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ترامب يتكبد هزيمة جديدة 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
اإللكرتون�ي، بضجي�ج  الفض�اء  يمتل�ئ  بينم�ا 
املؤسسات األمريكية التي تعلن بني الحني واآلخر 
عن تطورات تكنولوجية، تزعم واش�نطن أنها ال 
تضاهى عىل اإلطالق، ثّمة رجال يعملون بصمت 
وروّية، ليفاجئوا العال�م بمنجزات ضخمة تضع 

األمريكيني أنفسهم أمام حرج دويل كبري.
»فاطمي�ون«  فري�ق  كش�ف  ذل�ك  خض�م  ويف 
اإللكرتون�ي، عن تمكن�ه من قرصن�ة معلومات 
خاص�ة بضباط وجن�ود أمريكي�ني يتواجدون يف 
قاعدة بل�د الجوية، ضمن رشكة »س�ايل بورت » 
من بينهم )كريس جروبيالر، جني بوتس، ريموند 

شايتور، وستيف ارش(.
وأكد الفريق اإللكرتوني أن هذه املعلومات تندرج 
ضم�ن وجب�ة أوىل، عم�ل ع�ىل قرصنته�ا خالل 
الف�رتة املاضية، يف عملية نوعية أصابت املتابعني 
بالذهول، نظراً للتطور التقني املبهر الذي تحققه 
املقاوم�ة اإلس�المية، الس�يما يف ظ�ل  فصائ�ل 
الضغوط املحلي�ة والدولية ومح�اوالت التضييق 
الت�ي تتع�رض له�ا م�ن قب�ل الوالي�ات املتحدة 

والكيان الصهيوني.
»االنتص�ار  األذه�ان،  إىل  الواقع�ة  وتعي�د ه�ذه 
التقني« الذي حققته املقاومة اإلس�المية كتائب 
حزب الله، عندما تمكنت من اخرتاق البث املبارش 
لألقم�ار الصناعي�ة، الت�ي كان�ت تص�ّور زيارة 
الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما إىل العراق، 
إذ تمكنت من رصد تحركاته بشكل تام يف حينها، 
وه�و م�ا يدف�ع املس�ؤولني األمريكي�ني إىل جعل 

زياراتهم رسية، خوفاً من ردود املقاومة.
ويأت�ي ذل�ك عىل وق�ع تع�ايل األص�وات املطالبة 
بإخراج القوات األمريكية م�ن األرايض العراقية، 
امتثاالً للقرار الربملاني الذي صدر يف كانون الثاني 
امل�ايض، يف ظ�ل االنته�اكات األمريكي�ة املتكررة 

لسيادة العراق.
وصوت مجلس النواب خالل جلس�ة اس�تثنائية 
عقدها يف الخامس من كانون الثاني املايض، عىل 
ق�رار ُيلزم الحكوم�ة بالعمل ع�ىل جدولة إخراج 
القوات األجنبية من العراق، ومنعها من استخدام 
أرض البالد وس�مائها ومياهها، لتنفيذ أية أعمال 
عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف، إال أن الواليات 
املتحدة ما زالت تراهن عىل التس�ويف واملماطلة، 

بل تعدت ذلك بكثري حتى باتت تسيطر عىل أجواء 
العراق.

وحظ�ي القرار الربملاني الحاس�م، بدعم ش�عبي 
كبري تمث�ل بتظاهرات مليوني�ة غاضبة، طالبت 
ب�”ط�رد االحتالل” الس�يما بعد عملي�ة االغتيال 
الغ�ادرة الت�ي نفذته�ا طائ�رة أمريكية مس�رية 
قرب مطار بغداد ال�دويل يف كانون الثاني املايض، 

وأسفرت عن استشهاد قادة النرص.
الكنان�ي  حس�ني  الس�يايس  املحل�ل  ويق�ول 
التواص�ل  »مواق�ع  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
االجتماعي أصبحت ساحة مهمة يف املواجهة مع 
اإلدارة األمريكية والكيان الصهيوني«، الفتاً إىل أن 
»هناك تط�وراً كبرياً يف تقني�ات فصائل املقاومة 
بالتعامل م�ع الفضاء اإللكرتوني، واس�تطاعت 

