم املئات قد تكون مبالغة وغري منطقية، وال يمكن 
أن تكون س�بباً مقنعاً يتيح ألي شخص يف انتقاده علناً والتشكيك 

بميزة الوفاء لزمالئه أو اعتبارها انتقاصاً له ولشخصيته!
إن أجواء الوسط الريايض القلِقة والرؤية املشوّشة عند البعض قد 
تسّبب إعادة النظر يف خيار تويل النجوم الرياضين ملناصب وزارية 
مس�تقبالً طامل�ا أن هن�اك م�ن ينظ�ر ألداء الوزير وفق قياس�ات 
العالقات الش�خصية وتأثريها أو رّدة فعله باالس�تجابة ألي طلب 
أو مقرح منه يف حن يتم التغايض عن أي انجاز أو تصحيح يقوم 

به عىل أرض الواقع.

الحشد يواصل نتائجه الجيدة .. والخطوط 
يهزم نفط الشمال بمباراة مثيرة

الوزير في فّوهة النار!في الدوري السلوي الممتاز

رعد العراقي

اختتمت منافسات الجولة السادسة من الدوري العراقي 
املمت�از لكرة الس�لة، بإقامة 4 مباريات ش�هدت نتائج 

متوقعة يف خضم معطيات الفرق املتبارية.
الكهرباء ينترص

حق�ق فريق الكهرباء فوزا مثريا ع�ىل نفط البرصة أحد 
أق�وى ف�رق املحافظات، مس�اء اليوم يف قاعة الش�عب 

املغلقة بنتيجة 81–78.
الربع األول ش�هد تنافس�ا ش�ديدا حيث تقدم الكهرباء 
22-21، قب�ل أن يحس�م األخ�ري الربع الثان�ي 11-15، 

لينتهي الشوط األول بتقدم الكهرباء 37–32.
وواص�ل الكهرباء تقدمه يف الربع الثالث ليحس�مه 26–
22، ول�م تنفع محاولة نفط الجن�وب يف العودة للمباراة 
رغ�م تقدمه يف الرب�ع األخري 24–18، ليحق�ق الكهرباء 

الفوز السادس.
فوز مسريح

يف مباراة ثانية واصل الحشد نتائجه املميزة وحقق فوزا 
سهال عىل غاز الشمال 103–72، بقاعة الشعب املغلقة.

ضغط الحش�د م�ن البداية، وأنهى الرب�ع األول لصالحه 
26–20، ثم وس�ع الفارق يف الربع الثاني فتقدم 9-27، 

لينتهي الشوط األول للحشد 53–29.
ورغم أفضلية غاز الش�مال يف الربع الثالث وتقدمه 33-
22 إال أن الحش�د عاد يف الربع األخ�ري وفاز بنتيجة 28-
10، لينهي املباراة فائزا 103–72، وهو الفوز الس�ادس 

عىل التوايل للحشد.
فوز التضامن

فاز التضامن ع�ىل األعظمية 81–71 يف ثالث املواجهات 
التي احتضنتها قاعة الشعب بالجولة 6.

والتضامن بدأ بحماس شديد، فحسم الربع األول بنتيجة 
25–8، ثم تقدم من جديد يف الربع الثاني 21–19 ليتقدم 

يف الشوط األول 36–27.
وحس�م األعظمية الربع الثال�ث 25-13، لكن التضامن 
ع�اد لينهي الربع الرابع لصالحه بنتيجة 22–19، ليفوز 
بنتيجة إجمالية 81–71، وهو الفوز الثاني للتضامن يف 

الدوري.
مباراة مثرية

ح�رضت اإلثارة يف املب�اراة األخرية فف�از الخطوط عىل 
نفط الشمال بصعوبة، بفارق نقطتن 70-72.

وتق�دم الخط�وط يف الرب�ع األول 21–14، لك�ن نف�ط 
الش�مال حس�م الربع الثان�ي 16–10، لينتهي الش�وط 

األول بتقدم الخطوط 31–30.
ويف الربع الثالث عاد الخط�وط لتوازنه ليتقدم 22–16، 
وحاول نفط الش�مال الع�ودة للمباراة لكنه فش�ل رغم 

تقدمه يف الربع األخري بنتيجة 24– 19.
وأنهى الخطوط املباراة لصالح�ه بنتيجة 72–70، وهو 

االنتصار الرابع للفريق.

اك�دت ادارة ن�ادي الزوراء 
تمس�كها بخدم�ات مدرب 
باس�م  الك�روي  فريقه�ا 

قاسم.
وذكر النادي يف بيان تابعته 
ان  العراق�ي/  /املراق�ب 
ال�زوراء تؤكد  نادي  »ادارة 
التدريبي  بالكادر  تمسكها 
للفريق وذلك بعد اجتماعها 
مع م�درب الفريق الكابتن 

باسم قاسم«.
واوض�ح ان »االدارة اب�دت دعمها الال 
محدود والكامل للكابتن باس�م قاسم 
وكادره املس�اعد«، مبين�ة ان »االدارة 
االس�تقطابات  امل�درب  م�ع  بحث�ت 
القادمة للفري�ق خالل فرة االنتقاالت 

الشتوية«.
يذكر ان عدد من وسائل االعالم اشارت 
اىل ان الزوراء يفك�ر باقالة املدرب بعد 

تراجع نتائج الفريق.

ق�ال مدرب نفط الوس�ط جم�ال عيل، 
إن فريق�ه حق�ق املطل�وب يف مواجهة 
الكهرب�اء، رغم بع�ض الغيابات املهمة 

بصفوف الفريق.
وأضاف عيل »الفريق تج�اوز مباراتن 
مهمت�ن يف ملع�ب التاج�ي، وه�ذا ما 
يمنحن�ا دفع�ة معنوي�ة، يف ظ�ل أنن�ا 
افتقدنا جهود العبن مؤثرين يف الجولة 
املاضية، هما خلدون إبراهيم ورس�الن 
حن�ون، وتمكن�ا م�ن خط�ف نق�اط 
الفوز«. وأشار إىل أن »اإلجهاد البدني يف 
ظل ضغط املباري�ات أمر طبيعي، لكن 
نراهن عىل كفاءة مدرب اللياقة البدنية 
الدكت�ور حيدر عبد الق�ادر، الذي يبذل 

جه�ودا مميزة يف تحض�ري الفريق 
يخف�ف  املوض�وع  وه�ذا  بدني�ا، 
علينا كجهاز فن�ي عبء التحضري 
للمباري�ات املقبل�ة، ويمكنن�ا من 
الركي�ز ع�ىل الجوان�ب الفني�ة«. 
املقبل�ة س�تكون  وب�ن »املب�اراة 
أمام نف�ط البرصة، وهي مواجهة 
مهم�ة فجميع األندية بمس�توى 
متقارب، فريقنا أمام مس�ؤولية 

الصدارة وعلينا أال نفرط بها«.
يشار إىل أن نفط الوسط يتصدر 
 23 برصي�د  الرتي�ب  الئح�ة 
نقط�ة، بع�د فوزه ع�ىل فريق 

الكهرباء بهدف دون رد.

تغل�َب فري�ق الصناع�ة األول عىل 
دون  به�دٍف  الناش�ئن  منتخ�ب 
مقابل يف مباراة ودية أقيمت عىل 
ملع�ب الصناع�ة يف اطار 

اس�تعدادات الفريقن لالستحقاقات 
املقبلة. وقاَل املدرب املس�اعد ملنتخب 
الناش�ئن، حس�ان ترك�ي: إن األداء 
املميز الذي قدمه الالعبون يف مواجهة 
الصناع�ة يع�د عام�ال إيجابيا يعزز 
ق�درات منتخبن�ا كونن�ا نبحث عن 
األداء وتطوي�ر إمكان�ات الالعبن 
الفنية والبدني�ة بعيداََ عن 
تركي:  وأض�اَف  النتائ�ج. 
واجبات  طبق�وا  الالعبون 

الجهاز الفني بش�كل مميز بمواجهة 
فريق يعد من ابرز املرش�حن للتواجد 
يف دوري الكرة املمتاز للموس�م املقبل 
النهائي�ة لدوري  وس�يخوض األدوار 
خ�وض  ان  وأك�َد:  األوىل.  الدرج�ة 
املباريات الودية مع فرٍق بهذه القيمة 

الفنية يعطي الالعب�ن دافعا معنويا 
كبريا لتحقيق االفضل مستقبال. 

واختتَم قائال: س�نعمل خ�الل الفرة 
املقبل�ة ع�ىل خ�وض مباري�ات ودية 
مع فرق الدوري املمتاز قبيل الدخول 
يف املعس�كرات الخارجي�ة التي تعمل 

الفري�ق،  تجان�س  زي�ادة  ع�ىل 
واالس�تقرار ع�ىل الالعبن 

س�يمثلون  الذي�ن 
الرافدي�ن  لي�وث 

البط�والت  يف 
اآلسيوية.

ادارة الزوراء تؤكد تمسكها 
بالمدرب باسم قاسم

جمال علي: نفط الوسط لن 
يفرط في الصدارة

الصناعة يهزم منتخب الناشئين وديًا 

أكد مصدر مقرب من مدرب النجف، حس�ن أحمد، 
أن الجهاز الفني للفريق، س�يقدم  استقالته إلدارة 

النادي، ألسباب مالية.
وقال املصدر »حسن أحمد سيقدم استقالته، بعدما 
تأخ�رت اإلدارة يف دفع مس�تحقات الفريق لنحو 5 
أش�هر، وبالتايل أب�دى املدرب امتعاض�ه من األزمة 

املالية التي بدأت تؤثر عىل معنويات الفريق«.
وأش�ار إىل أن حس�ن أحم�د طال�ب اإلدارة يف وقت 
س�ابق، بحل رسي�ع لألزم�ة املالية، وإال س�يغادر 

الفريق.
وأوض�ح املصدر أن حس�ن أحمد تلق�ى عرًضا من 
فريق جماهريي، لكن ارتباطه بالنجف وراء تريثه، 

وقد يحسم األمر بشكل نهائي خالل 
اليومن املقبلن. 

يش�ار إىل أن النج�ف يحت�ل املركز 
السادس يف جدول الدوري العراقي 
املمت�از برصيد 16 نقط�ة، ولديه 

مباراة مؤجلة أمام الكرخ.

حسن أحمد يقرر االستقالة من تدريب النجف



أعلن توني جودس�يك، وكيل أعمال أسطورة التنس، روجر فيدرر، غياب السويرسي عن 
بطولة أس�راليا املفتوحة 2021.وقال جودس�يك، يف ترصيحات نقلتها وكالة »أسوشيتد 

 : » س »قرر روجر عدم لعب بطولة أسراليا املفتوحة لعام 2021.. ب�ر
لقد أحرز تقدًما مبهرًا خالل الشهرين املاضيني، يف 

رحلة التعايف من جراحة الركبة«.
وتابع: »لكن بعد التش�اور مع فريقه، قرر 
ع�دم االس�تعجال يف الع�ودة إىل املالعب، 
حت�ى يس�تعيد كامل عافيت�ه، وينافس 

بشكل قوي عىل البطوالت«.
وأضاف: »س�نبدأ املناقشات يف األسبوع 
املقب�ل، ح�ول م�دى إمكانية مش�اركة 
في�درر يف البط�والت، التي تب�دأ يف أواخر 

)شباط(«.

يسعى نادي برش�لونة، للتوصل إىل اتفاق 
م�ع الالعب الفرنيس عثم�ان ديمبيل، من 
أج�ل تجدي�د العقد الذي ينته�ي يف صيف 

عام 2022.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، 
فإن برش�لونة يري�د التوص�ل التفاق مع 
ديمب�يل، قب�ل أن يدخ�ل الالع�ب عام�ه 
التعاق�دي األخ�ر، وهو الس�يناريو الذي 
ال يريده البارسا، وس�ط اهتمام بالغ من 
مانشسر يونايتد الذي يريد ضمه بشدة.

وأضافت أن برش�لونة يريد حل مس�تقبل 
ديمب�يل يف أرسع وقت ملنعه م�ن الرحيل، 

مش�رة إىل أن الطرفني تواص�ال يف الفرة 
األخرة للتفاوض عىل تجديد العقد.

برش�لونة  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
وديمب�يل لم يتوص�ال بعد التف�اق، لتتخذ 
األمان�ة الفني�ة بالن�ادي قرار ت�رك عقد 
الجدي�دة  ديمب�يل تح�ت ت�رصف اإلدارة 
للنادي التي سُتنتخب يف 24 كانون الثاني 

املقبل، لحسم هذه القضية.
وتابعت أن اإلدارة الجديدة س�تقرر مصر 
ديمب�يل، إما بقبول رحيل�ه إذا كان يمتلك 
عرًض�ا مث�ًرا أو بق�اء الالع�ب والتوصل 

التفاق حول التجديد.

عاد ري�ال مدريد للتدريب�ات بعد 3 
أي�ام ونص�ف م�ن الراحة، بس�بب 
عطلة أعياد املي�الد، وكان الربازييل 
رودريجو ه�و الغائ�ب الوحيد عن 
الفري�ق، بينما ش�هد امل�ران عودة 
ل�وكا  الكروات�ي  الوس�ط  الع�ب 
مودريتش الذي تعاىف من اآلالم التي 

عانى منها.
وبهدف اس�تمرار سلس�لة النتائج 
مباري�ات  آخ�ر  خ�الل  الجي�دة 
الفريق امللكي يف ع�ام 2020 والتي 
س�يخوضها األربع�اء املقب�ل أمام 
فريق إلتيش، اختتم العبو املرينجي 
أجازته�م الصغ�رة التي اس�تغلها 
أغلبيتهم للس�فر واالبتعاد عن كرة 
الق�دم برفق�ة أرسه�م لالحتف�ال 

بأعياد امليالد.
واستقبل مدرب الفريق، زين الدين 
زيدان، العبيه بخرب يسء وهو غياب 
رودريج�و حت�ى آذار املقب�ل ع�ىل 
األقل، بس�بب اإلصابة التي تعرض 
للفخ�ذ  الخلفي�ة  العضل�ة  يف  له�ا 
األيم�ن، والتي أثرت ع�ىل أحد أوتار 

الركبة خالل مواجهة غرناطة.
وع�ىل جانب آخ�ر، اس�تعاد املدرب 
الفرن�يس العب�ه مودريت�ش ال�ذي 
عان�ى م�ن حم�ل عض�يل زائ�د يف 
الفخذ األيرس خ�الل مواجهة إيبار، 
غاب عىل إث�ره عن مواجهة الفريق 
املاضية، حيث تدرب الالعب بش�كل 

طبيعي مع بقية املجموعة.
وت�درب بقي�ة الالعب�ني بم�ا فيهم 
إدي�ن هازارد بكل ق�وة، عىل مدينة 
وس�ط  الرياضي�ة،  فالديبيب�اس 

طقس يف غاية الربودة.
م�ن جه�ة اخ�رى تصاع�دت حدة 
الشائعات والتقارير يف األيام األخرة 

حول مس�تقبل املدافع النمس�اوي 
ديفي�د أالبا، ال�ذي ينتهي عقده مع 
بايرن ميونخ بنهاية املوسم الحايل. 
وظه�رت تقاري�ر صحفي�ة تفي�د 
باتف�اق أالبا م�ع ري�ال مدريد عىل 
االنتق�ال للفريق امللكي بعقد ملدة 3 

سنوات يف صيف 2021. 
رغم ذلك، نفت صحيفة »س�بورت 
بيلد« اتخاذ الدويل النمس�اوي قرار 
نهائي بش�أن مس�تقبله حتى اآلن، 
مش�رة إىل عدم نيته حسم قراره يف 

األيام القليلة املقبلة.
ويع�ود ذلك المت�الك أالب�ا خيارات 
عدي�دة يف ظ�ل اهتمام ع�دة أندية 
بضمه، بخالف الن�ادي امللكي، مما 
يجعل�ه يف حاج�ة لبع�ض الوق�ت 

التخاذ القرار األنسب له.
وبمج�رد بداية الع�ام الجديد، فإن 
أالب�ا يمكن�ه التوقيع ألي ن�اٍد دون 
موافقة بايرن ميون�خ، حيث يحق 
ألي العب التف�اوض أو التعاقد مع 
أي ن�اٍد طامل�ا كان يق�ي آخ�ر 6 
شهور يف عقده، لكن برشط رحيله 

بمجرد نهاية التعاقد.
وال ي�زال هن�اك باب مفت�وح أمام 
العم�الق الباف�اري، حي�ث يمك�ن 
للطرفني أن يتوصال التفاق بش�أن 
تجديد التعاقد يف أي وقت، ال س�يما 

وأنه أحد أهم العبي الفريق.
الباف�اري  الن�ادي  إدارة  أن  يذك�ر 
سحبت عرضها األخر لتجديد عقد 
أالب�ا يف ترشي�ن األول املايض بعدما 
تأخر الالع�ب يف الرد عليه وحس�م 

ق�راره، مم�ا فت�ح الب�اب أم�ام 
رحيله بنهاية املوسم.