تغيري قناعات ووجهات نظر كثرية«.
ويضي�ف الكنان�ي أن »الوالي�ات املتح�دة عملت 
عىل تش�كيل جيوش إلكرتونية اس�تخدمت هذه 
املواقع لتحري�ف الحقائق والس�يطرة عىل الرأي 
العام العراقي«، مؤكداً رضورة »أن تكون فصائل 

املقاومة اإلس�المية حارضة يف ه�ذا امليدان املهم 
واملؤثر«.

وتعليق�اً عىل قيام الواليات املتحدة بحجب املوقع 
اإللكرتون�ي الخ�اص بقن�اة االتج�اه الفضائية، 
ومواق�ع أخ�رى تتبنى خط�اب املقاوم�ة، يقول 
الكناني إن »االدراة االمريكية تقوم بحجب العديد 
من املواقع وصفحات التواصل االجتماعي بذريعة 
أن م�ا تتداول�ه يخال�ف سياس�ات مجتمعه�ا«، 
موضح�اً أن »واش�نطن تخ�ى م�ن تأث�ري تلك 
املواقع ع�ىل الرأي الع�ام العراق�ي، وإمكانياتها 

املتوفرة لرضب املؤامرات اإلعالمية«.
وبينما تواص�ل قنوات “الفتن�ة” املمولة خليجياً 
وأمريكي�ًا، “حف�الت التحريض والتش�ويه” عىل 
العراقي�ني واس�تهداف املنظوم�ة املجتمعية عرب 
محتوى “ميسء”، ان�ربت الواليات املتحدة لتعلن 
بكل تبّجح، “االس�تيالء” عىل املوق�ع اإللكرتوني 
لقناة “االتج�اه” الفضائية، الت�ي طاملا صدحت 
بالحقيق�ة وحده�ا دون تزوي�ق أو تزيي�ف، منذ 

تأسيسها عام ٢٠٠٩.

فبدءاً من “الحرة” ومروراً ب�”دجلة” وما تليهما 
م�ن فضائي�ات تنته�ج “الصحافة الصف�راء”، 
ضمن قائم�ة طويلة م�ن املؤسس�ات اإلعالمية 
بأم�وال  تزويده�ا  إيل  واش�نطن  عم�دت  الت�ي 
تس�تحوذ عليها من دول خليجية، بغية خلق رأي 
عام مواٍل لإلدارات األمريكية املتعاقبة، إال أنها لم 
تفل�ح يف ذلك حتى اآلن، حس�بما أثبت�ت التجربة 

عىل أرض الواقع.
“ت�م  بعب�ارة:  “االتج�اه”،  متصفح�و  وُص�ِدَم 
االس�تيالء ع�ىل ه�ذا املوق�ع”، الت�ي تظهر عىل 
واجهته الرئيس�ية، ضمن رسالة مكتوبة باللغة 
االنجليزي�ة، اّدع�ت كذلك أن عملية “االس�تيالء” 
تم�ت بموجب “أمر حجز” كج�زء من “إجراءات 

إنفاذ القانون” األمريكية.
وعرب مدونون كثر يف حينها، عن استيائهم إزاء ما 
وصفوه ب�”االستهتار” األمريكي، وطالبوا برفع 
دعاوى قضائية يف املحافل الدولية، للقصاص من 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي نفذت انتهاكات 

كبرية ومتكررة يف العراق منذ توليه السلطة.
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في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
بعد عملية ش�د وجذب اس�تمرت أكث�ر من ثالثة 
أش�هر ما ب�ني الربملان والحكومة بش�أن موازنة 
٢٠٢1 , أعلنت رئاسة الربملان عن وصول مسودة 
املوازنة املليئة باأللغام واملش�اكل التي تحتاج إىل 
أيام طوال من أجل التوافق عليها ,حسب ما أعلن 
رئي�س مجل�س الن�واب, املوازنة الت�ي وصفتها 
الحكوم�ة بالتقش�فية لم تكن كم�ا وصفت، بل 
ه�ي انفجارية كس�ابقاتها فقد ق�درت حجمها 

كنفق�ات  تريليون�اً   164 مقاب�ل  تريليون�اً   ٩3
عام�ة  وعجز وهمي يقدر ب��71 تريليون دينار 
, وس�ط هذه االرقام املهولة نجد أن الحكومة لم 
تراع تخفيض حجم نفقاتها ونفقات الرئاس�ات 
االخرى ولم تأخذ التقشف املزعوم  بنظر االعتبار، 
إال م�ن خالل رواتب املوظف�ني واملتقاعدين التي 
س�يتم استقطاعها وحس�ب قيمتها , فضال عن 
رضائ�ب كبرية تش�مل امل�والت التجاري�ة وحتى 
مح�ال الحالقة ترتاوح ما ب�ني ٢٠- 1٠ %, فضال 

عن زيادة رضائب السيارات والسلع الكمالية.
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أك�دت رضورة حصول 
اتفاق س�يايس ك�رط لتمرير م�روع قانون 
املوازن�ة العام�ة للعام ٢٠٢1 يف مجل�س النواب, 
وقد أكد هذه الترصيح�ات رئيس مجلس النواب 
بش�أن رضورة توافق سيايس كون املوازنة تضم 
نقاطا خالفي�ة كثرية, ورضائب تؤثر س�لبا عىل 

املواطن ... 
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ن الش�مال إىل الجن�وب، نس�اء 
وكبار،ش�باب  صغ�ار  ورج�ال، 
وش�يبة، يحيي العراقي�ون الذكرى 
الجريم�ة  ع�ىل  االوىل  الس�نوية 
االمريكي�ة الت�ي اس�تهدفت ق�ادة 
مه�دي  أب�و  الش�هيدين  الن�رص 
املهندس وقاس�م سليماني بالقرب 
من مطار بغداد، عرب إقامة املحافل 
الش�عرية واملع�ارض الصوري�ة و 

مجالس العزاء القرآنية.

وتكلل�ت تل�ك املراس�م الت�ي يؤكد 
العراق�ي  الش�أن  يف  مراقب�ون 
س�نويا،  سيس�تمر  إحياءه�ا  أن 
الع�ادل  بالتحقي�ق  مطالب�ات 
ومقاض�اة الجان�ب االمريكي الذي 
استخف بالس�يادة العراقية، فضال 
عن مقاضاة األطراف الداخلية التي 
س�اهمت بش�كل أو بآخر يف تنفيذ 

الجريمة.
ورشع ع�دد كب�ري من املؤسس�ات 
األكاديمي�ة والديني�ة والسياس�ية 
بإقام�ة مراس�م خاص�ة بإحي�اء 

الذك�رى االوىل للجريم�ة االمريكية 
النكراء التي استهدفت قادة النرص 
الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبو 
مهدي املهن�دس ورفاقهما بالقرب 

من مطار بغداد الدويل.
فف�ي محافظ�ة كرب�الء خرج�ت 
الذك�رى  مس�رية خاص�ة إلحي�اء 
االليم�ة ع�رب إقامة تش�ييع رمزي 
الذي�ن  ورفاقهم�ا  الن�رص  لق�ادة 
استش�هدوا معه�م، كم�ا ش�هدت 
الش�هداء  نع�وش  حم�ل  املس�رية 
الرمزية، م�ن باب ش�ارع العباس 

باتجاه مرقدي االمام الحسني وأبي 
الفض�ل العباس عليهما الس�الم يف 
كربالء املقدس�ة كم�ا حملوا صور 
قادة النرص الشهيد قاسم سليماني 
والش�هيد أبو مهدي املهندس وعدد 