مودريتش يشارك بتدريبات الملكي واالبا يؤجل انتقاله الى الريال

الغموض يسيطر 
على مستقبل 

ديمبلي
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ق�ال دافي�د موي�س مدرب وس�ت ه�ام يونايتد، 
إن�ه يري�د املزيد م�ن التوضيح بخص�وص نظام 
حكم الفيديو املس�اعد، بعدما سمح بشكل مثر 
للجدل باحتس�اب هدف برايتون آند هوف ألبيون 
خالل التعادل 2-2 يف الدوري اإلنجليزي.وس�جل 
لويس دانك مداف�ع برايتون هدفا يف الدقيقة 70، 
ليمن�ح التقدم للفري�ق الزائ�ر 2-1، لكن اإلعادة 
التلفزيوني�ة أظه�رت أن الالع�ب اس�تخدم ع�ىل 
األرج�ح ذراعه قبل تس�ديد الكرة.وش�اهد حكم 
الفيديو املساعد الهدف ولم يجد دليال واضحا من 
وجه�ة نظرة عىل إلغائه.وقال مويس للصحفيني 
»إذا لم يكن استخدم ذراعه ألصبح األمر مختلفا، 
لك�ن طاملا ملس�ت ذراع�ه وجاء اله�دف، وهو ما 

حدث، فإن اللوائح تقول إنه يجب احتساب ملسة 
يد«.وأضاف »لو كنت مكان لويس دانك لش�عرت 
بإحباط حقا إذا ألغي الهدف أو لم يحتسب، لكن 
بصفة عامة إذا كانت هذه اللوائح التي نلعب من 
خاللها، فإننا نحتاج إىل معرفة س�بب عدم إلغاء 
حكم الفيديو للهدف«.وسبق ملويس أن طالب من 
»املدربني املؤثرين« يف الدوري االحتجاج ضد حكم 
الفيديو الذي وصف�ه بأنه يتخذ بعض »القرارات 
الفظيعة«.وتعادل وس�ت هام بواس�طة توماس 
سوتشيك قبل 8 دقائق من النهاية، وخرج بنقطة 
واح�دة ليتق�دم للمرك�ز الع�ارش قب�ل مواجهة 

ساوثهامبتون، اليوم الثالثاء.

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، ع�ن موقف أندريا برل�و املدير الفن�ي ليوفنتوس، 
من التعاقد مع األملاني مس�عود أوزيل نجم آرس�نال، يف املركاتو الش�توي املقبل. 

وت�رددت أنباء عن تواصل تم بني أوزيل ويوفنتوس، النتقال النجم األملاني لصفوف 
البيانكونري مجاًنا، يف كانون الثانى/يناير املقبل، مع التزام آرس�نال بدفع 

نص راتبه حتى نهاية املوس�م. وبحسب صحيفة »توتو سبورت« 
اإليطالية، فقد اس�تبعد أندريا برلو فكرة التعاقد مع مس�عود 

أوزيل.وكش�ف التقري�ر أن غي�اب الالعب عن املش�اركة مع 
آرس�نال يف أي مب�اراة من�ذ بداي�ة املوس�م، أخرج�ه تماًما 

م�ن حس�ابات برلو.وق�رر ميكي�ل أرتيت�ا املدي�ر الفني 
آلرس�نال، استبعاد أوزيل من قائمتي الفريق للربيمرليغ 
واليوروباليغ.وش�ارك أوزيل صاح�ب ال�32 عاما، آلخر 

مرة مع آرسنال يف 7 آذار املايض ضد وست هام يونايتد.

مويس ينتقد قرارات حكام »الفار«

أكد 
ي�ر  تقر
دييج�و  أن  صحف�ي، 
كوس�تا مهاج�م أتلتيك�و مدري�د، طلب 
الرحيل عن صف�وف الروخي بالنكوس، خالل 
ف�رة االنتقاالت الش�توية املقبلة.وذكرت صحيفة 
»ماركا« أن كوستا طلب من إدارة ناديه، إنهاء عقده 
يف كان�ون الثان�ي املقبل، مش�رة إىل أنه يري�د الرحيل 
ألسباب شخصية.وأضافت أن الكرة اآلن يف ملعب أتلتيكو 
مدريد، الذي يستعد للجلوس مع الالعب للتحدث معه، وإذا 
لم يغر رأيه، س�يحاول النادي تس�هيل عملية رحيله من خالل 
إيج�اد اتفاق مناس�ب لجمي�ع األطراف.ولفت�ت الصحيفة إىل أن 
األتلت�ي قد يدخل املركاتو الش�توي من أجل ض�م مهاجم جديد، 

ح�ال الس�ماح برحيل دييج�و، خاصة 
لوي�س  يمتل�ك س�وى  الفري�ق ال  وأن 

سواريز كمهاجم رصيح. 
ومن�ذ بداي�ة املوس�م، عانى كوس�تا من 
إصاب�ات عدي�دة ومختلف�ة، حيث أصيب 
بف�روس كورونا، بجان�ب إصابة عضلية 
وإصابة يف الس�اق اليمنى، أبعدته عن 13 

مباراة ألتلتيكو مدريد هذا املوسم.
جدير بالذكر أن دييجو كوستا يرتبط 
بعقد مع أتلتيكو مدريد، 

حتى صيف 2021.

كشف تقرير صحفي إيطايل، 
عمالق�ة  أح�د  رغب�ة  ع�ن 
الكالتشيو يف التعاقد مع نجم 
جوميز،  أليخان�درو  أتاالنت�ا 

االنتق�االت  ف�رة  خ�الل 
املقبل�ة، يف ظ�ل  الش�توية 
اقراب الالع�ب من الرحيل، 
مدرب�ه  م�ع  املش�اكل  بع�د 

جاسربيني.
وذك�رت ش�بكة »س�بورت ميدياس�ت«، أن 
الن�ادي الوحيد الذي اتخذ خطوات ملموس�ة 
للتعاقد م�ع األرجنتيني، هو إنر ميالن.وقرر 
جاس�ربيني اس�تبعاد جومي�ز م�ن املباراتني 
األخرت�ني ألتاالنتا بالدوري اإليطايل ضد روما 
وبولونيا، بعد خالف نشب بني الالعب واملدرب 

يف غرفة خلع املالبس، ليقرر قائد الفريق الرحيل 
يف الش�تاء املقب�ل.وكان بي�رو أوس�يليو املدي�ر 

الريايض بإنر ميالن، أكد أن جوميز العب يريد كل 
فريق ضم�ه، لكنه نفى الدخ�ول يف مفاوضات معه 
بعد.وأضافت الش�بكة أن أنطونيو بركايس رئيس 

أتاالنت�ا، يأمل إقناع جوميز بالبقاء يف النادي حتى 
نهاية املوس�م عىل األقل، وس�يتحدث مع الالعب 
واملدرب جاس�ربيني يف األي�ام املقبلة.وتابعت أنه 

بالرغم من ذل�ك، أبلغ أتاالنتا وكي�ل أعمال جوميز 
ب�أن النادي لن يس�مح برحي�ل الالع�ب مجاًنا يف 

الش�تاء املقب�ل، وأنه يتعني جلب ع�رض بقيمة 
10 مالي�ني يورو.وختمت بأن إنر قدم صفقة 

تبادلي�ة ينتق�ل بمقتضاه�ا جومي�ز لإلنر 
مقاب�ل رحيل ماتياس فيتش�ينو 

إىل أتاالنتا.

االنتر يسبق
 الجميع للتعاقد

 مع جوميز

كوستا يرغب بمغادرة أتلتيكو  مدريد

ب  قتر ا
عتب  لال ا
ني  ستبا إل ا

خييس 
 ، يجيتز ر د و ر
االنتقتال  متن 
أحتد  لصفتوف 
العريقتة  األنديتة 

بالدوري الركي.
صحيف�ة  وكش�فت 
الركي�ة،  »فاناتي�ك« 
ب�ني  املفاوض�ات  أن 
خييس وإدارة فنربخش�ه، 
متقدم�ة  ملراح�ل  وصل�ت 
للغاي�ة، وأكدت بأن مس�ؤويل 
الن�ادي يتعامل�ون برق�ب مع 
ه�ذا املل�ف الحس�اس.ويف فرة 
س�ابقة، أش�ارت تقاري�ر أخرى 
إىل أن وكيل أعم�ال الالعب عرضه 
عىل فنربخشه لتعزيز خط الهجوم، 

بصفق�ة مجاني�ة يف س�وق االنتقاالت الش�توية.وال 
يرتب�ط خييس صاحب ال��27 عاما، بناد بعد فس�خ 
تعاق�ده مع باريس س�ان جرمان، ال�ذي انتقل إليه 

صيف 2016 قادما من ريال مدريد.
إال أن مس�رة الالعب اإلس�باني داخل جدران حديقة 
األمراء كانت فاش�لة تماما، وتمت إعارته 4 مرات إىل 
الس باملاس، ستوك س�يتي، ريال بيتيس وسبورتنج 

لشبونة قبل فسخ تعاقده أوائل الشهر الجاري.

فنربخشةيسعى 
للتعاقد 
مع خيسي 

بيرلو يستبعد التعاقد مع أوزيل

أك�د تقري�ر صحفي فرنيس أن إدارة باريس س�ان جرم�ان لم تتعجل 
يف قرار إقالة توماس توخيل املدير الفني للفريق.وأش�ارت صحيفة لو 
باريزيان إىل أن إقالة توخيل لم تكن »نزوة« بل تم االستقرار عليها خالل 
اجتماع عاجل يف قطر أوائل الخريف املايض بني ليوناردو املدير الريايض 
لس�ان جرمان ومالك النادي الفرنيس.ولفت�ت إىل أن اإلطاحة بتوخيل 
بس�بب انتقاداته علنا إلدارة النادي أوائل ترشين الثاني املايض بش�أن 
سياس�تهم يف سوق االنتقاالت.وأشارت إىل أن ليوناردو عرض 3 أسماء 
خ�الل هذا االجتماع العاجل لخالفة املدرب األملاني، وهم: ماس�يمليانو 
أليج�ري )املفضل للمدي�ر الريايض لباري�س(، واإليط�ايل تياجو موتا، 

بوكيتين�و. ماوريس�يو  واألرجنتين�ي 
الن�ادي  م�الك  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 
انبه�روا بخي�ار بوكيتين�و  الباري�يس 
بس�بب فلس�فته الكروي�ة وخطط�ه 

وأس�لوبه يف التعام�ل م�ع الالعب�ني.
وتابع�ت بأن�ه بع�د ه�ذا االجتماع 
تحول بوكيتينو من مرش�ح خارج 

الحس�ابات إىل املرش�ح املفض�ل 
لإلدارة الباريسية.

بوكيتينو واليغري يتنافسان لخالفة توخيل

فيدرر ينسحب من بطولة أستراليا المفتوحة



 غمكني مراد
أن تقف عىل خيٍط رفيٍع كأنُه من ضوء، 
يفصُل بني: الخالص نج�اًة أو انتحارا، 
وب�ني الع�ودة إىل حي�ث لم تع�د هناك 
الظ�الل التي كان�ت تقيَك يف ما س�بق، 
هي حالة الشخص الناوي عىل الهجرة، 
وهو واقٌف عىل زبد م�اِء البحر، الباقي 

من مدِه لحظًة.
يح�ق يل أن�ا الباق�ي تحت ظ�اليل التي 
أتف�يُء به�ا، حت�ى إن كان�ت ظ�الالً 
ُمصطنعة من دخاِن نار الرصاع، أو من 
أنف�اس املوت املعلق�ِة بمهماز الحرب، 
يحق أن أس�أل: م�ا الذي يدف�ُع بناوي 
الهجرة أن يخ�وض ِغمار املواجهة مع 
ُعباب املوج والال امتداد النظري للبحر، 
ويحم�ل يف قلب�ه فلذات كب�ده ضغطاً، 
متجمعني حول�ُه صارخ�ني بحاجتهم 
إىل ابتس�امٍة، ال يؤمنه�ا ذل�ك الضغط 
والب�ؤس املرتاك�م ع�ىل وج�ِه ومالمِح 
وحركاِت هذا الن�اوي عىل الهجرة، بعد 
أن ت�رك خلفُه ما بناُه وأسس�ه ليعيش 

غَده وغَد أوالده؟
يبق�ى الس�ؤال ُملحاً لدرج�ة أن امليض 
املُنتظر، يرتاوُح ب�ني الوصول وتحقيق 
املبتغ�ى ألوالدِه، واأله�م بالنس�بة ل�ه، 
الخ�الص م�ن كوابي�س الح�رب: م�ن 
وب�ني  و..و..  وم�وت  وخ�وف  ج�وع 
العودة القهق�رى، والنوم بني فيايف تلك 
للخ�وض  اختي�ارُه  أن  أي  الكوابي�س، 
هذي�ن  إىل  يس�تند  املقام�رة  ه�ذه  يف 
االحتمالني، هكذا امتحان ُتقبُل نتيجتُه 

بصدم�ٍة أق�ل نوعاً م�ا، يف ما ل�و كنَت 
وحي�داً، لك�ن أن تكون أنت بش�خصَك 
الواجه�ة الوحي�دة لرتاك�م  وحريت�َك، 
أس�ئلة النظ�����ِر، أو حت�ى الُنط�ِق 
م�ن أطفاٍل ه�م جزٌء من�َك ال يحملوَن 
ع�بء الس�واد الكب�ري يف قلب�ك، له�و 
امتح�اٌن يف مواجه�ة اآلله�ة، بقدرها 
وجالله�ا، لي�س أق�ل أن ش�هادتها أو 
وثيقته�ا ُتقدر بالقداس�ة؟الناوي عىل 
الهج�رة ع�ر البحر م�ع أطفالِه ينىس 
مصائر السابقني له، ينىس لفظ البحر 
للس�اقطني فيه، ينىس أو يتناىس سفن 
امل�وت الت�ي قذفته�م ب�ني الصخ�ور، 
ع�ىل الرمال، ُمنتفخ�ني، ُمْزرقنَي، كأي 
جماد، ال تأبه لها أمواج البحر، يتناىس 
طريقه، فقط، يتذكر أن قلبه ُيعاني من 
انقب�اٍض ُمتقلٍص إىل حد حج�ِم قنبلٍة 
قابل�ة لالنفج�ار يف أي لحظ�ة، يتذكُر، 

مل�اذا هو هنا عىل س�احٍل ليس س�وى 
ذل�ك الخيط الرفيع ع�ىل حافة النجاة، 
أو هاوية الخالص، يتذكُر، ملاذا باع كل 
ُملكه، ذكرياتِه، حبِه، وطنِه، شهادته، 
بع�د أن نخر ابن البلد يف البلد ما س�مم 
ب�ِه الهواء وال�رتاب، الذي نج�ا منه إىل 
هن�ا، إىل الخيار األصع�ب والخارج عن 
بداهة قرار االنطالق نحوها. إنها لعبة 
مصائ�ر تائه�ة يف أتون النجاة، س�واء 

بقاء ضائعاً أو انتحاراً باقياً كحظ؟
أم�ام هذا املص�ري، أّي فرويد وأي يونغ 
وأي أدل�ر برشي، يمك�ن أن ُيحوَل هذا 
الن�اوي إىل حال�ٍة أو دراس�ٍة، ال يمكن، 
إال إن كان املذك�وران متقمص�ني ه�ذا 
الناوي حيث ه�و! ال يحمُل هذا الناوي 
حت�ى  أو  التالي�ِة،  اللحظ�ة  مفت�اَح 
املاضي�ِة، كلتاهم�ا تقودانه كأعمى إىل 

حيث ال يدري.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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                             امرى القيسالثقافـي

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
 بسقط اللوى بني الّدخول فحومل

 ويوم عقرت للعذارى مطّيتي 
فيا عجبا من كورها املتحّمل

 فظّل العذارى يرتمني بلحمها
 وشحب كهداب الدمقس املفتل

 ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة
 فقالت لك الويالت إّنك مرجيل 

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً 
عقرت بعريي يا امرأ القيس فانزل

 فقلت لها سريي وأرخي زمامه
وال تبعديني من جناك املعلّل 

فمثلك حبىل قد طرقت ومرضع 
فألهيتها عن ذي تمانم محول

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

مهاتما غاندي
 اع�رتف بخطئك رسيع�ًا وب�كل تواضع، فالن�اس تعرف أّن�ك أخطأت 
بالفعل ولكّنهم س�يقدرون حسن خلقك. كل ما تحتاجه الحياة لتكون 
جميل�ة بنظرك هو األمل. نحن نبحث عن الس�عادة بعم�ق، ثّم نجدها 
يف أبس�ط األش�ياء. اَل يوَجد يشٌء يضيِّع الجَس�د كالَقلق، وَمن لديه أيُّ 
إيم�اٍن بالله يجُب علي�ه أْن يخجل من أْن يقلَق عىل أيِّ يشء مهَما َكان. 
النف�وس العظيمة، ال تس�مح ل�ك أن تعمل يف الرس ش�يئاً ال تجرؤ عىل 
عمله يف الجهر. ال أحد يدوم ألحد، تعلم كيف تكون قوياً بنفس�ك. األمل 
موج�ود دائم�اً، حّتى يف أش�د اللحظات ضيق�اً. عندما نكون س�عداء، 
نترصف كاألطفال يف مشاعرنا. القوة ال تأتي من األشياء التي تستطيع 
فعلها، بل من األشياء التي اعتقدت يوماً أنك لن تستطيع التغلب عليها. 
قاعدة الحياة السعيدة: الصر، والرضا، والقناعة. للوفاء معاني كثرية، 
أجمله�ا صديق قلبه يفيض باهتمام ال يج�ف. ال تكتم طويالً، حّتى ال 
تنفج�ر ألتفه األس�باب. ال تنتظر االهتمام، إاّل م�ن قلب يخاف غيابك. 