من صور شهداء الحشد الشعبي.
الحكوم�ة  املش�اركون  وطال�ب 
العراقي�ة بإقام�ة دع�وة قضائي�ة 
يف املحاك�م الدولي�ة ض�د الواليات 
املتحدة النتهاكها سيادة العراق... 
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موازنة »21« تدخل قبة البرلمان 
وتفتح باب الجدل على مصراعيه

العراق ُيحيي ذكراهم األولى
دماء قادة النصر تدخل سجل »الخلود«

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اكد القيادي بائتالف دولة القانون محمد الصيهود، 
ان حكوم�ة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمثل 

خيبة امل لجميع العراقيني.
وقال الصيهود يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »الش�عب كان يتام�ل خ�ريا م�ن هذه 

الحكومة بس�بب االزمة املالي�ة والصحية والحاجة 
الفعلي�ة اىل حكومة ترتقي ملس�توى هذه التحديات 
لك�ن ما حصل ه�و خيب امل العراقي�ني«، مبينا ان 

»هذه الحكومة بحد ذاتها اصبحت ازمة«.
واض�اف ان »املعالج�ات الت�ي تطرحه�ا الحكومة 
الحالية، انتجت ازمات الس�يما القرار سيئ الصيت 

املتعل�ق بارتفاع أس�عار الدوالر وهو أدخ�ل البلد يف 
ازم�ة خطرية جدا والش�ارع العراقي محتقن اىل حد 

كبري«.
ولفت اىل ان »الكتل السياس�ية بحاجة اىل ان تجتمع 
وتتخ�ذ الق�رارات املناس�بة لغرض تهدئة الش�ارع 
والخروج من هذه االزمة وايجاد الحلول الحقيقية«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب س�الم الش�مري، ام�س الثالثاء، ان 
االنتخابات املبكرة فرصة النتاج حكومة جديدة 

تلبي طموح الشارع.
وقال الشمري يف بيان تابعته »الراقب العراقي«، 
ان »هن�اك محاوالت من البع�ض لاللتفاف عىل 

مطال�ب الق�وى الوطني�ة باج�راء االنتخابات 
بموعده�ا املعل�ن وه�ذا امر اليمك�ن القبول به 

وسنقف املوقف السيايس القوي حوله”.
واضاف الش�مري ان »االنتخابات املقبلة فرصة 
كب�رية للتغي�ري والتعب�ري الحقيق�ي ع�ن رغبة 
الجماه�ري والق�وى السياس�ية الوطني�ة واي 

محاولة لتعطيلها او تاخريها ملوعد اخر سنقف 
ضده«.

وش�دد عىل »اهمية التغيري والذي س�ينتج عنه 
حكومة جديدة تلبي مطالب الجماهري السلمية 
يف الحي�اة الحرة الكريمة والتي يس�ودها العدل 

واملساواة بني الجميع«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف لجنة االعالم واالتص�االت، امس 
الثالثاء، عن قضايا فساد يف هيأة االعالم 
واالتصاالت متهم بها عدد من املوظفني.

وقال عض�و اللجنة النائب عالء الربيعي 
يف بي�ان تابعت�ه »املراق�ب العراقي« انه 
»وردتن�ا معلوم�ات بوج�ود ترتيب من 
موظف�ني ومس�ؤولني يف هي�أة االع�الم 
واالتصاالت مع مخ�ويل رشكات الهاتف 
النقال تفي�د بتحركات خ�الف القانون 
بش�أن رشكات الهاتف النق�ال وديونها 
الس�ابقة والرضائب والفوائد عرب حذف 
بع�ض املبالغ م�ن الحس�ابات لتربئتها 
م�ن الدي�ون الس�ابقة وبالت�ايل تطالب 
ال�ركات بدوره�ا بتعويض�ات مادية 
من الهي�أة نتيجة الش�كوى ماس�يقلل 
م�ا بذمتها م�ن مس�تحقات بطريقة ) 