جميل أن تعرف معنى العطاء، واألجمل أن تعطي.

ال ينتظر أحد أحدا
هنا ال ينتظر أحد شيئا من أحد

قالت الحمامة للسنونو
ثم غابت يف كف نجمة تائهة

وغابت يف جناح النشيد
ومرت بجماعة األصدقاء القدامى

وهم يوزعون حلوى العيد
ودعوها لالحتفال بوردة

ذات أشواك ورساب
ال ينتظر أحد أحدا

عىل خريطة الفرح الصادم
هنا ال ينتظر أحد شيئا من أحد

ومرت عىل أهل الفقيد الوحيد
فاحذر ما يقوله الرساب العسيل

لشمس أعراسنا املوسمية
إذ تخرج لصالة العيد

لكنها تعود وحيدة
فارغة القلب من حنني أهلها

إال من برئ يجمع أصداء ممزقة
إلخوة يلعبون مع الذئب

ويكذبون عىل أبيهم
ال ينتظر أحد أحدا

عىل الطريق املؤدي إىل رمضان
وحفلة ليلة القدر

وعيد الفطر…
يصافحني عطر لون جميل

يخيل يل أن اسمي ينادي عيّل
ينادي عيّل مالك

ينري دروب سماء الرتاويح
فأحضن وحدي النجوم

وأّذوب رويدا بحضن املالك الصديق
وأنىس أسماء من فقدتهم

ذات أهل وذات حنني ممزق الثياب
ال أحد ينتظر أحدا

وال إخوة ينتظرون فرحتك القادمة
وال إخوة يرممون أحزانك املوسمية.

وحيد ضوئك

تميش عىل قلِق ال�)متى( آالمي

واملاُء يرشُب من سؤايل الظامي  

َتعَب الطريُق وال أزاُل بخطوتي

أميش وال ألقى سواَي أم��امي

يتعّكُز املعنى عىل كتفي ال���ذي

لآلَن تح��مُل ِعْبأُه أقدامي 

وأقوُل صرا يا رفيُق أما ترى 

أّن الوصوَل إىل القصيدِة داِم

لو َيعلُم العذاُل أّن ق���صيدتي

ذاتي لَ��الموا من سعى مل�المي     

فالشعُر يكتبني كجرٍح نزف��ُه  

يقتاُت من لحمي وثّم ع��ظامي

فالشعُر روٌح ال تم���وُت ألّنها

جرُس الحديِث لقادِم األّي���اِم

طريق القصيدة
احمد مانع الركابي

 نور الدين الطريسي

رجب الشيخ 
 وم�ن خ�الل قراءتي للن�ص النثري ال�ذي كتبه 
الش�اعر واألدي�ب املب�دع س�الم الحمدان�ي هو 
مزج الجدلية القائمة ع�ىل التصوير الحيس بني 
الص�ورة الش�عرية املتناس�قة وتجلي�ات ذاتية 
معتم�دا ع�ىل صياغت�ه الفني�ة ضم�ن املعرفة 
الحقيقي�ة لبن�اء قاعدة راس�خة م�ن معطيات 
املرحل�ة الجدي�دة، حيث انه اس�تخدم اس�لوب 
حداثوي يحمل نس�بة كبرية م�ن الجمال املعريف 
لكي يجعل م�ن كلماته تغ�ور يف بواطن املبتغى 

الصوري بكثافة املعنى ...
حيث تتعدى مواطن آالزمنة يف املايض والحارض 
لريس�م لوحته الش�عرية ملس�تقبل واع�د يكلله 
من خ�الل الخطاب الش�عري واملع�ريف ..بالرغم 
م�ن تعدد الثيم�ات يف الجملة الواح�دة حيث إن 
يخترص املس�افات بني الخيال والواقع بقصدية 
رس�م املثلوجيا ليؤس�س مش�هدا يلي�ق بذهنية 

املتلقي ، 
هنا البد اإلش�ارة للدور الناضج يف تهيئة القواعد 
الفكرية والثقافية واعطاء النمط الواقعي ضمن 
تجلي�ات انفعالية ش�عورية تنق�ل األىس ضمن 

أزم�ات مك�ررة ومس�تعادة من خ�الل التصور 
الدرماتيك�ي الذ ال يقترص عىل صريورة األحداث 
بش�كل متغري .. ناهيك ع�ن جزالة اللفظ ورص 
الجملة الش�عرية التس�اؤلية بحدود اش�تغاالته 

التجديدي�ة وذلك م�ن خالل مرجعيت�ه الرتكيبة 
يف س�بك وصياغ�ة الكارزما املمّي�زة للوصول اىل 
الجيد يف وضع النق�اط املهمة للنص ، واالعتماد 
ع�ىل البن�اء التش�كييل يف النص املتع�دد االوجه 
تتجس�د يف االنقالب املعريف واعتماده عىل التعبري 
للمش�هد الجديد...ووض�ع لغ�ة املب�ارشة دون 
اللجو إىل اإليحاء الضمني يف وضع النقاط املهمة 

الغناء تجربته يف مجال القصيدة النثرية... 
كما يقول - أصلبوه وحرقوه

- فقد اغتال الشمس خلسة يف قعر الليل ،
مع أن الليل كان مسافرا
يف حقيبة وثرية خرساء

بصحبة حسناء
والشمس كانت تزف للذئب

بقميص ُقدَّ من لسانه 
كلم�ا ازدادت خرته اللغوي�ة والبالغية يف إيجاد 
البدي�ل خلف مدي�ات الرتميز والجم�ال ودالالت 
أش�ياء كث�رية تجع�ل م�ن الش�اعر يفتش عن 
اس�تدراكاته العقلية واس�تبدال الصيغة اللونية 
لوضعه�ا ع�ىل ثيم�ة الن�ص بطريق�ة رش�يقة 
ممتع�ة تعتم�د ع�ىل اس�لوبه املكتن�ز بجمالية 
النق�الت اإلبداعي�ة وتس�اؤالته قب�ل الرشوع ىف 
انش�اء الفكرة داخل النص والبن�اء الحقيقي يف 
عملية التكثيف يف رسم الصورة املرشقة للتطور 
األدب�ي مقرون�ا بح�ث نفس�ه إىل التضحية من 
أجل االرتق�اء الحقيقي يف صياغ�ة العمل الجاد 
لواقع جديد وذلك من حيث وضع ضوابط عملية 
وتهي�أة امل�كان الحقيق�ي ووضع لبن�ات البناء 

الرصني ألدب واع .

»مطرقة خرساء« بين الرؤى الصورية وحقيقة المعنى 
ان اختالف الخطاب المعريف كان واضحا بني ش��اعر 
وآخر يعتمد ع��ى الرؤية التكوينية لطرح الس��ؤال 
ماهو الفرق بني مايكتبه ش��اعرا اعتمد عى الصورة 
الش��عرية المتناس��قة وب��ني مايرس��مه اآلخ��ر م��ن 

تجليات تكون قريبة للنفس والذات ؟

»قلم النجار« وقائع تفضي بها مخيلة المجانين الثقافة تنعى رحيل الناقد الدكتور 
حسين سرمك حسن 

عرض كتاب مخترص
املراقب العراقي/ متابعة...

 م�ن روائع األعم�ال الت�ي ترجمها الراح�ل صالح 
علمان�ي رواي�ة »قل�م النج�ار« للروائي اإلس�باني 
مانويل ريفاس )1957( � أحد رواد املوجة الجديدة 
للكتابة – الرواي�ة تنتمي إىل تلك األعمال التي تدفع 
الق�ارئ للبحث عن مصدر تفرده�ا، عىل الرغم من 
أنه�ا ال تنتمي إىل فئ�ة األعمال املغرق�ة باملوجهات 
األيديولوجي�ة الصاخب�ة، أو بمحاول�ة بن�اء ن�ص 
رسدي ش�ديد اإلغراق باملمارس�ة املرهق�ة لعملية 
الكتاب�ة، بحي�ث تطغ�ى النم�اذج اإلجرائي�ة ع�ىل 
التمك�ني اإلمتاعي للعب�ة الرسدية. إنه�ا من طينة 
األعمال الت�ي تمتص وعي املتلق�ي ال تبعاً للموجه 
الفك�ري، ب�ل لكونه�ا تفت�ح ق�دراً م�ن االنغماس 
للتواط�ؤ مع فضائها، وش�خصياتها، التي تبدو لنا 
مجّسدة للواقع، عالوة عىل ما يكمن فيها من نبض 
يدفعنا ملحاولة تأس�يس إجراء نق�دي، للحكم عىل 
الش�خصية يف إطار تحركه�ا يف املتتاليات الرسدية، 
واأله�م تكّون فض�اء وعيها يف التاري�خ الذي تتوىل 

تمثيله.تستهلك الحرب اإلس�بانية األهلية قدراً غري 
مس�بوق م�ن الفاعلي�ة املتخيلة، ونم�اذج التأطري 
للحقب�ة الزمني�ة األكثر قتام�ة يف تاريخ إس�بانيا 
الحدي�ث، فف�ي الرواية ثمة تكوين�ات تمتزج فيها 
اللغة الش�عرية املس�كونة بمتعالي�ة ذات طبيعة ال 
تختلف كثرياً يف نهجها عن أدب الواقعية السحرية، 

ولكن مع قدرة عىل كبح املبالغة املفسدة.
الرواي�ة تتملكه�ا ش�خصيتان محوريت�ان هم�ا، 
»داب�اركا«،  الدكت�ور  والثائ�ر  املناض�ل  الطبي�ب 
وشخصية الحارس »هريبال«. تبدو شخصية األول 
مثقلة بمناخات من اخت�الق نموذج متعدد األبعاد، 
يمتد يف الرسد بال عناء، ليكون رمزاً ثورياً وإنسانياً 
وجمالي�اً، يطغ�ى ع�ىل بش�اعة القت�ل والتدم�ري، 
فف�ي حوار بني الضابط والح�راس »هريبال« حول 
ش�خصية هذا الطبيب، نق�رأ نموذجاً يلخص واقع 
الطبي�ب، حي�ث يق�ول أح�د الضاب�ط: »طبي�ب يف 
مستشفى اإلحس�ان البلدي. أستاذ مساعد يف كلية 
الطب. فضالً عن كونه كاتب منشورات ومحارضاً، 
ورج�ل اجتماعات حاش�دة، ينتقل بني املستش�فى 

واملركز الجمهوري، ويبقى لديه متس�ع من الوقت 
م�ع ذل�ك ليأخ�ذ خطيبت�ه إىل الس�ينماتوجراف يف 
م�رسح األمري. وه�و صديق حمي�م للرس�ام، ذلك 
الداعي�ة الغالي�يس، صاح�ب اللوح�ات الدعائي�ة، 
يراف�ق الجمهوري�ني، والفوضي�ني، واالش�رتاكيني 
ه�ذا  ينتم�ي  لعن�ة  أي  إىل  ولك�ن،  والش�يوعيني، 

الرجل؟«.
وهك�ذا يس�عى الح�ارس ب�كل م�ا أوتي م�ن قوة 
للتقاطع مع مص�ري الطبيب، الذي ينتقل من معتل 
ملعتق�ل، حيث يجد الحارس طريقة ما للبقاء قريباً 
منه، وعىل الرغم من أن بني الشخصيتني املحوريتني 
أفق ناب�ض بالرصاع، بيد أنه مثق�ل بالدالالت التي 
تنتق�ل يف متن النص، ونعني محورية )قلم النجار( 
الذي ينتهي بيد الرس�ام الذي يس�عى لرسم العالم، 
وم�ا تحتفي به ش�خصياته من آث�ار، تتصل بيشء 
م�ن الحلم والف�رح، وربما الكثري م�ن الحزن، كما 
نقرأ أيضاً يف محاولة الرسام رسم عوالم املجانني يف 
مستشفى األمراض العقلية، وما يمكن أن ينتج من 

وقائع تفيض بها مخيلة املجانني.

املراقب العراقي/ متابعة
نعت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار إىل 
األوس�اط األدبية والثقافي�ة واألكاديمية 
رحي�ل الناق�د الدكت�ور حس�ني رسم�ك 

حس�ن الذي توىف يف إحدى 
بعد  تركي�ا  مستش�فيات 
كل�ويٍّ  بعج�ٍز  إصابت�ه 
إث�ر مضاعف�ات جائح�ة 
ال�وزارة  .وقالت  كورون�ا 
لق�د كان   : له�ا  بي�اٍن  يف 
رسم�ك  حس�ني  الناق�د 
حس�ن جزءاً من املش�هد 
متميزاً  العراق�ي،  األدب�ي 
بالتحلي�ل  أقران�ه  ع�ن 

النف�يس للنص�وص الت�ي ُيخضعه�ا إىل 
منهج�ه النقدي، فضالً ع�ن كونه باحثاً 
مهم�ٌة  أُطروح�ات  ل�ه  س�ايكولوجياً 
يعرفها الوس�ط األكاديمي.وختم البيان 
بالقول : للفقيد الراحل الرحمة واملغفرة 

والرضوان، ولذوي�ه وأصدقائه ومتابعيه 
الصر والسلوان.

 يذك�ر أنَّ الراح�ل م�ن موالي�د محافظة 
ع�ىل  1956  حاص�ل  لس�نة  الديواني�ة 
بكالوريوس طب وجراحة 
عام�ة ع�ام 1980- كلية 
الط�ب – جامع�ة بغ�داد، 
حاصل عىل ماجس�تري يف 
الط�ب النف�يس والعصبي 
جامع�ة   -1990 ع�ام 
ع�ني ش�مس – القاهرة . 
وهو عضو اتح�اد األدباء 
والكتاب يف العراق، وعضو 
النف�يس  الط�ب  جمعي�ة 
العراقي�ة . ف�از بجائ�زة نقاب�ة األطباء 
ألفضل كتاٍب طبيٍّ )املش�كالت النفس�ية 
ألرسى الحرب وعائالتهم( مناصفة عام 
2002. مؤس�س موقع “الناقد العراقي” 

واملرشف اليومي عليه منذ سنة  2009 

على حافة النجاة أو هاوية الخالص

الواقع الثقافي تلفه آهات وأنين البؤس بسبب 
فقــر اإلمكـانات وغياب الدعم الرسمي

األديب حمودي الكناني:

املراقب العراقي / القسم الثقايف
أمىض يف القراءة والكتابة الصامتة  قرابة 35 
عاما قبل أن ين�رش أوىل مجاميعه القصصية 
القصرية ج�دا وحملت عن�وان يعطي مالمح 
هذا لصم�ت واإلصدار املتأخ�ر ) آخر املطاف 
وأويل ( ثم ليتبعها بعد ثالث سنوات مجموعة 
قص�ص قصرية أخرى حملت عن�وان ) مدية 
الحكاية ( ليتبعها االصدار األخري )اس�تدراك 
قب�ل فوات ( وه�و مجموعة نص�وص نثرية 
وض�ع فيه�ا كل تجربت�ه االبداعي�ة وليعل�ن 
ان تل�ك الس�نوات كان�ت حب�ىل بم�ا يممكن 
ل�م  األوان  وان  الحق�ا  اص�دارات  يك�ون  ان 
يف�ت فالجعب�ة لت�ي اوده الحاس�وب مليئة 
باإلصدارات.)املراق�ب العراق�ي ( ومن خالل 
الروائ�ي والصحف�ي عيل لفتة س�عيد التقت 
القاص والش�اعر حم�ودي الكنان�ي مدرس 
اللغة االنكليزية الذي أخذه االدب اىل س�فوحه 
وقمم�ه ووديان�ه ليك�ون ح�ارضا بق�وة يف 

مساجالت اللغة العربية .
*  ما الذي جاء بك اىل االبداع؟  

- ال يمكن أن تك�ون الصدفة هي التي تجيء 
بامل�رء اىل االب�داع إن ل�م تك�ن يف مكنونات�ه 
عوامل مؤه�الت هذا االبداع، ومما يغذي هذه 
املكنون�ات البيئ�ة التي يرتبى فيه�ا املرء، هل 
هي بيئة مس�عدة تغذيتها ُمش�بعة وُمغنية.. 
فأنا نش�أت يف بيئة تكثر فيها جلسات السمر 
يف اللي�ل واملداخ�الت ب�ني ش�عراء الدارم�ي 
واألبوذي�ة وتناق�ل االهازيج وقصص وس�ري 
املش�اهري كس�رية عن�رتة ب�ن ش�داد والزير 
س�الم وس�رية بني هالل والش�عر النبطي ) 
ال�گ�صي�د يتداوله ابن�اء البادية ( وكنت اقرأ 

عىل الجالس�ني هذه الس�ري يف الليايل وخاصة 
لي�ايل الش�تاء  باإلضافة اىل بع�ض املداخالت 
يف االبوذي�ة والدارم�ي، كان ه�ذا يف مرحل�ة 
االبتدائية واملتوس�طة، وبعده�ا تبلورت لدي 
مه�ارات كتابي�ة من�ذ االعدادي�ة وخاصة يف 
درس االنش�اء إذ كثريا ما اثنى مدرسو اللغة 
العربي�ة ع�ىل االنش�اءات التي كن�ت اكتبها 
وقال�وا هذه قصص قصرية ومع االس�ف تلك 
الدفات�ر ومعظ�م الكتب تس�لط عليه�ا احد 
ابن�اء الع�م وباعها ع�ىل العطاري�ن ليجعلوا 
منه�ا اكياس�ا، عال�م الجامعة كان واس�عا 
وكان لتخص�ي االثر الكبري يف تنامي املهارة 
الكتابي�ة الن تخص�ي كان دراس�ة اللغ�ة 
االنكليزية لغة وأدب�ا ) رواية – قصة قصرية 

– شعر – مرسحية(  
*  كيف ترى الواقع الثقايف وأين تضع نفسك 

فيه؟

- كم�ا أرى وم�ن وجه�ة نظر ش�خصية أن 
الواق�ع الثق�ايف تلفه اآله�ات ويكتنفه األنني 
بس�بب فقر اإلمكان�ات وع�دم االهتمام من 
قب�ل الجهات الت�ي من املف�روض تعنى بهذا 
الواقع وترفده  بكل ما يثريه وكل ما نشاهده 
ونلمس�ه ه�و اهتمام�ات جله�ا ش�خصية  
بس�بب غي�اب الدعم الرس�مي ع�ىل كل حال 
الحديث عن ه�ذا الجانب مؤلم ، أما أين أضع 
نفيس يف هذا املش�هد فهذا ما ال أستطيعه الن 

املتلقي وحده هو الذي يحدد املكان .
*  م�ا ب�ني األجن�اس االدبي�ة ثم�ة ف�وارق 
محسوس�ة.. هل يمكن ان تكون هي وحدها 

القادرة عىل تمييز هذا الجنس عن غريه؟
- طبع�ا ثم�ة فوارق محسوس�ة وملموس�ة  
قص�رية   قص�ة  رواي�ة،  بأنواع�ه،  فال�رسد 
وقص�رية ج�دا، مرسحي�ة  له�ا ضوابطه�ا 
واحكامه�ا واس�اليبها  أم�ا الش�عر بأنواعه 

والتفعيل�ة  فالقري�ض  احكام�ه  ل�ه  ايض�ا 
يخضعان للوزن والقافي�ة والتخييل والبديع 
كاملجاز واالس�تعارات والكنايات ومحسنات 
الش�عر االخرى�� أم�ا قصي�دة النث�ر فلها ما 
يحكمها من تكثي�ف وانزياح واحالة وفضاء 
واس�ع بخياله وهن�ا علينا االنوهم انفس�نا 
ونق�ول ان الس�ارد س�ني يغلب الش�عر عىل 
اس�لوبه بل لنقول ان محسنات اسلوبه فيها 

مهارة وصناعة عالية. 
*  نتاج�ك الثقايف هل يحمل رس�الة ابداعية 
ام ان�ه اخراج مخ�زون املوهب�ة التي وجدت 

نفسك فيها؟ 
  - ومل�اذا ال يحم�ل رس�الة ابداعي�ة ؟ إن لم 
يكن يحمل هذه الرس�الة ال يعتر ابداعا واال 
املوهبة وحدها ال تك�ون منتجة ان لم يكون 
غموس�ها االبداع واملهارة العالي�ة يف صقلها 

واخراجها بما يقنع املتلقي . 

* كيف ترى عملية التلقي اليوم امام تحديات 
التقنيات الحديثة؟ 

- عملية فقرية جدا جدا اذ اصبحت التقنيات 
الحديثة جدارا اس�منتيا امام هذه العملية اال 
بني املهتمني من الكت�اب واملثقفني.. يعني ال 
مقارن�ة بني ما كانت عليه عملية التلقي قبل 
هذه الثورة التقنية املهولة والرسيعة للغاية .
 * يف الكتابات األدبية ثمة جنوح نحو االلم أو 
جل�د الذات أو حتى املوت.. هل هذه نابعة من 
البيئة ام ان ه�ذه الثيمات هي االقرب لقبول 

التلقي من األخر؟
- وم�ا الذي يجع�ل البيئة قاس�ية جدا حتى 
تنعك�س ه�ذه القس�وة ع�ىل اإلي�الم والجلد 
غري العوام�ل التي نّمت وط�ورت عملية هذا 
االي�الم والجلد، الرخاء وس�عة فضاء العيش 
واالستقرار عوامل من شأنها صناعة خطاب 
ميلء بالفرح والبهج�ة والضياء، املتلقي هو 

اآلخر مسكني ويعاني!              
* هل تؤمن بنظرية النص املحيل ام أن العالم 
الجديد وما يصطلح علي�ه القرية صار لزاما 

ان يكون االديب متوافقا مع العالم أجمع؟
- نحن ال نعيش يف تجمعات مغلقة وال نعيش 
انغالق�ا ثقافي�ا، العالم اصب�ح قرية صغرية 
بفضل هذه الث�ورة التقنية العجيبة، صحيح 
أن األدب املح�يل هو االق�رب اىل روح املجتمع  
لكن حتى هذا االدب املحيل ال ينفصل ابدا عن 
الحركة االدبية للجماعة االكثر اتس�اعا وهي 
عم�وم املجتم�ع  وحت�ى ه�ذا االدب املحيل ال 

يخلو من مشرتكات.
*  متى تبدا عن�دك لحظة الكتابة؟ هل هناك 
زمن محدد طقوس محددة تم هي تنبع حيث 

تنبع الفكرة؟
مشكلتي رسعة النس�يان فكثريا ما تعرتيني 
نوبات كتابية عىل شكل اخيلة وومضات لكن 
بع�د دقائق اكون قد نس�يتها وه�ذه معضلة 
ل�دي  واب�دأ اكت�ب عندم�ا اتكئ ع�ىل ذراعي 
االي�رس واضع�ا كفي عىل خ�دي وبني اصابع 
الي�د اليمني قل�م فيبدأ يخ�ط كل ما احس به 

واتخيله  وال وقت محدد ابدا
*  بعد ه�ذه التجربة الطويلة م�ن الكتابة يف 
مجال القصة ثم والش�عر ايض�ا والنقد.. اين 

تضع نفسك يف رصاع االجيال؟ 
- أنا غري مؤمن بهذا الرصاع، اإلبداع اإلنساني 
غ�ري خاض�ع للمجايلة طامل�ا الوس�يلة التي 
تنقل ه�ذا اإلبداع هي اللغ�ة لربما املتغري هو 
املوجودات من األش�ياء  امللموسة وإال فاللغة 
هي نفس�ها الت�ي تصف لنا ه�ذه املوجودات 
سواء كانت ملموسة او محسوسة كاملشاعر!

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

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

نور 9
على 
نور

عند  والبهارات  التوابل  رائحة  تنترش 
الخطوات االوىل املؤدية اىل سوق الشورجة 
يميز  ما  هي  الرائحة  هذه  تكون  ،وقد 
والعراق  بغداد  اسواق  واشهر  اقدم 
،فالشورجة تحكي تاريخ الحياة التجارية 
واالقتصادية يف بغداد منذ استيطانها من 

قبل العباسيني وحتى الوقت الحارض.
لها   تسمية  اول  ان  املؤرخون  ويقول  
كانت سوق )الرياحني( ،ثم  استبدلت اىل 
سوق )العطارين( ، ثم  جاءت  تسميتها 
البرئ  معناها  و  )الشورجة(  بـ  االخرية  
سوق  ،فهي  الرتكية   باللغة   املالح  
والعطور  الزراعية  للمنتجات  متخصص 
،ويقف  اليدوية  واملنتجات  واالعشاب 
،مثل  القديمة  االسواق  من  عدد  بجانبها 
وسوق  الصفارين  وسوق  القماش  سوق 
الغزل  و)عكد الجام( و )عكد النصارى( 
النهر حيث كانت  وسوق الرساي وشارع 
بغداد  يف رصافتها اكثر سكانا من كرخها 
الخالفة  كمقر  املهمة  الدوائر  وجود  مع 
واملحاكم  الجند  ومقر  الوايل  ديوان  او 

واملدارس . 
اسواقاً  توجد  الشورجة  سوق  وداخل 
وسوق  الصابون  سوق  منها  متخصصة 
واخر  القرطاسية  وسوق  التوابل 
 ) الخزفيات   ( والفرفوري  للزجاجيات 
،وفيه  ذلك  إىل غري   ) األملنيوم   ( والفافون 
الخاصة  باملخازن  اشبه  )وهي  الخانات 
و  الصغري(،  الله  )خان  منها  بالبضائع 
و  االمني(  و)خان   ، مراد(  جني  )خان 
)خان االغا الكبري( ، وفيها جامع النخلة 
وجامع النوبجي اضافة اىل مرقد الحسني 
وجامع  )ع(  الحسن  وبنات  روح  بن 

مرجان وجامع الخلفاء. 
الخروج  كما  ليس  )الشورجة(  دخول 
السوق  هذه   يقصدون  ،فالبغداديون 
للتبضع  مما يحتاجونه من ُمؤٍن و مواد 
والبهارات  التوابل  لرائحة  لكن   ، غذائية 
وانتشار محالها عىل جنبات هذه السوق 
و  العراقيني  و  البغداديني   قبلة  جعلها 

مقصدهم . 
ولحرفة  العطارة  فن  و مهارة  ، ال يتقنها 
اال  من يزاول  هذا  العمل ، فما بالك بالذي 

ورثها اباً عن جّد . 
ِعطارة  محل  صاحب   ، الشمري  محمد  
»مهنة  :إن   ،يقول  الشورجة  سوق  يف 
العطارة  توارثناها انا واخوتي اباً عن  جّد 
،وهي بحر كبري ال يمكن  تّعلمها بسهولة 
من قبل أي  شخص  فهي  تحتاج  اىل خربة 

مرتاكمة وابداع« .  
ان االمثال  ترضب و ال تقاس  و صحيح 
اال يف  هذه السوق  فاألمر  يختلف فمعظم 
العطارين هنا يف الشورجة  يسريون عىل 
املثل الشعبي القائل )ان رس النجاح  يكمن 

يف  رِس الخلطة ( .
وأبو يوسف محمد ابراهيم - صاحب  محل  
مميز يف احد اركان هذه  السوق  يقصده 
يف   لرٍس  واملحافظات   بغداد  من  الزبائن 
خلطات توابله تحدث  قائال : إن  »للبهارات  
انواع كثرية حسب  انواع  االكالت العراقية 
،منها بهارات  الجدر و الربياني  و كاري 
و  اللحم  شاورما  و  الكركم   و  الطبخ 
الدوملة   و  الكنتاكي  و  البيتزا   و  الدجاج  
و القوزي و انواع االكالت االخرى  ،حيث  
متعددة  خلطات  عىل  االنواع  تلك   تعتمد 
بنسب  معينة  و دقيقة من االعشاب كـ 
و  الحلوة   حبة   و  الكمون   و  )الكزبرة  
الدارسني و القرنفل و الزنجبيل و الجوز 
 ) الجفت  و  البستج   و  الزعفران   و  بوه 

وغريها الكثري ».
 واضاف ، ان »لكل  عطار رٌس يف  مهنته 
، فهناك  محالت ال يجد  فيها  الزبائن ما 
ليس  خلطاتهم   الن   ، نكهة  من  يريدون 
فيها  خربة ، بينما هنا فان اغلب زبائني 
بهاراتي   الن   ، سنوات  منذ   يقصدوني  
توابيل  تحقق  مرادهم  و طلبهم كما  و 

يوجد  يف البهارات  االصيل  و العادي« .
برائحة   مميز  البغدادي  املطبخ   ويبقى  
اىل   يعود   الفضل   و  )الرشقية(  توابله  

التي   العتيقة  دكاكينها  و  الشورجة  
ترفد موائده  بما لذَّ و طاب من مطيبات  

الطعام.
وال تستعمل  البهارات و التوابل كمطيبات 
لألكالت  البغدادية و العراقية فقط وانما 

هي ايضا لها فوائد  صحية كثرية .  
وعن  تلك  الفوائد  الصحية  تقول الرتبوية  
احدى  عزيز  امرية   ، االحياء  مدرسة  و 

رائدات سوق العطارين يف الشورجة  :  إن 
»مادتي الكمون و حبة الحلوة مفيدتان 
الغازات   من  التخلص  و  للقولون  جدا  
السمنة  من  كُمنحف  تستخدمان  كما 
يستخدم   القرنفل   و   ، الوزن  ازدياد  و 
و   ، الربو  عالج   و  االسنان  إلالم  مهدئاً 
الجوز بوه و الجفت  فإنها  يستعمالن  
مقويان للشعر ، و الدارسني و البستج  
يستخدم لعالج  السكر ، كما ان الكركم  

يستخدم  حاليا  لعالج  املفاصل .
يخصص  فانه  زاير   حسن  املواطن  اما 
للتسوق  اسبوع  كل  من  واحد  يوما 
اخصص   :«أنا  ،يقول  الشورجة  من 
اىل  سوق  للمجيء  االسبوع   من  يوما  
من  زوجتي   قائمة   ،ملبياً   العطارين 
لألكالت  عىل  تحتاجها  التي   البهارات  
أي  تخلو  ال  ،حيث   االسبوع  ايام  مدى 
الفطور  باستثناء   البيت  يف  لنا  وجبة 
 ، فيها  البهارات  و  التوابل  وجود  من 
فهي  تمنح طعم و نكهة اخرى  لألكل  
تفتح  الشهية و الذائقة  و تجعلها اكثر  

صحية« .
مصادرة  من  متنوعة   بهارات  و  توابل   
القديمة  السوق   هذه   يف  تصُب  مختلفة 
التي فيها عبق العطارة  الهندية ممتزجا 
الزعفران   العربية، يف  حني  يبقى   بتلك  

مرتبعا عىل عرشه بني بهارات السوق.

الشورجة عنوان لنكهة المطبخ البغدادي

استمراُر حاالت العنف في المدارس الحرشة .. ظاهرة غريبة
 على اخالقيات مجتمعنا

من  )الحرشة(  ظاهرة  اصبحت 
تسبب  التي  السلبية  الظواهر 
الفتيات  الغلب  وقلق  ازعاج 
منازلهم  من  خروجهن  عند 
التي  القوانني  وان  خاصة 
تكاد  الحاالت  هذه  مثل  تعالج 
واالقتصارعىل  معدومة  تكون 
التعليمات الخاصة يف مديريات 
متفاقم  الوضع  ماجعل  النجدة 
الغياب  لهذا  املستغلني  قبل  من 
الظاهرة  وازدياد  القانوني 
والسيما امام ثانويات الطالبات.

مدارس  احدى  يف  )ع(  الطالبة   
»مجموعة  ،إن  ،تقول  الرصافة 
الطالبات  يعاكسون  املراهقني  من 
عبارات  ،ويطلقون  الدوام  انتهاء  عند 
ما  الئق  غري  بشكل  ويترصفون  قبيحة 
يسبب للطالبات الخوف والهلع ،فاننا 
خوفا  الرد  عىل  نقدر  ال  كفتيات 
ستنعكس  التي  الفعل  ردة  من 
ان  فقررت  ،لذا  سلبا  علينا 
اخرب اخي ،الذي يرافقني من 
البيت اىل املدرسة وعندما اعود اجده ينتظرني قرب املدرسة وكذلك فعلت اغلب زميالتي 
من  قلصت  انها  املراهقني غري  من  واملشاكسني  اخواننا  بني  بعدة مشاجرات  سبب  ،ما 
تواجدهم خصوصا بعد ان اهتمت رشطة النجدة باالمر ».اما مديرة احدى مدارس البنات 
ليس  لكن  الطالبات  لهن  ماتتعرض  تالحظ  االدارة   « ،أن  فاوضحت  الرصافة  بجانب 
باالمكان فعل اي يش ، سوى تغري باب الخروج من الشارع الرئييس اىل  باب فرعي لتقليل 
حالة التحرش ،او االتصال بالرشطة لتعيني دورية قرب املدرسة ».السيد سعدي قاسم  
والد احدى الطالبات اكد أن » دوام ابنته اصبح من االموراملقلقة مايدفعه اىل الذهاب مع 
ابنته اىل املدرسة يف أغلب االوقات وانتظارها عند انتهاء دوام املدرسة للتخلص من هذا 

القلق حول ماتتعرضه له من كالم يسء او اي حركة صبيانية من قبل هوالء الشباب 
غري امللتزمني باملبادىء واالخالق«. من جانبه اكد مدير نجدة بغداد العميد محمد خالد 
الربيعي ، ،إن »مناشدات كثرية وصلت اىل مديرية النجدة من قبل مديريات املدارس 
واهايل الطالبات ضمن مناطق الكرخ والرصافة بشأن ظاهرة التحرش التي ينفذها 
الشباب من ضعاف النفوس والتي ترتاوح اعمارهم مابني 17- 20 عاما »، موضحا 
أن »نجدة بغداد  نرشت دوريات لتوثق هذه الحاالت وتحتجز املتحرشني بالطالبات 
لتسلمهم  اىل مراكز الرشطة  الكمال االجراءات«.  واضاف ،أن »النجدة كانت قد بدأت 
الحملة من منطقة البلديات عند مجمع الثانويات يف املنطقة وبعد اجراء سلسلة من 

اللقاءات مع ادارة املدرسة واهايل املنطقة واتضح ان حالة التحرش اصبحت مشكلة 
القبض  القاء  تم  الذين  الشباب   « ،أن  الربيعي  ».وتابع  والطالبات  االهايل  كاهل  اثقلت 

عليهم اتخذت بحقهم االجراءات القانونية الالزمة ».