املقاصة(«.
وأض�اف:« وردتن�ا معلوم�ات عن فتح 
حس�اب ث�ان باس�م الهي�أة يف مرصف 
الرافدي�ن ولي�س يف امل�رصف العراق�ي 
للتج�ارة ك�ي يت�م دف�ع مبل�غ الخدمة 
الش�املة البالغ 43٠ مليار دينار عراقي 
مرتتب بذمة الركات ملدة عر سنوات 
كي يصار إىل الترصف به من دون رقابة 
م�ن الدولة وحتى التعاد املبالغ إىل وزارة 
املالية واملبلغ هذا هو 1،5% من من اصل 

.»%1٩،5
وتاب�ع:« ازاء م�ا وردن�ا نح�ذر م�ن ان 
كاف�ة  وال�ركات  الهي�أة  حس�ابات 
ستخضع إىل تدقيق ومراجعة وسيتحمل 
املوظف املقرص املسؤولية القانونية مع 
تضمينه املبالغ امله�دورة من املال العام 

ومحاسبته«.

االتصاالت النيابية تكشف عن قضايا 
فساد في هيأة اإلعالم 

برلماني: االنتخابات المبكرة فرصة إلنتاج حكومة 
تلبي طموح الشارع

نائب سابق: حكومة الكاظمي تمثل خيبة أمل للعراقيين

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت كتلة الس�ند الوطني، امس 
انس�حاب  تأخ�ري  ان  الثالث�اء،  
القوات االمريكية يعد التفافاً عىل 

قرار الربملان.
وقال رئيس الكتلة احمد االس�دي 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
»الق�وى  أن  العراق�ي«  »املراق�ب 
السياسية التي صوتت عىل إخراج 
جميع القوات األجنبية من العراق 

لن تتهاون مهما طال الوقت«.

وأضاف أن »بقاء أي قوات اجنبية 
عىل األرايض العراقية امر مرفوض 
من قبلنا ، مش�ريا إىل »أننا حذرنا 
من تأخري حس�م جدولة انسحاب 
الق�وات االمريكية واي تأخري يعد 

التفافا عىل قرار الربملان«.
الن�واب  »مجل�س  أن  اىل  ولف�ت 
املاضي�ة  الف�رتة  خ�الل  انش�غل 
بقضية املوازن�ة وتداعيات األزمة 
املالي�ة وس�يكون لنا موق�ف ازاء 

الوجود األجنبي«.

كتلة سياسية: تأخير انسحاب 
القوات األمريكية ُيعدُّ التفافًا 

على قرار البرلمان

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف تحالف س�ائرون، امس الثالثاء، 
عن وجود توجه برملاني الستجواب عدد 

من الوزراء يف حكومة الكاظمي.  
وقال عض�و التحالف محمود الزجراوي 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي«، إن »هن�اك توجه�ا برملاني�ا 
الس�تجواب عدد من ال�وزراء يف حكومة 
مصطف�ى الكاظمي، وربما أغلب هؤالء 
الوزراء سيتم سحب الثقة عنهم، بسبب 
تقصريه�م يف مهامه�م وع�دم تحقي�ق 

أي يشء ع�ىل أرض الواق�ع م�ن املنهاج 
الوزاري«.

وب�نّي، أن »التعدي�ل الوزاري، س�يكون 
م�ن خ�الل اس�تجواب بع�ض ال�وزراء 
وس�حب الثقة عنه�م، مع التش�ديد أن 
يكون البدالء من الش�خصيات الكفوءة 
والنزيه�ة من أصحاب الخ�ربة يف مجال 
عم�ل ال�وزارة، وبعيدي�ن ع�ن الق�وى 
السياس�ية املتنفذة، التي تريد السيطرة 
عىل مؤسسات الدولة، ألغراض سياسية 

وانتخابية«.