تدوير النفايات .. زينة و خزينة

النفايات  تجمع  ألماكن  العشوائي  االنتشار  أصبح 
العامة قرب  الساحات  الوسطية ويف  الجزرات  عىل 
أغلب  يف  املألوفة  املناظر  من  والبيوت  املدارس 
أحياء العاصمة بغداد ، ومازالت الطرق البدائية يف 
املكشوفة  الحمل  سيارات  بواسطة  النفايات  رفع 
عمليات  اثناء  الطرقات  يف  منها  البعض  وتناثر 
النقل الماكن تسمى ) الطمر الصحي( ، وهذه هي 
كثرية  وبيئية  صحية  مخالفات  تشوبها  االخرى 
خصوصا  وصناعية  سكنية  مناطق  من  لقربها   ،
مع تكدس آالف األطنان وتوسع مساحتها بشكل 
يومي ، األمر الذي ال يخلو من وجود تلوث بيئي غري 
معلن سيعود برضر كبري عىل الوضع الصحي مع 
تباطؤ فرص حل مشكلة النفايات بشكل جذري .  

ووسط  الشوارع  يف  النفايات  انتشار  مشكلة  حل 
الخطوات  ترسيع  اىل  بحاجة  السكنية  االحياء 
وتجاوز عقبات الروتني االداري ، فتبادل االتهامات 
االستثمارية  املشاريع  عرقلة  مسؤوليات  بتحمل 
الخدمية وتاخري تنفيذها اصبح احد هموم الواقع 
بغداد  امانة   . العراقي  املواطن  حياة  يف  الخدمي 

ناشدت االمانة العامة ملجلس الوزراء 
اىل  النفايات  قطاع  احالة  بحسم  االرساع  برضورة 

االستثمار ألهميته للواقع الخدمي للعاصمة.
يف احياء ومناطق مختلفة يف مدن الشعب والصدر 
قرب  النفايات  اكداس  تنترش  اور  وحي  والطالبية 
والشوارع  االرصفة  عىل  لتتجاوزها  الحاويات 
تعد  لم  التي  الحاويات  حجم  يفوق  فكمياتها   ،
تطرحها  التي  الكبرية  الكميات  الستيعاب  تكفي 
اىل  باالضافة  والورش،  واملعامل  والبيوت  املحال 
اغلب  يف  تكتظ  التي  العشوائية  واالحياء  املهن 
احياء العاصمة بغداد ، يقول عيل عبد الواحد )32( 
صاحب اسواق بقالة يف منطقة الشعب : إن اغلب 
برمي  تقوم  السوق  من  القريبة  والبيوت  املحال 
ان  بعد  الشارع   الوسطية من  الجزرة  يف  النفايات 
وبعد   ، نهار  نصف  خالل  الصغرية  الحاوية  تمتلئ 

امتالئها تنترش النفايات يف الشارع ويصبح املكان 
 24 مرور  وبعد  والنهار  الليل  يف  للحيوانات  مرتعا 
جانبي  اىل  االزبال  مساحة  تتوسع  فقط  ساعة 
الشارع بمنظر مزٍر مع الخطورة الصحية والبيئية 
امراض مختلفة  تنترش  ان  التي يمكن من خاللها 

وخصوصا يف فصل الصيف .  
رفع النفايات من الشوارع واالحياء السكنية مازال 
اهلية  حمل  سيارات  بواسطة  بدائية  بوسائل  يتم 
النفايات  لحمل  مخصص  غري  بعضها  مكشوفة 
باالضافة اىل وجود سيارات) كابسات( متخصصة 
لتغطية  كافية  غري  اعدادها  لكن   ، لالمانة  تابعة 
حسن  احمد   ، بغداد  يف  واالزقة  االحياء  جميع 
مشكلة  ان  بني  البيئة  مجال  يف  باحث  الرساي 
الشوارع واالزقة سببها طرفان  النفايات يف  تراكم 
باملواطن  املتعلق  فالجانب  بغداد،  وامانة  املواطن   :
هو غياب الثقافة العامة واملجتمعية التي ال تمنع 
يف  عشوائية  بطرق  النفايات  إلقاء  من  االفراد 
الساحات العامة ويف الجزرات الوسطية والشوارع، 
بيته  النفايات من  اخراج  املواطن يف  لدى  المشكلة 

والقائها يف اقرب مكان عىل قارعة الطريق.
فهو  بغداد  امانة  يخص  ما  وإن  الرساي  واضاف 
عاما   15 مدى  عىل  الرتقيعية  بالحلول  تمسكها 
مضت من دون ان تضع خطة سرتاتيجية عمالقة 
لحل مشكلة النفايات ومشاكل اخرى كثرية، فهي 
النور  تر  لم  ومشاريع  خطط  عن  تتحدث  مازالت 
بالبيئة  ارضت  التي  البدائية  الطرق  واستسهلت 
وسينعكس رضرها الصحي عىل املواطن من خالل 
، وحتى مواقع  لها  اوبئة وامراض الحرص  انتشار 
الطمر الصحي التي تنترش يف مناطق مختلفة من 
مدروسة  غري  مواقع  اصال  هي  العاصمة  اطراف 

واليمكن ان تتوافر فيها رشوط صحية 
يمكن ان تجنب البيئة واالنسان خطر التلوث. 

حضاري  وغري  خاطئ  اسلوب  العنف 
فهو  لالسف  ولكن  حاالته،  وبجميع 
عىل  الحارض  بوقتنا  املدارس  يف  يُتبع 
االنسان  بحقوق  املناداة  من  الرغم 
الحديثة يف  والطفل وانتشار االساليب 
التعامل، العنف له وجهان يف مدارسنا، 
امورهم  واولياء  الطلبة  عنف  االول 
وعنف  االسباب،  والتفه  املعلمني  ضد 
آخر من املعلمني الرتبويني ضد الطلبة 
فهم  اعناقهم،  يف  امانة  يعدون  الذين 
التعليم،  قبل  الرتبية  عن  مسؤولون 
مايجري يف مدارسنا بحاجة اىل متابعة 

واتخاذ اجراءات بحسب املعنيني.
ترصفات الطلبة

عضو لجنة الرتبية يف مجلس محافظة 
بغداد عدنان جميل املشهداني يقول:” 
العنف الذي يتعرض له التالميذ والطلبة 
املعلمني  او  املدارس  مدراء  ايدي  عىل 
اىل دراسة معمقة   املدرسني يحتاج  او 
الرتبوي،  بالشأن  مختصني  قبل  من 
اذ شهدت اآلونة االخرية ازدياد حاالت 
والطلبة،  التالميذ  مع  بعنف  التعامل 
هذا وان  من يتحمل مسؤولية ذلك هم 

غري  بترصفاتهم  انفسهم  الطلبة 
املقبولة واملسؤولة، كعدم جلب 

املدرسة،  اىل  معهم  الكتب 
لدروسهم  واهمالهم 

بااللعاب  النشغالهم 

التواصل  بمواقع  او  االلكرتونية 
االجتماعي التي اخذت جل وقتهم”.

التدريسية  الهيئات  ويضيف:”بعض 
هؤالء  امور  اولياء  طلب  يف  ترسل 
التالميذ، محاولة اصالحهم واعادتهم 
نتائج  لتحقيق  الصحيح  الطريق  اىل 
ليتمكنوا من قيادة بلدهم يف  متميزة، 
االمور  اولياء  بعض  ان  اال  املستقبل، 
باهمال  االستمرار  عىل  يرصون 
الهيئة  اعضاء  يضطر  ما  ابنائهم، 
توجيه  يف  االب  دور  اخذ  اىل  التعليمية 
اىل  االحيان  بعض  يف  واللجوء  التالميذ 

رضبهم”.
استخدام  املشهداني:”  ويستدرك 
يحتاج  والطلبة  التالميذ  ضد  العنف 
بجميع  مختصني  قبل  من  دراسة  اىل 
نفس  وعلماء  الدراسية  املراحل 
الالزمة  الحلول  وايجاد  وباحثني 
بما  والتالميذ  التعليم  واقع  الصالح 
واقع  ان  مؤكداً  الرضب،  يجنبهم 

العراق هو اشبه التعليم يف 
يف  كان  بما 
ر  لعصو ا

املدرسني  احرتام  عدم  من  الوسطى 
االحيان،  بعض  يف  عليهم  واالعتداء 
وتعاقب  ذلك  تمنع  قوانني  رغم وجود 

مرتكبيه بشدة”.
 

الترسب نتيجة  العنف           
لحقوق  العليا  املفوضية  رئيس  نائب 
يبني:”  الشمري  ميزر  عيل  االنسان 
اعتداء  حاالت  رصدت  املفوضية 
بالرضب من قبل كوادر تدريسية عىل 
بمشاكل  لهم  وتسببت  وطلبة  تالميذ 
الحاالت كانت  ان هذه  نفسية، مؤكداً 
الطلبة  لهروب  الرئيس  السبب  هي 
فان  وعليه  املدارس،  من  وترسبهم 
بهذا  تقارير  عدة  كتبت  املفوضية 
الشأن ورفعت للجهات املعنية، ما ادى 
التدريسية  اىل محاسبة بعض الكوادر 
التالميذ  مع  بعنف  ترصفت  التي 
عىل  نفسية،  ارضاراً  لهم  وسببت 
اعتبار ان مثل هذه الترصفات مخالفة 
لقوانني وزارة الرتبية يف تنمية وتهذيب 

اجيال املستقبل”.
الوقت  يف  اننا  اىل:”  الشمري  واملح 
ذاته يجب ان نبحث عن اسباب لجوء 
استخدام  اىل  التدريسية  الهيئات 
التالميذ  بحق  الترصفات  هذه  مثل 
الرتبوية  املالكات  ان  اذ  والطلبة، 
نفسية  وحاالت  ضغط  من  تعاني 
احوالهم  سوء  بسبب  جداً  كبرية 
اليومية  الحياة  ومتطلبات  املعاشية 
اذا  املتدنية،  لهم والطفالهم ورواتبهم 
ماقورنت بنظرائهم يف باقي الوزارات، 
االرايض  قطع  بتوزيع  شمولهم  وعدم 
مجمعات  تخصيص  او  السكنية 
سكنية للمعلمني او املدرسني، وكل 
املدرسني  تمنع  االسباب  هذه 
بصورة  اعمالهم  تأدية  من 
بشكل  والتعامل  صحيحة 

عنيف مع الطلبة”.
 

الرتبية أوالً
لخبري  ا
ذو  االجتماعي 
حسني  الفقار 

أن:”  يوضح 
م  عمو

ملجتمع  ا
ني  يعا

من 
د  يا د ز ا

ت  ال حا
 ، لعنف ا

يف  انها  اال 
الرتبوي  القطاع 
الن  استثنائية  تعد 
املؤسسة  هذه  يف 

تراعى  ان  يجب 
التعليم،  قبل  الرتبية 

ان  الكوارث  ومن 
يرتبى الطفل عىل العنف، 

الرقابة  زيادة  لذلك البد من 
واملسؤولية  واملحاسبة 

املبارشة عند حصول مثل هكذا 
حاالت، فنرى ان هنالك تساهالً 

الذي  التدرييس  عقوبة  بعدم 
الترصفات ويف  يترصف بمثل هذه 

هنالك  يكون  االحيان  اغلب 
رغم  املوضوع،  عىل  تكتم 
اننا نؤكد رضورة محاسبة 

املتجاوزين عىل القانون،عىل 
اعتبار ان املعلم شخصية مقدسة”.

ويسرتسل حسني:”هنالك نقاط كثرية 
النفسية  الحالة  منها  مراعاتها  يجب 
من  كبرياً  جزءاً  ألن  واملعلم،  للطالب 
حياتية  مسائل  من  يعاني  املجتمع 
معقدة واقتصادية تلقي بظاللها عىل 
الوضع الرتبوي، وفشل الوزارة يف خلق 
جو تربوي حقيقي يساعد عىل انشاء 
وبشهادة  للعيان،  واضح  ناجح  جيل 
يف  التعليم  فان  الدولية،  املؤسسات 
العراق خارج التصنيفات وغري معرتف 
االهايل  أن  والدليل  وداخلياً،  دولياً  به 
تعاني دائماً من مشاكل التعليم، كما 
ان فكرتي التوبيخ والرضب واالعتداء 
اموراً سلبية،  الطالب كلها ولدت  عىل 
ومنها تزايد حاالت الترسب بشكل غري 

منطقي”.
االرشاف  ان”مديرية  يؤكد  حسني 

ي  بو لرت ا
مع  تتعامل  الرتبية  وزارة  يف 

امر  بأنها  االطفال  رضب  حاالت 
وان  يتطور  العلم  ان  مع  طبيعي، 
يمكن  ال  مصانة  حقوق  له  الطفل 
االمم  منظمتي  ان  كما  تجاوزها، 
“يونيسيف”والرتبية  للطفولة  املتحدة 
جرمتا  “يونسكو”  والعلوم  والثقافة 
عىل  بها  تسمحا  ولم  االعمال  هذه 
كيفية   عن  حسني  االطالق”.وتساءل 
صناعة جيل يتم التعامل معه بالعنف 
بعض  يف  متابعاً:”االطفال  والقوة؟، 
السياق  خارج  يكونون  االحيان 
املدرسة كأن يكونوا  املتعارف عليه يف 
غري  بالفاظ  يتلفظون  او  مشاغبني 
بهذه  عقوبتهم  تتم  ال  لكن  الئقة، 
الرتبية  طريق  عن  بل  الطريقة، 

والتوعية”.



الصويرة  قضاء  يف  املحلية  اإلدارة  وضعت 
بالتنسيق  استثمارية  خارطة  واسط  شمايل 
تتضمن  املحافظة  يف  االستثمار  هيئة  مع 
زراعية  استثمارية  فرص  تخصيص 
ومشاريع لإلنتاج الحيواني بحسب ما تحدث 
به القائم مقام املكلف عادل الزركاني.وأشار 
يشهدها  التي  املالية  األزمة  أن  إىل  الزركاني 
يف  املشاريع  من  عدد  إكمال  وعدم  العراق 
من  املالية  املوارد  تعظيم  يتطلب  القضاء 

خالل هذه الفرص االستثمارية.
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هذا ترصح انك املنقذ للعراق .بل أنت املنقذ للفاسدين .

                                         * عالء املالكي

عسى ان تنفع الذكرى

مبنى  املجانيني  املحارضين  من  عدد  أغلق 
عقود  إىل  بتحويلهم  للمطالبة  ميسان  تربية 
املديرية  عىل  للضغط  محاولة  يف  وزارية 

لالستجابة ملطالبهم.
وإنهم  محارضا   150 من  أكثر  إنهم  وقالوا 
تنفذ  لم  التي  الوعود  من  باليأس  يشعرون 
بعدم  تفيد  قولهم  بحسب  معلومات  ولديهم 
 2021 لعام  االتحادية  املوازنة  يف  إدراجهم 
تحقيق  لحني  تظاهرتهم  استمرار  إىل  الفتني 

املطالب.

اىل السيد امني بغداد املحرتم
تحية و تقدير

زقاق  يف  الساكنني  املواطنني  نحن 
لدينا  الرشقية  كرادة   ٩0٩ محلة   25
مشكلة تواجد الكالب السائبة الرشسة 
التي تهدد الجميع و خصوصا االطفال. 
الجهات  اىل  االيعاز  جنابكم  اىل  نتطلع 
املختصة ملعالجة معاناتنا.... مع فائق 

التقدير

                    * جواد جاتي

محاضرون مجانيون يغلقون مبنى تربية ميسان

مطالبات بتخصيص فرص استثمارية في الصويرة

أصحاب  من  عدد  طالب 
واسط  يف  األهلية  املولدات 
بتقديم  املختصة  الجهات 
من  وإعفاءهم  لهم  الدعم 
الرسوم الرضيبية التي فرضت 

عليهم مؤخرا.
إنهم  للمربد  منهم  عدد  وقال 
ظروف  يف  حاليا  يعملون 
االنقطاع  مع  استثنائية 
الكهربائي  للتيار  املستمر 

املجهز  الوقود  كفاية  وعدم 
الحكومية  الجهات  من  لهم 
إىل  يضطرهم  الذي  األمر 
بالسعر  إضافية  كميات  رشاء 

التجاري.