تحالف سياسي يكشف عن توجه نيابي 
الستجواب الوزراء

»المقاومة اإللكترونية« تدخل في عمق الشركات 
األمريكية وتلقن »االحتالل« درسًا قاسيًا

إيران تبدأ االختبارات السريرية للقاح 
كورونا الوطني

صوت مصر الغائب : هل استبدلت 
عروبة سوريا بتآمر السعودية؟
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طالبوا بمقاضاة الجانب األمريكي وكشف المتواطئين 

من الشمال إلى الجنوب..العراقيون يستذكرون »قادة النصر« 
ويطلقـــون مــراسم إحيــاء ذكــرى شهـادتهم

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
نس�اء  الجن�وب،  إىل  الش�مال  م�ن 
وكبار،ش�باب  صغ�ار  ورج�ال، 
وش�يبة، يحيي العراقي�ون الذكرى 
الجريم�ة  ع�ى  االوىل  الس�نوية 
االمريكي�ة الت�ي اس�تهدفت ق�ادة 
مه�دي  أب�و  الش�هيدين  الن�ر 
املهندس وقاسم س�ليماني بالقرب 
من مطار بغداد، عرب إقامة املحافل 
و  الصوري�ة  واملع�ارض  الش�عرية 

مجالس العزاء القرآنية.
وتكلل�ت تل�ك املراس�م الت�ي يؤك�د 
أن  العراق�ي  الش�أن  يف  مراقب�ون 
إحياءها سيستمر سنويا، مطالبات 
بالتحقيق العادل ومقاضاة الجانب 
االمريكي الذي اس�تخف بالس�يادة 
مقاض�اة  ع�ن  فض�ا  العراقي�ة، 
التي س�اهمت  الداخلي�ة  األط�راف 

بشكل أو بآخر يف تنفيذ الجريمة.
ورشع ع�دد كب�ر م�ن املؤسس�ات 
والسياس�ية  والديني�ة  األكاديمي�ة 
بإحي�اء  خاص�ة  مراس�م  بإقام�ة 
الذك�رى االوىل للجريم�ة االمريكية 
النكراء التي اس�تهدفت قادة النر 
الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبو 
بالقرب  املهن�دس ورفاقهما  مهدي 

من مطار بغداد الدويل.
خرج�ت  كرب�اء  محافظ�ة  فف�ي 

الذك�رى  إلحي�اء  خاص�ة  مس�رة 
االليم�ة ع�رب إقامة تش�ييع رمزي 
الذي�ن  ورفاقهم�ا  الن�ر  لق�ادة 
استش�هدوا معه�م، كم�ا ش�هدت 
الش�هداء  نع�وش  حم�ل  املس�رة 
الرمزي�ة، من ب�اب ش�ارع العباس 
باتجاه مرقدي االمام الحسني وأبي 
الفضل العب�اس عليهما الس�ام يف 
كرب�اء املقدس�ة كما حمل�وا صور 
قادة النر الشهيد قاسم سليماني 
والش�هيد أبو مهدي املهندس وعدد 

من صور شهداء الحشد الشعبي.
الحكوم�ة  املش�اركون  وطال�ب 
العراقي�ة بإقامة دع�وة قضائية يف 
املحاكم الدولية ضد الواليات املتحدة 

النتهاكها سيادة العراق. 
أم�ا محافظ�ة كركوك، فق�د أحيت 
الذكرى يف مقر اللواء 16 يف الحش�د 
الش�عبي وبحض�ور قي�ادات من�ه 
فض�ا ع�ن ش�خصيات سياس�ية 
الرتكماني�ة  للعش�ائر  وش�يوخ 
وبحضور  العربي�����ة  والعش�ائر 

جماهري كبر.
ويف محافظة ذي قار جنوب العراقي 
نظم املئات من أهايل املحافظة حفا 

تأبينيا إلحياء الذكرى.
وش�هد الحف�ل حض�ور ع�دد م�ن 
املس�ؤولني بمقدمته�م قائد رشطة 

محافظة ذي قار العميد محمد عبد 
ال�رزاق فضا عن أوس�اط ش�عبية 
مختلف�ة بينه�ا عائلة ش�هيد إعام 