السالم عليكم ..
االخوة يف امانة بغداد املحرتمني 

االنتباه  الكريم  جنابكم  من  نلتمس 
أبكار/ سبع   / أالعظمية  منطقة  اىل 

قرب  السمكة  لسوق  املقابل  الشارع 
ثانوية األنتصار للبنات وسط العاصمة 
حي  بني  الرسيع  الخط  بجانب  بغداد 
منطقة  يربط  الذي  الشارع   و  تونس 
مهم  طريق  وهو  األعظمية  يف  الكم 

وحيوى يف بغداد ؟؟!!
رئييس  مكب  يكون  ان  الالئق  من  هل 
العوائل  بيوت  منتصف  ويف  للنفايات 

هذا  هل  ونساء  وأطفال  مرىض  هناك 
معقول!!

اين أمانة بغداد واملسؤولني باألمانة ال 
واألنسانية  الضمري  يراعي  منهم  أحد 
فتاكة  أمراض  هذه   ويقول  باملواطن  ويفكر 
.. وما زاد الطني بلة ان سيارات األمانة تدخل اىل 
الشارع وتزيد النفاتيات بدل ان ترفعها.... !!!!! 
والشارع تزداد وترتفع فيه النفايات وترتع فيه 
االمراض و الحرشات  ..فمتى نرى مسؤل يعمل 

بواعز من ضمي وطني.

                              * جالل الشمري

واسط .. أصحاب المولدات األهلية يطالبون 
بالدعم وإعفائهم من الرسوم الضريبية

يف  املواطنني  شؤون  قسم  أكمل 
طلبات  الديوانية  محافظة  ديوان 
عىل  بالحصول  الراغبني  املواطنني 
إىل  دعاهم  فيما  سكنية،  كرفانات 
اإلجراءات  إلكمال  القسم  مراجعة 
اعتبارا  االستالم  بعملية  الخاصة 
الثاني  األحد ولغاية كانون  اليوم  من 
عن  صادر  بيان  وقال  املقبل.  للعام 

جميع  إن  الديوانية  محافظة  إعالم 
بطلبات  تقدموا  الذين  املواطنني 
السكنية  الكرفانات  عىل  للحصول 
املعوزين واأليتام مراجعة  سابقا من 
اللجنة  أو  املواطنني  شؤون  قسم 
املشكلة يف ديوان املحافظة الستكمال 
املستمسكات  جلب  مع  اإلجراءات 

األصولية للمعامالت.

بغداد  عمليات  وقيادة  النقل  وزارة  ناقشت 
النجدة  ومديرية  املدني  الدفاع  ومديرية 
النهرية ووزارة املوارد املائية والنقل البحري، 
السياحية  املواقع  يف  املتبعة  اإلجراءات   ،
مشكلة  وحل  دجلة  نهر  ضفاف  عىل  املطلة 

التجاوزات.
تم  إنه  تلقيناه  بيان  يف  النقل  وزارة  وقالت 
دجلة  نهر  ضفاف  عىل  التجاوزات  مناقشة 
يف جانبي الكرخ والرصافة واملتابعة امليدانية 
املتبعة  واإلجراءات  فيها  السياحية  للمواقع 
عن  والكشف  واألمان  السالمة  لرشوط 

الوحدات النهرية العائمة والثابتة.
املربد  يبثه  الذي  املتابع  برنامج  وكانت 
يف  والكورنيش  السياحي  الواقع  تناول  قد 
إنعاش  تواجه  التي  واملشاكل  املحافظات 

السياحة عىل ضفاف األنهر.

الظالم يخيم عىل أجزاء كثرية 
التي  الصورة  هذه  أجواء  من 
التقطت لطالب يحاول مذاكرة 

أن  بعد  »شمعة«  عىل  دروسه 
حكمت الظروف العامة أن يكون 

املدارس يوما يف األسبوع  الدوام يف 
محارضاته  يتلقى  األيام  وباقي 

عيان  لشهود  وفقا  االنرتنت.الظالم  عرب 
وإفادات حكومية من دوائر الكهرباء 

وتراجع  الكهرباء  انقطاع  سببه 
زيادة  بسبب  التجهيز  ساعات 

ارتفاع  بسبب  األحمال  عىل  الضغط 
استهالك الطاقة جراء انخفاض درجات الحرارة.
ويف مفارقة غريبة، تجمع صورة الفتى »كرار« 

الذكية  الهواتف  عرب  االلكرتونية  الدراسة  بني 
»الشمعة«  وبني  املبتكرة  التواصل  ومنصات 

التي تذكر العراقيني بماضيهم السحيق يف 
عرشينيات القرن املايض.

من  األحد،  اليوم  املثنى  يف  املقاولني  اتحاد  حذر 
تأثر 80% من املشاريع القائمة حاليا يف املحافظة 
الدينار  أمام  الدوالر  رصف  سعر  رفع  بسبب 
العراقي.وقال رئيس االتحاد جاسم الصوخي إن 
رشيحة املقاولني تعترب من أكثر الرشائح ترضرا 
البناء  مواد  أسعار  ارتفاع  بسبب  القرار  ذلك  من 

التسليح  وحديد  األسمنت  سيما 
األخرى.وأشار  االستريادية  واملواد 
إىل أن ذلك الرضر سيشمل رشيحتي 

إثر  عىل  الثانويني  واملقاولني  العمال 
يف  األعمال  توقف  أو  تأخر  أو  توقف 

املشاريع.

طلبات مواطني الديوانية
 بتوفير كرفانات سكنية 

تجاوزات على ضفتي دجلة

السالم عليكم
رغ�م املناش�دات الكث�رية وب�دون ج�دوى ت�م رفع 
الصبات والس�ياج االمني من جهة القناة يف ش�ارع 
فلسطني محلة 505 مجاور محطة تعبئة االدرييس 
من قبل كادر امانة بغداد وبدون علم عمليات بغداد 
وه�ذا االمر س�اهم يف ادخال العجالت والش�احنات 
الكب�رية دون امل�رور بالس�يطرة وكذل�ك عملي�ات 
الرسقة يف املنطقة نناش�د صفحتكم بانقاذ املنطقة 
علما انه تم ابالغ مسؤول النظافة الذي ازال السياج 
وق�ال حرفيا )اذهبوا و اش�تكو عن�د عمليات بغداد 

وقولوا » االمانة ازالتها«(

                        * سعيد عبد الهادي

السالم عليكم
الغزالي�ة محل�ة ٦٦٧ زق�اق ٤ .. جميع ال�دور فيها 
بالكام�ل املاء ضعيف ج�دا بحيث م�ع املاطور و ال 

يصعد للطابق الثاني
ت�م الفحص مع اكثر من بيت يف مربعنا الس�كني و 
نفس الحالة م�ع العلم باقي املربع�ات املاء عندهم 

طبيعي...
يرجى املتابعه رجاءا

                      * براء االدرييس

الغزالية ش�ارع البدال�ة محلة ٦٦5 زق�اق ٤٦ قرب 
مدخل معمل الثلج تعاني من إهمال كبري

يرجى اس�عاف طلبنا برفع النفايات املرتاكمة امام 
منازل املواطنني..

علما ان غالبية س�كنة املنطقة م�ن موظفي دوائر 
لكوننا قد ناش�دناكم مرارا و تكرارا لوضع حاويات 
النفاي�ات و تكليف آليات جمع النفايات ان تصل اىل 

املنطقة انفة الذكر..
مع تقديرنا و احرتامنا لجهودكم املبذولة

                               * محمد مجيد

نناشدكم انقاذنا

السالم عليكم
الخريطة   الدرجة وكانها ليست عىل  اىل هذه  ملاذا مهملة  التاجيات  منطقه 
والخدمات  الطفالنا  مدارس  و  طبي  مستوصف  اىل  الحاجة  باشد  فنحن 

البلدية االخرى .                                      * رسول الخفاجي

السالم عليكم
منطقة العامرية / نواب الضباط  ..محلة ٦٣٤ لقد تعبنا نفسيا من الرتاب 
 ٧ زقاق  من  متفرعه  ازقه  ثمانية  وهي  والحفر  الشوارع  يغطي  الذي  
محتاجه لتبليط..ونحن منذ خمس سنوات نشتكي فيقولون غدا .. وبعد غد 

.                                                                     * عيل محمد

مستوصف صحي و مدارس

مفوضية  مع  متعاقدون  نظم 
والديوانية  البرصة  يف  االنتخابات 
تظاهرات  وميسان  واملثنى 
املالك  عىل  بالتثبيت  للمطالبة 
باالستقالة  هددوا  فيما  الدائم 
الجماعية يف حال عدم االستجابة 
للمربد  ملطالبهم.وقال عدد منهم 
البرصة  يف  املتعاقدين  عدد  إن 
ويف  عقد   ٤00 من  أكثر  يبلغ 
 5000 من  أكثر  العراق  عموم 
يعملون طوال أيام األسبوع وغري 
رسمية  عطل  بأي  مشمولني 
يف  بالبقاء  مطالبتهم  وتجري 

العمل لغاية الخامسة مساًء.
بالتثبيت  أنهم يطالبون  وأضافوا 
فإنهم  وإال  الدائم  املالك  عىل 
االستقالة  عىل  سيقدمون 
الجماعية لكافة عقود املفوضية 
التي  الفرتة  هذه  يف  وخصوصاً 
املفوضية  فرتات  أهم  من  تعترب 
بتحديث  مطالبون  أنهم  حيث 
فرق  شكل  عىل  والعمل  البيانات 

جوالة ومراكز تحديث ثابتة.
انه يف حال تقديمهم  إىل  وأشاروا 
يف  للعاملني  الجماعية  لالستقالة 
املفوضية  فأن  االنتخابية  املراكز 

إىل تعني كوادر  ستكون مضطرة 
جديدة وتقوم بإدخالهم بدوارات 
وهذا  العمل  آلية  عىل  وتعليمهم 
تستطيع  ال  وأموال  وقت  يتطلب 

الجهات الحكومية توفريها.
يذكر أن التظاهرة شهدت انتشاراً 
للقوات األمنية التي قامت بقطع 
الطريق املؤدي إىل مقر املفوضية 
يف الطويسة أمام حركة العجالت.

يعملون  موظفون  نظم  كما 
بنظام العقود يف مكتب مفوضية 
أمام  تظاهرة  املثنى  انتخابات 
بتثبيتهم  للمطالبة  املكتب  مقر 

عىل املالك الدائم.
وقال عدد منهم للمربد إن مطلبهم 
املالك  عىل  التثبيت  هو  الرئييس 
بالعمل  استمرارهم  بعد  الدائم 
سنوات،  لعدة  العقود  نظام  وفق 
مؤكدين االستمرار باالحتجاجات 
بغداد بشكل  املثنى والعاصمة  يف 
جميع  تحقيق  لحني  مركزي 

مطالبهم.
العرشات  نظم  الغضون  ويف 
مفوضية  يف  املتعاقدين  من 
الديوانية  بمحافظة  االنتخابات 
املفوضية  مبنى  أمام  تظاهرة 

للمطالبة  العروبة  حي  يف  الواقع 
بالتثبيت عىل املالك الدائم.

وقال أحد املشاركني يف التظاهرة 
إنهم  للمربد  حمادي  فاضل 
املركزية  الحكومة  يطالبون 
ورئاسة  النواب  ومجلس 
درجات  بتوفري  الجمهورية 

منذ  يعملون  لكونهم  وظيفية 
عدة أعوام بهذه الصفة.

املتعاقدون  نظم  ميسان  ويف 
املطالب  تحمل  مماثلة  تظاهرة 
إنهم  منهم  عدد  ذاتها.وقال 
ضمن  إدراجهم  عدم  يستغربون 
الكثري  أن  رغم  االتحادية  املوازنة 

بعد  ذلك  عىل  اآلمال  عقد  منهم 
قبل  لهم من  التي منحت  الوعود 
حكومة بغداد، الفتني إىل اتخاذهم  
األيام  يف  تصعيدية  خطوات 
القادمة يف حال استمرار املماطلة 
االستجابة  وعدم  والتسويف 

ملطالبهم عىل حد قولهم.

ضعف ماء االسالة

المتعاقدون مع مفوضية االنتخابات  يطالبون بالتثبيت أو االستقالة الجماعية

ري
ص

الب
ل 

جما

الظالم 
والشمعة
 في لعبة

 االيام

تحذيرات من تأثر  80 % من المشاريع  
في المثنى بعد رفع قيمة الدوالر

كالب سائبة

انقذونا من تل النفايات  اهمال متعمد 

مناشدة

حي الك�رادة محل�ة ٩0٣زقاق ٦٩ 
واالزقه املجاورة لها سيارة  كابسة 
النفاي�ات تاتي والترف�ع النفايات 

مما تسبب يف تركمها.
                     * نادية الحكيم 

امر مستغرب

عمو ) عّطال( 
شنو اخبار الدنية

عمو ...
كل واحد 

يحود النار 

الكرصته

؟
عمو

 اريد لب جو 

عمو احنه نبيع ) لب رالية (
الي بصفي  يبيع 

لب جوز
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إنه�ا  الربيطاني�ة،  الحكوم�ة  ق�ررت 
س�تحظر عروض »اشرت واحدة واحصل 
عىل األخرى مجاًنا« عىل األطعمة الغنية 
بالدهون، أو الس�كر، أو املل�ح، وعبوات 
مجانية من املرشوبات الغازية السكرية 
يف املطاع�م اعتب�اًرا من نيس�ان 2022، 
يف أح�دث خطوة له�ا يف خطتها ملعالجة 

السمنة وتحسينها.
وأضاف�ت بريطانيا، أن الس�منة هي 

واح�دة م�ن أك�رب مش�اكل 
الصح�ة العامة طويلة األمد 
يف بريطاني�ا، حي�ث يعان�ي 

ما يق�رب من ثلث�ي البالغني 
يف إنجل�رتا من زي�ادة الوزن، 

من  وواح�د 
 3 كل 

ل  طفا أ

املدرس�ة يعان�ي م�ن زي�ادة ال�وزن أو 
السمنة، بعد انتهاء املرحلة االبتدائية.

وأكدت أنها س�تقيد اإلج�راءات أيًضا يف 
األماك�ن الت�ي يمك�ن فيها اإلع�ان عن 
املنتج�ات  له�ذه  الرتويجي�ة  الع�روض 
بالع�روض  ُيس�مح  ول�ن  املح�ات،  يف 
الرتويجية غ�ر الصحية عند الخروج أو 

نهايات مداخ�ل املتاج�ر، أو يف 
املمرات.

وأوضحت أننا نقيد العروض الرتويجية 
ونق�دم مجموعة من اإلج�راءات للتأكد 
م�ن أن االختي�ار الصح�ي ه�و الخيار 
الس�هل، قال وزير الصح�ة العامة جو 
ترشش�ل: »إن خلق بيئة تساعد الجميع 
ع�ىل تن�اول األطعم�ة الصحية بش�كل 
أكثر انتظاًما هو أمر حاس�م لتحس�ني 
صح�ة األمة.واقرتح�ت بريطاني�ا ألول 
م�رة تقيي�د صفق�ات »اش�رتي واحدة 
واحص�ل ع�ىل األخ�رى مجاًن�ا« ع�ىل 
الوجب�ات الرسيع�ة يف يولي�و، وأعلن�ت 
أيًضا ع�ن تدابر مثل حظ�ر التلفزيون 
واإلعان�ات عرب اإلنرتنت ع�ن الوجبات 
الرسيع�ة قب�ل الس�اعة 9مس�اًء.وقال 
املوقع، ثبت أن زي�ادة الوزن تزيد خطر 
اإلصابة بمرض خطر أو الوفاة 
م�ن كورونا، وه�ي حقيقة 
ال�وزراء  رئي�س  أبرزه�ا 
بوري�س جونس�ون الذي 
تح�دث علًنا ع�ن حاجته 
الخاص�ة لفق�دان الوزن 
املستشفى  دخوله  منذ 

بسبب املرض.

بريطانيا تحظر عروض الشراء لألطعمة الغنية بالدهون لمكافحة السمنة
قال�ت الرابطة األملانية ألطب�اء األطفال 
واملراهق�ني إن أعراض اإلصابة بالتهاب 
املس�الك البولية لدى األطف�ال تتمثل يف 
الش�عور بحرقان أثناء التبول والشعور 
بأل�م يف الج�زء الس�فيل م�ن الظهر أو 

البطن وارتفاع درجة الحرارة.
وشّددت الرابطة عىل رضورة استشارة 
الطبي�ب ف�ور ماحظة ه�ذه األعراض، 

نظ�راً ألن تزاي�د أع�داد الجراثيم يف 
الطف�ل  ل�دى  البولي�ة  املس�الك 

يمك�ن أن يتس�بب يف اإلرضار 
بأنسجة كليته.