الحشد الشعبي أحمد مهنا.
تس�تعد  نفس�ه  الوق�ت  ويف  كم�ا 
محافظ�ات أخ�رى إلقامة مراس�م 
إحي�اء الذك�رى التي تص�ادف يوم 
األح�د الثال�ث م�ن كان�ون الثان�ي 
بكش�ف  املطالب�ات  املقبل.وتأت�ي 
التحقيق�ات املتعلق�ة بالجريمة، يف 
مقدم�ة مطال�ب الش�عب العراقي 
به�ذه املناس�بة، وهي ليس�ت املرة 
االوىل م�ن نوعه�ا، فس�بق أن دعوا 
والقضائي�ة  الحكومي�ة  الجه�ات 
بكش�فها إال أنه وبحس�ب أوس�اط 
عاق�ت  فق�د  ونيابي�ة  سياس�ية 
واالمريكي�ة  االجنبي�ة  التدخ�ات 
عى وج�ه الخصوص اكتمال س�ر 

التحقيقات بالجريمة.
وللحدي�ث أكثر حول هذه املناس�بة 
ال�ذي س�تلعبه  وإحيائه�ا وال�دور 
بمحاس�بة  الجماهرية  املطالب�ات 
املدانني بها، اعترب املحلل الس�يايس 
يون�س الكعبي، أن »فق�دان قائدين 
كبري�ن وميدانيني مثل الش�هيدين 
وقاس�م  املهن�دس  مه�دي  أب�ي 
س�ليماني له األثر البال�غ يف نفوس 
عملي�ة  وأن  العراقي�ني،  وقل�وب 

استهدافهما داخل االرايض العراقية 
اليمك�ن أن تم�ر مرور الك�رام بأي 

شكل من األشكال«.
وقال الكعبي، يف تريح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »هذي�ن القائدي�ن قد 
أفني�ا عمرهم�ا يف الجه�اد وس�وح 
املواجه�ة م�ع األع�داء والجماعات 
االرهابي�ة وت�ركا أثرا طيب�ا، وحتى 
وإحي�اء  تش�ييعهما  مراس�م  يف 
أن  وج�د  استش�هادهما  ذك�رى 
هن�اك تعاطفا ش�عبيا بالغا وكبرا 
ومش�اركات عفوية من قبل املايني 
م�ن العراقيني«.وأضاف الكعبي، أن 
»العراقيني من الش�مال إىل الجنوب 
يردون الدي�ن للقادة الش�هداء عرب 
إحياء مراس�م ذكرى استشهادهما 
وف�اًء لهما ولتضحياتهما يف س�بيل 
»املطالب�ات  أن  العراق«.وأك�د، 
بالتحقي�ق الع�ادل يف الجريم�ة من 
قب�ل أبن�اء الش�عب العراق�ي ه�ي 
مرشوع�ة والبد م�ن تحقيقها، وأن 
الكش�ف عن املس�اهمني والداعمني 
للجريم�ة هو أم�ر البد من كش�فه 
وحس�مه«، مش�ددا ع�ى »رضورة 
أن يأخذ الجان�ب العراقي القضائي 
واش�نطن  إزاء  دوره  والحكوم�ي 
كونه�ا اعرتف�ت بش�كل علن�ي عن 

تنفيذها للجريمة«

تغريدة

النائب رامي السكيني

 هل نسيت الحكومة ان اول شرارة 
لس���قوط الحكومة الس���ابقة عند 
االعتداء على اصحاب الش���هادات 
العليا!ه���ؤالء طاق���ات معطل���ة 
وشباب مثقفون يعتبرون نخبة 
المجتمع يمكن االستفادة منهم 
بضربه���م  ال  األمث���ل  بالش���كل 

بطرق مسيئة وعدوانية.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد عض�و الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، ريبني س�ام، 
امس الثاث�اء أن رئيس إقليم كردس�تان، نيجرفان بارزاني 
س�يجري زيارة إىل العاصم�ة بغداد بعد عطلة رأس الس�نة، 