وع�ادة م�ا يص�ف طبيب 
املض�����ادات  األطف�ال 
الحيوي�ة ليمن����ع به�ا 
البكتري�ا  أع�داد  تزاي�د 

لدى الطفل. كم�ا ينبغي أن 
يتناول الطفل املُصاب بالتهاب 

املس�الك البولية كميات كافية من 
السوائل، كي تعمل عىل تنظيف املسالك 

البولية لديه.
كما أن تعريض بطن الطفل للس�خونة 
عن طري�ق وضع كم�ادات دافئة عليها 
ُيس�هم يف التخفيف م�ن متاعب التهاب 

املسالك البولية.
وللوقاي�ة م�ن التهاب املس�الك البولية، 
األطعم�ة  الطف�ل  يتن�اول  أن  ينبغ�ي 

)ج(،  بفيتام�ني  مث�ل الغني�ة 
البطاطس والربوكيل، حيث 

األطعم�ة  ه�ذه  تعم�ل 

عىل زي�ادة محتوى األحم�اض يف البول 
وُتس�هم أيض�اً يف الحد من عدة أش�ياء، 
من بينه�ا نمو البكتريا داخل املس�الك 
البولية.وم�ن امله�م أن يق�وم الطف�ل 
التبول بشكل  بعملية 
منتظ�����م، م�ع 
ع�ىل  الح�رص 
تفري�غ املثان�ة 
علماً  كامل�ة، 
ال  أن�ه  بأن�ه 
ع�ىل  يج�وز 
أن  اإلط�اق 
منع  يت���م 
عملي����ة 

لدى  التبول 
الطفل.

رابطة المانية: ارتفاع الحرارة عالمة على إصابة االطفال بالتهاب المسالك البولية

قال�ت الجمعي�ة األملانية للتغذي�ة إن فقر الدم كث�راً ما يهاجم 
امل�رأة أثناء الحمل، وذلك بس��������بب ازدياد احتياج الجنني 
لعن����ارص النم���و والبناء، الت�ي يحت�اجها لتك������وين 

دمه.
وأضافت الجمعية أن فقر الدم املعروف أيضا باألنيميا قد يرجع 
أيض�اً إىل نقص عن�ر الحديد أو حمض الفولي�ك يف األطعمة، 

التي تتناولها املرأة خال الحمل. 
وتتمث�ل األع�راض يف ال�دوار املتك�رر وش�حوب الوجه وضعف 

الرتكيز وضيق التنفس.
وملواجهة فقر الدم ينبغي عىل املرأة الحامل اإلكثار من األطعمة 
الغني�ة بالحدي�د، مث�����ل اللح�وم الحمراء والكب�د والتفاح 
والربوكيل، ك���م�ا يمك������ن اللج�وء إىل املكمات الغذائية 
املحتوي������ة عىل الحديد وحمض الف����وليك والفيتامينات 
لتعزي�ز تك������ّون ك������رات ال�دم الحم�����راء ل��دى 

الحامل.

لماذا يهاجم فقر الدم المرأة 
أثناء الحمل؟

الصقة لمعرفة مدى 
صالحية كمامتك

طورت رشكة »إنس�يغنيا تكنولودجي�ز« يف مختربها بماذرويل يف 
غاس�كو باس�كتلندا، الصقة توضع عىل الكمامة يتغر لونها عند 
استخدام األخرة مرات عدة بما يحد من فاعليته.وقال املهندس يف 
الرشكة غراهام س�كينر لوكالة »فرانس برس«، إن هذه الاصقات 
تعتم�د عىل سلس�لة من األصب�اغ الذكية وأنواع الح�رب التي يتغر 
لونها مع تعرضها لثاني أكس�يد الكربون، حيث يعمل املؤرش وقت 
وض�ع الاصقة ع�ىل الكمامة.وأضاف »يكون أصف�ر يف البداية ثم 
يتح�ول لونه تدريجاً إىل األزرق بعد 4 إىل 6 س�اعات، ويمكن إعادة 
اس�تخدام الاصقة إذا كان�ت الكمامات متعددة االس�تخدامات«.

ويف الس�ياق، رصح إنياتس�يو ماري�ا في�وال، عال�م الفيزي�اء يف 
جامعة أدنربة يف اس�كتلندا، عىل أهمية الكمامات للحد من انتشار 
الف�روس، مش�راً إىل أن املجال ب�ات متاحا لابتكار يف اس�تخدام 
ه�ذه األقنعة الواقية.وتابع: “األبح�اث التي تجرى منذ بداية العام 
أظه�رت أن الفروس ينتقل عرب القط�رات املتناثرة من الفم، من 

هنا تأتي أهمية الكمامات يف وقف االنتشار”.

مشروب سحري لتخليص الكبد 
من السموم

أف�ادت مجلة »فرويندين« األملانية بأن مرشوبا س�حريا يمكنه 
تنظيف الكبد من الس�موم حتى يعاود عمل�ه بكفاءة، كما أنه 

يساعد يف التخلص من الدهون.
وأوض�ح خرباء املجل�ة األملانية أن هذا امل�رشوب املتاح للجميع 
يتكون م�ن ثاث ثمرات من الليمون، م�ع كوب من البقدونس 
وبعض أع�واد الكرفس وكوب من املاء، وتت�م عملية التحضر 
بم�زج هذه املكونات جميعا يف الخ�اط وتناوله ملدة ثاثة أيام، 
ويت�م تكرار األمر مرة أخرى بعد أس�بوع أو عرشة أيام، ثم بعد 

ذلك من آن آلخر.
ويس�اعد هذا املرشوب ع�ىل تطهر الكبد من الس�موم العالقة 
به ليق�وم بمهامه الحيوية من تنقية الس�موم وتنظيم الدورة 
الدموي�ة وتجمي�ع الخايا امليتة بالدم وتحس�ني عملية تخزين 
الطاقة، وتحس�ني األيض بوجه عام، ولذلك فإن الكبد يعد أهم 
أعضاء الجسم عندما يتعلق األمر بفقدان الوزن، وعندما يوجد 

ما يعيق عمله فستصعب عملية إنقاص الوزن.

اكتش�ف باحثون صيني�ون أن ارت�داء مابس أنيقة 
يجعلك أكثر مياً لطلب أطعمة صحية يف املطعم.

ووجدت سلس�لة من التجارب أن رواد املطاعم الذين 
يرتدون بدالت وغرها من املابس الرسمية، يلجؤون 
إىل خي�ارات طع�ام صحي�ة أكث�ر م�ن أولئ�ك الذين 
يأكل�ون وه�م يرت�دون القمص�ان والجينز.ويعتقد 
فري�ق البحث أن ارت�داء ماب�س أنيقة أثن�اء تناول 
الطع�ام يجعل املس�تهلكني أكثر اهتمام�اً باالنطباع 
ال�ذي يرتكونه، مما يدفعهم إىل خي�ارات أفضل، مثل 
تفضيل الس�لطة عىل الهامربغر.ويف أحد االختبارات، 
تم تقس�يم 79 طالب�اً يف إحدى الجامع�ات يف جنوب 
الصني إىل قس�مني: حيث ارتدى بعضهم بدالت العمل 
وآخرون رساويل الجينز والقمصان العادية، وعرض 
عليه�م االختي�ار بني رقائ�ق البطاط�س والطماطم 

كوجبة خفيفة بعد الظهر.
وأظه�رت النتائج أن ما يقرب من نصف املش�اركني 
الذين كانوا يرتدون مابس رسمية رفضوا الخيارين، 
بينم�ا أخذ 2% فقط عين�ات من رقائ�ق البطاطس. 
وع�ىل النقيض من ذلك، واف�ق ما يقرب من 40% من 
الذي�ن يرتدون الجين�ز عىل تن�اول كا الخيارين.ويف 
تجربة أخرى، تم تقس�يم 277 ش�خصاً حسب نمط 
املابس، وُطل�ب منهم االختيار ب�ني وجبات خفيفة 
م�ن الل�وز أو رقائ�ق البطاط�س، فاخت�ار ثلث�ا من 
يرت�دون البدالت الخيار الصح�ي مقابل نصف الذين 
يرتدون الجينز.وتضمنت األبحاث اإلضافية 288 من 
األشخاص الذين تمت مقابلتهم واستجوابهم بشأن 
خيارات الطعام التي ق�د يتخذونها اعتماًدا عىل نوع 
املابس الت�ي يرتدونها. ووجد الباحث�ون أن املابس 
الرس�مية ع�ززت اح�رتام ال�ذات وأدت إىل اختيارات 
غذائي�ة صحية.وكش�فت النتائ�ج الت�ي ُن�رشت يف 
املاب�س  ارت�داء  أن   Business Research مجل�ة 
غ�ر الرس�مية دف�ع املس�تهلكني إىل تقدي�ر الراحة 
واالس�رتخاء، وتوجهوا نحو أطعمة ألذ وغر صحية، 
يف ح�ني أن الط�اب الذين يرتدون بدل�ة وربطة عنق 

ش�عروا بضبط أكرب للنفس مم�ا أدى إىل خيارات 
طعام صحية، بحس�ب صحيفة دييل ميل 

الربيطانية.

ارتداء مالبس أنيقة 
كفيل بميولك إلى 
خيارات طعام صحية

الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة أقوى وأعنف من كورونا
حذر املدير العام ملنظمة الصحة 
العاملية، م�ن أن فروس كورونا 
األخ�ر‹‹  الوب�اء  يك�ون  »ل�ن 
ال�ذي يدمر البرشية فيما اش�ار 
اىل إمكاني�ة ح�دوث املزي�د من 
األوبئ�ة، بع�د أي�ام م�ن تحذير 
عال�م آخ�ر، م�ن أنها س�تكون 
ع�ىل األرج�ح أش�د فت�ًكا م�ن 
ف�روس كورونا.وبحس�ب م�ا 
نرشت صحيف�ة »دييل س�تار« 
الربيطاني�ة فقد كان�ت منظمة 
الصحة العاملي�ة )WHO(، وهي 
وكالة األمم املتحدة املسؤولة عن 
الصحة العامة الدولية، رس�مًيا 
يف  وب�اًء  أصب�ح   19-Covid أن 
11 اذار م�ن هذا الع�ام، عندما 
 115000 ح�وايل  إصاب�ة  ثب�ت 
ح�ول  دول�ة   14 يف  ش�خص 
العال�م بالفروس وحوايل 4200 
مريض قد تويف.وقد تس�بب منذ 
ذلك الح�ني يف دمار عاملي، حيث 
تكاف�ح البل�دان يف جميع أنحاء 
العالم املرض، وفرض الكثرون 
عمليات إغاق للحد من انتش�ار 
ف�روس كورون�ا مم�ا تس�بب 
الحي�اة  يف  هائل�ة  تغي�رات  يف 
اليومية.بمناس�بة الي�وم الدويل 
األول للتأهب لألوبئة، قال املدير 
الع�ام ملنظم�ة الصح�ة العاملية 

أدهان�وم  »تي�دروس 
أن  غيربيس�وس« 

الوباء  سلط 

الض�وء ع�ىل الرواب�ط الوثيق�ة 
بني صحة اإلنس�ان والحيوان 
ال  والت�ي  والكوك�ب 
يمكنن�ا 

معالجته�ا إال م�ن خ�ال نه�ج 
صحي واحد.كما اشار إىل أن أي 
جهود لتحس�ني صحة اإلنس�ان 
محك�وم عليه�ا بالفش�ل ما لم 
تعال�ج الواجه�ة الحاس�مة بني 
الب�رش والحيوان�ات ، والتهدي�د 
ال�ذي  املن�اخ  لتغ�ر  الوج�ودي 
يجعل كوك�ب األرض أقل قابلية 
للس�كن.وأضاف يخربنا التاريخ 

أن هذا ل�ن يكون الوب�اء األخر 
م�ن  حقيق�ة  ه�ي  واألوبئ�ة   ،
حقائق الحياة. ولكن  من خال 
العامة  االس�تثمارات يف الصحة 
، بدع�م م�ن الحكوم�ة بأرسها 
واملجتم�ع ب�أرسه ، يمكنن�ا أن 
نضم�ن أن أطفالن�ا وأطفاله�م 
يرث�ون عاملً�ا أكثر أماًن�ا وقدرة 

عىل الصمود واستدامة.

تح�دث طبي�ب رويس ومق�دم 
مش�هور  تلفزيوني�ة  برام�ج 
مض�اد  اس�تخدام  فوائ�د  ع�ن 
للفروسات “إنرتفرون � غاما” 
يف ع�اج األش�خاص املصاب�ني 

بفروس )كوفيد-19( الحاد.
رصح الطبيب الرويس ألكسندر 
مياس�نيكوف عن م�ادة فعالة 
وتس�اعد عىل التخلص والشفاء 
أع�راض  م�ن  نهائ�ي  بش�كل 
كورونا يف درجتها الحادة، وقال 
مياسنيكوف يف قناته عىل منصة 
 � )إنرتف�رون  أن  “تيليغ�رام” 
غام�ا( حقيقة هذه املادة يمكن 
ع�اج  يف  مس�اعدة  تك�ون  أن 
فروس كورونا الحاد، يف إشارة 
إىل البيانات التي نرشتها البوابة 
اإللكرتونية للطب املسند باألدلة 

.»UpToDate“
الدكت�ور مياس�نيكوف:  وق�ال 
م�ن  املنخفض�ة  “املس�تويات 
اإلنرتف�رون مرتبط�ة بمس�ار 
ش�ديد م�ن اإلصاب�ة بف�روس 

كورونا”.

التجارب  أثبتت  وأضاف قائا:” 
فعالي�ة اإلنرتفرون يف تس�هيل 
عاج )كوفيد-19( لدى املرىض. 
عاوة عىل ذلك، تم تأكيد فعالية 
إدخ�ال اإلنرتف�رون يف الجهاز 

التنفيس”.
ألكس�اندر مياسنيكوف  وأشار 
إىل أن�ه أجريت أيض�ا اختبارات 
يف  املس�اعد  الوكي�ل  له�ذا 
مستش�فاه، ثم خل�ص زماؤه 
يف  اس�تخدامه  يمك�ن  أن�ه  إىل 
ع�اج فروس كورون�ا، وأكدت 
التي أجريت  التجارب الجدي�دة 

يف الخارج صحة هذا الرأي.
وأبلغ مياس�نيكوف عن النتائج 
الت�ي حص�ل عليه�ا املختربون 
التأث�ر  إثب�ات  “ت�م  ال�روس: 
اإليجابي لحق�ن “اإلنرتفرون-
غاما” يف عاج األشكال الشديدة 
من كوفي�د، باإلضافة إىل بعض 
أنواع االلتهاب الرئوي األخرى”.
يش�ار إىل أن اإلنرتف�رون ه�ي 
الجس�م  يطلقه�ا  بروتين�ات 
ف�روس.  الخ�رتاق  اس�تجابة 
عم�ل  تعزي�ز  يت�م  بفضله�ا، 
الت�ي  الخلوي�ة  اإلنزيم�ات 
يمك�ن أن تمنع انتش�ار 
الف��روس يف جس�م 
وق�ت  اإلنس�ان.يف 
سابق ، كتبت بوابة 
MedikForum.“
الدكت�ور  أن   ”ru
سجل  مسنيكوف 
األخط�اء القاتل�ة 
ارتكبت  الت�����ي 
ف�روس  ع�اج  يف 
املن�زل،  يف  كورون���ا 
وبدون وجود استشارات 

طبية.

الكشف عن مضاد لعالج حاالت 
كورونا الشديدة

يش�ر خرباء جمعية ضغط الدم الربيطانية، 
إىل أن ت�ورم الكاحلني قد يش�ر إىل ارتفاع 
مس�توى ضغ�ط ال�دم ومش�كات يف 
الدموية.وتفي�د  القل�ب واألوعي�ة 
Express، بأن�ه وفقا لخرباء 
 ، لجمعي�ة ا

يس�بب ارتفاع مس�توى ضغ�ط ال�دم، زيادة 
الضغط عىل األوعية الدموية وأعضاء الجسم، 
لذلك »إذا الحظ الش�خص ت�ورم يف الكاحلني، 
فإن�ه قد يش�ر ليس فق�ط إىل ارتف�اع ضغط 
ال�دم، ب�ل وإىل قص�ور القل�ب أيضا«.ويش�ر 
خرباء الجمعية، يس�اهم ارتفاع ضغط الدم يف 

زيادة الع�بء عىل القلب، “وم�ع مرور الوقت 
يمك�ن أن يؤدي الجهد اإلض�ايف عىل القلب، إىل 
تضخ�م عضلة القل�ب وانخف�اض كمية الدم 
املتدف�ق يف ال�دورة الدموية. وه�ذا االنخفاض 
يس�بب تراك�م الس�وائل يف منطق�ة الكاحلني 

وانتفاخهما”.

عالمة غير متوقعة تشير إلى مشكلة في القلب



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

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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مطعم للوجبات الساخنة عمره 2000 عام !

رشكة  بني  تعاون  نتاج  جاء  متجدد  بناء  »مايتوسيس« 
لتصميم  »أروب«  ورشكة  أمسرتدام  يف  لووب«  جي  »جي 
والتنمية  املتجدد  املستدام  العيش  عىل  يركز  نموذجي  بناء 

البناء  وحدات  وتخضع  الحرضية. 
والتي  مسبقاً  املصنوعة  الخشبية 
الحفاظ  مجتمع  مبادئ  وفق  بنيت 
عىل الحياة وأدوات التصميم املقيايس 

لقاعدتي املرونة وقابلية التطوير.
باالستمرار  للبناء  ذلك  ويسمح 
ضمن  الوقت  مع  التوسع  يف 
مع  مختلفة  حرضية  مخططات 
كما  تماماً  الوقت.  عرب  التكيف 

الكائنات الحية لتتكيف مع مختلف الحاالت وتتالءم  تتطور 
وحدات »مايتوسيس« متوازية األضالع املكدسة بحيث تخلق 

مساحات خارجية مشرتكة وباحات خاصة.
رفع  يف  النرض  الخرضة  غطاء  ويساهم 
من  والتخفيف  الهواء  جودة  مستويات 
درجات الحرارة كما الحفاظ عىل الحياة 
املرشوع  بناء  فريق  بيان  وأشار  الربية. 
»مبادئ  يتبنى  »مايتوسيس«  أن  إىل 
عىل  الحفاظ  ملجتمع  الـ14  التصميم 
بني  القائمة  العالقات  وينسق  الحياة 
وتصميم  البرشية  والبيولوجيا  الطبيعة 

ضخمة بيئة البناء«. ثروة  وفاته  بعد  مرص  يف  متسول   ترك 
تقدر بمليوني جنيه و14 حافلة و12 شقة.

وبحسب وسائل إعالم مرصية فقد فوجئ محقق 
منطقة  يف  متسول  نجل  من  ببالغ  العامة  النيابة 
من  أفرادا  فيه  يتهم  باإلسكندرية،  العطارين 
والده  وأموال  ممتلكات  عىل  باالستيالء  أقاربه 
الذي كان يتسول ملدة 10 سنوات قبل وفاته منذ 

شهرين، وترك هذه الثروة الكبرية.
مليون   2 مبلغ  له  وترك  توىف  والده  أن  االبن  وأكد 
جنيه يف البنك و14 ميكروباصا كان يعمل عليها 
والبحرية  باإلسكندرية  بمناطق مختلفة  سائقني 

باإلضافة إىل 12 شقة يؤجرها.
عمله  من  الثروة  تلك  جمع  والده  أن  إىل   وأشار 

وتسوله يف محطة القطار باإلسكندرية.
الواقعة،  حول  الالزمة  التحريات  النيابة  وطلبت 
وتبني صحة ما قاله االبن، وأمرت النيابة استدعاء 
الوراثة«  »إعالن  عن  واالستعالم  املتوىف  ورثة 

الصادر لهم من املحكمة الجزئية.

خططها  عن  األسرتالية  السلطات  تخّلت 
السماح آلالف العاملني يف الخطوط األمامية 
حول  التجمع  كوفيد-19  ضد  املعركة  يف 
النارية  األلعاب  ملشاهدة  سيدني  ميناء 
الحد من عدد  الجديد بهدف  بالعام  احتفاال 
التي  املدينة  يف  بالفريوس  املتزايد  اإلصابات 

تضم أكرب عدد من السكان يف البالد.
املحتفلني  من  اآلالف  مئات  يتدفق  وعادة، 
من  يستطيعون  التي  املواقع  أفضل  إىل 
خاللها مشاهدة األلعاب نارية التي تطلق يف 

منتصف الليل من جرس ميناء سيدني.
ورغم أن السماح لجحافل املحتفلني املعتادة 
املسؤولني  لدى  كان  العام،  هذا  حظر  قد 
عامل  آالف  خمسة  لحوايل  للسماح  خطط 
صحي بالقدوم إىل املكان تعبريا عن شكرهم 

عىل عملهم ضد الوباء.

مرص  بطل  السبيعي  رامي  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
كمال  بطولة  يف  يشارك  رامي«  بـ«بيج  الشهري 
األجسام الدولية بالواليات املتحدة والتي حصد لقبها 
كمال  يف  آخر  بطل  هناك  كان  مسبوق،  غري  بشكل 
األجسام يخوض أهم منافسة يف حياته، حيث كانت 
املهمة هي انتزاع أقرب شخص لديه من براثن املوت.

رجب سيد فرج، العب كمال أجسام، لم يتجاوز عمره 
22 عاما، يضع نصب عينيه أن يصبح يف يوم من األيام 
مثل »بيج رامي« الذي حقق إنجازا تاريخيا بحصوله 
عىل لقب مسرت أوملبيا العاملي يف هذه الرياضة الشاقة.
بني  محافظة  يف  أطواب  قرية  ابن  الشاب  عىل  لكن 
أو  حياة  معركة  يخوض  أن  مرص  صعيد  يف  سويف 
موت أوال، وهي إنقاذ والده املريض من داء قىض عىل 

كبده، ما استلزم البحث عن متربع.
يوم،  ذات  »يف  إنه  عربية  نيوز  لسكاي  رجب   يقول 
علمت  سألته،  وملا  وحزينا،  مهموما  والدي  وجدت 
منه أن األطباء قرروا إجراء عملية زراعة كبد له كحل 

وحيد لحالته املتدهورة«.
ما  الكبد، وهو  يف  تليف كامل  والد رجب من  ويعاني 

يعرضه ملشكالت خطرية، تهدد حياته.
وتطوعت األم يف بادئ األمر لعمل فحوصات من أجل 
التربع لزوجها بفص من كبدها، لكن األمر لم ينجح 

كونها مصابة بفريوس يس الكبدي.
الجراحة  خوض  قرر  األمر،  هذا  االبن  علم  وعندما 

والتربع لوالده، من أجل إنقاذ حياته.
ويقول رجب:« قلت له عىل الفور و-ملاذا ال أتربع لك 
الحياة،  يف  وجودي  سبب  وأنت  منك،  جزء  أنا  ؟..  أنا 
قليل  وهذا  حياتي  من  جزءا  أهبك  كي  اليوم  وجاء 

عليك«.
عىل  خوفه  بسبب  بشدة  عارضني  »والدي  وأضاف: 

مستقبيل الريايض ألنني ألعب رياضة كمال األجسام 
بطوالت  فيها  وحققت  بها،  ومهووس  صغري  من 
الواسطى ومحافظة بني سويف  عىل مستوى مركز 
وكذلك محافظة البحرية ومسابقات مع أندية كربى، 
إنجاز  ألي  قيمة  ال  ألنه  األمر،  عىل  أرصيت  ولكني 

أحققه إذا لم يكن والدي بجانبي«.

أشخاص  ثالثة  أّن  الفرنيس  الدرك  أعلن 
أصيبوا بجروح،إثر اقتحام سيارة كنيسة يف 
وسط البالد، بعدما اختلط األمر عىل سائقها 
الثمانيني فضغط عىل دواسة الوقود عوضاً 

عن دواسة الفرامل.
وقال الدرك إّن الحادث وقع قبيل بدء قداس 
أصيب  الجرحى  أحد  أّن  إىل  مشرياً  األحد، 
الكنيسة، يف حني أصيب  بينما كان يف باحة 

الباقيان أثناء وجودهما داخلها.
إصاباتهما  الجرحى  من  اثنني  أّن  وأضاف 
الثالث وهو صبّي صغري، نُقل  طفيفة، لكّن 
بإصابته  لالشتباه  مولني،  مستشفى  إىل 

بارتجاج يف املّخ.

الصبي من  الرعيّة فقد خرج  لكاهن  ووفقاً 
املستشفى وهو مصاب بكرس يف الرتقوة.

وقال األب جان بوسكو أكوغو: »الله أنقذنا. 
دعامات  وهناك  تحطمت  بأكملها  البوابة 
أناس  سقطت. لحسن الحظ، لم يكن هناك 
لهذه  ألمكن  وإال  الكنيسة،  داخل  كثريون 

الدعامات أن تسحق عدداً منهم«.
بسبب  وقع  الحادث  فإّن  الدرك  وبحسب 
والذي  عاماً   84 العمر  من  البالغ  السائق 
دواسة  عىل  فضغط  األمر،  عليه  »اختلط 

الوقود بدالً من دواسة الفرامل«. 
وقال أحد عنارص اإلنقاذ إّن »أناساً اتّصلوا 
بنا ليقولوا إّن سيارة دخلت الكنيسة وإّن 

هناك طلقات نارية«، قبل أن يتبنّي أّن هذا 
الصوت ناجم عن تحّطم الكرايس الخشبية 
سحقتها  بعدما  األخرى  تلو  الواحدة 

السيارة.
فإن  الحظ،  »لحسن  فإنّه  للدرك  ووفقاً 
نصفياً،  مفتوحة  كانت  الكنيسة  بوابة 
يساراً  االتّجاه  عىل  السيارة  أجرب  مّما 
إىل  اتّجهت  لكانت  واالصطدام بعمود، وإال 
الضحايا  حصيلة  ولكانت  األوسط«  املمّر 

مأسوية.
دو  »سينتاريه  كنيسة  يف  الحادث  ووقع 
املعماري  الطراز  وفق  املبنية  ديسيز« 

الروماني واملصنّفة معلماً تاريخياً.

عثر علماء آثار عىل اكتشاف يعود لعام 79 ميالدي، يف منتزه 
أثري مدينة بومبي اإليطالية، لم يفتتح للجمهور بعد.

واملرشوبات  األطعمة  لبيع  متجر  يف  االكتشاف  ويتمثل 
» »ترموبوليام«، املصطلح  للمارة، واملعروف باسم  الساخنة 
حيث  الساخنة،  املرشوبات  إعداد  مكان  إىل  يشري  الالتيني 
التي  العميقة  الجرار  بعض  يف  طعام  بقايا  العلماء  اكتشف 

استخدمت للطعام الساخن منذ 2000 عام.
إىل  أموريتي  فالرييا  باملوقع،  األنثروبولوجيا  عاملة  وأشارت 
أنهم عثروا عىل آثار أسماك وقواقع ولحوم يف الحاويات، وهو 
املنتجات  الكبري يف  التنوع  اكتشاف وصفته بأنه شهادة عىل 

الحيوانية املستخدمة يف تحضري األطباق.
وبني ما اكتشفه األثريون مناضد أثرية، استخدمت فيما قبل 
زاهية،  ألوان  ذات  جدارية  بلوحات  مزينة  الطعام،  لتقديم 

لحيوانات وطيور، منها الدجاج والبط.
املرة  إنها  أوسانا  ماسيمو  األثري،  بومبي  متنزه  مدير  وقال 
األطعمة  إلعداد  كامال  مكانا  فيها  يكتشفون  التي  األوىل 

واملرشوبات الساخنة.
ُدفنت  حني  شخص،  ألف   13 حوايل  بومبي  يف  يسكن  وكان 
بركاني  انفجار  عن  الناجم  والرماد  الحمم  من  أطنان  تحت 

بقوة تماثل عدة قنابل نووية.

الثالثاء  29 كانون االول  2020   العدد  2491  السنة العاشرة

بالطفل،  حل  بما  تأثرهما  يبدون  كثريون  وراح 
وصب فريق آخر جام غضبهم عىل فساد الساسة 
يف  والجوع  الفقر  شيوع  إىل  أفىض  الذي  العراق  يف 

البالد.
موقع  رواد  تناقلها  التي  الروايات  تناقضت  بداية، 
التواصل، فالبعض قال إن الحادثة وقعت يف البرصة 

والبعض اآلخر قال إنها تمت يف بغداد.

التواصل  شبكات  عىل  املنترش  الفيديو  ويظهر 
العسكريني  من  عددا  حزينة  بموسيقى  واملرفق 
عن  ملقني  طفلني  مع  يتحدثون  الذين  واملدنيني 

األرض،
املقاطع  بعض  يف  عراقية  الجنود  لهجة  وكانت 
أن  تبني  بسيط،  بحث  بعد  لكن  الواضحة  غري 
 5 يف  وتحديد  عام،  من  أكثر  منذ  منترش  الفيديو 
»يوتيوب«  موقع  يف  قناة  عىل   ،2019 ديسمرب 
ولم  الطراز«،  الفقار  »أبو  يدعى  صحفي  إىل  تعود 
يرش الصحفي حينها ال من قريب أو بعيد إىل وفاة 

الطفل بسبب الربد. 
النعاس  الطفلني غالبهما  أن  األمر  وكان كل ما يف 

جنوبي  البرصة،  مدينة  قرب  صناعية  منطقة  يف 
العراق، بعد يوم شاق من العمل يف منطقة صناعية 

يطلق عليها حمدان.
الذين يجرب  الشفقة، فما  ومع ذلك، قصتهما تثري 
الشوارع، يف  يف  العمل  العمر عىل  طفلني يف مقتبل 
بلد يطفو عىل بحر من النفط.ويروي الطراز ملوقع 
قصة  تفاصيل  من  بعضا  عربية«  نيوز  »سكاي 

الطفلني األخوين.
ويقول إنهما من عائلة فقرية، ويخرجان للعمل يف 
متطلبات  لتأمني  والدتهما  طلب  عىل  بناًء  الشارع 

الحياة، لذلك ينامان يف الشارع بسبب هذا العمل.
أثناء عملها  وأضاف أن قوات األمن عثرت عليهما 

حالة  تشبه  الطفلني  حالة  أن  إىل  مشريا  املعتاد، 
»املاليني من أطفال العراق«.

الفيديو،  تصوير  وقت  موجودا  الطراز  يكن  ولم 
عمله  بحكم  له،  أرسله  هناك  املوجودين  أحد  لكن 

الصحفي.
وقال إن تصوير الطفلني ال يعني أنهما حظي بدعم 
بعد ذلك، مضيفا »أنا متأكد أن هما اآلن يف الشارع 

لطلب الرزق كالسابق«.
عن  املحلية  العراقية  تي«  أر  »أن  شبكة  ونقلت 
مدير إعالم البرصة، العميد باسم املالكي، قوله إن 
وفاة  عن  يتحدث  الذي  املصور  للمقطع  صحة  ال 

الطفل.

بناء مستدام قابل للتكّيف كالكائنات الحية !

ثمانيني يقتحم كنيسة بسيارته قبيل القداس !

تداول رواد 
مواقع التواصل 
االجتماعي، خالل 
األيام الماضية، 
شريط فيديو 
يظهر ما قيل 

إنه طفل عراقي 
يموت بين 

أحضان شقيقه 

متسول ثروته مليونا جنيه 
مصري و14 حافلة و12 شقة !

كان عام 2020 يزداد قتامة عىل املعلم األمريكي، جو 
النهاية  يف  أنه  إال  املصائب عليه،  توايل  كامب، بسبب 
فاز يف جائزة كربى.وذكرت وسائل إعالم أمريكية أن 
كامب الذي يعيش يف والية نورث كارولينا نال جائزة 

يانصيب بقيمة 250 ألف دوالر أمريكي.
حضانة،  يف  معلما  جو  يعمل  عاما،   20 نحو  ومنذ 
تداعيات جائحة كورونا هذا  لكنه فقد عمله بسبب 
األحداث  إن  جو  والده.ويقول  تويف  ذلك  وبعد  العام، 
التي وقعت معه خالل 2020 وضعته يف مكان مظلم، 
لكن أفراد عائلته وأصدقائه قدموا الدعم املعنوي له، 

وحثوه عىل أن يستمر يف اإليمان بذاته وقدراته.
يعتقد  بات  بعدما  الكربى  بالجائزة  فاز  أنه  وأضاف 
يعتاد  جو  سوءا.وكان  تزداد  أن  يمكن  ال  الحياة  أن 
املشاركة يف جوائز اليانصيب، وذهب الخميس املايض 
له  وتبني  عادته،  عىل  جريا  للجائزة  بطاقتني  لرشاء 
الدهشة كان كبريا  تربح، لكن وقع  لم  األوىل  أن  اآلن 

عليه عندما أدرك أن البطاقة الثانية فائزة.
يريد رشاء منزل  إنه  املرسح من عمله  املعلم  ويقول 

جديد وادخار جزء من املبلغ من أجل تعليم ابنته.

خسر عمله وفقد والده ثم 
فاز بـ250 ألف دوالر !

بيج »رجب«.. بطل مصري يفوز في مسابقة »حياة أو موت« 

الطفل العراقي لم يمت من البرد.. »وسائل التواصل« تقع في الفخ !
الفيديو منتشر منذ أكثر من عام

news

العاب نارية بال 
جمهور بمناسبة 

رأس السنة!