فيم�ا أش�ار إىل أن تنفي�ذ االتفاق يت�م بعد حص�ول ضمان 
الكتل السياس�ية عى دعمه.وقال س�ام، يف تريح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »زيارة بارزاني ت�م تأجيلها إىل مطلع 
الع�ام املقبل، وس�يتم خالها اجراء العدي�د من االجتماعات 

والحوارات«.وأض�اف، أن »بارزاني س�يلتقي زعامات الكتل 
السياس�ية، ألنه يريد ضم�ان الحصول عى دع�م تلك الكتل 
لاتفاق امل�ربم بني بغداد وأربيل بخصوص حصة اإلقليم من 

املوازنة، ألن الحكومة ليس باستطاعتها تنفيذ االتفاق«.

وتابع قائاً »ال توجد رقابة عى مجلس النواب بسبب الفراغ 
الدس�توري نتيج�ة غياب املحكم�ة االتحادية، وه�ذا يجعل 
االتفاقات والقوان�ني عرضة للخرق، لذلك نس�عى للحصول 
عى ضمانات سياسية قبل املبارشة بالتصويت عى املوازنة«.

بالتزامن مع قرب التصويت على الموازنة.. بارزاني في بغداد االسبوع األول 

البرلمان يتهم االمم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية
املراقب العراقي/ بغداد...

اتهم مجل�س النواب، امس الثاثاء، االم�م املتحدة بمخالفة 
الس�ياقات الربوتوكولية، فيما اش�ار اىل تاجيل ندوة خاصة 

بمرشوع قانون الجرائم االلكرتونية.
وقال�ت الدائ�رة االعامي�ة للمجلس، يف بيان تلق�ت »املراقب 

العراقي« نس�خة منه »ن�ود التوضيح ان مجلس النواب كان 
من املؤمل ان يعقد ندوة نقاش�ية بخصوص مرشوع قانون 
الجرائ�م االلكرتونية بالتنس�يق مع مكتب حقوق االنس�ان 

التابع لبعثة االمم املتحدة وبناء عى رغبة البعثة بذلك«.
واضاف�ت ان »هيئة رئاس�ة مجلس النواب اس�تكملت كافة 

اجراءاته�ا املتعلق�ة بتنظي�م وانعقاد الندوة س�يما حضور 
رؤساء اللجان النيابية املختصة ومشاركة الجهات املعنية«، 
مش�رة اىل انه »جرى االتفاق عى حضور مسؤولة هذا امللف 
دانييل بيل مديرة مكتب حقوق اإلنس�ان، بعثة األمم املتحدة 
ملس�اعدة العراق اىل هذه الن�دوة ، إال ان البعثة ارتأت و خال 

ف�رتة وجيزة من انعقاد الندوة، عدم ارس�ال مس�ؤولة امللف 
املعني واستبدالها بموظف بسيط يف هذا املكتب«.

واكدت ان »ذلك يخالف السياقات الربوتوكولية واملعتمدة بني 
مجل�س النواب والبعثة االممي�ة«، الفتة اىل انه »تقرر تأجيل 

انعقاد هذه الندوة إىل اشعار آخر«.

المفـوضية تقــرر إيقــاف عمليـة تـوزيـع 
بطاقـات النـاخبين القصيـرة األمـد

املراقب العراقي/ بغداد...
قررت مفوضية االنتخابات، امس الثاثاء، 
إيق�اف عملية توزي�ع بطاق�ات الناخبني 

القصرة األمد.
االنتخاب�ات  ملفوضي�ة  بي�ان  وق�ال 
تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه 
إن«املفّوضي�ة العليا املس�تقلّة لانتخابات 
ستبارش بمرحلة تحديث سجل الناخبني يف 
مراكز التس�جيل اإللكرتوني )البايومرتي( 
يف عم�وم أرج�اء الع�راق مل�ّدة )30( يوًما 
ابتداًء من تاريخ 2021/1/2 ولغاية تاريخ 
2021/2/2،لغرض جمع بيانات الناخبني 
النصي�ة والحيوي�ة وتحديثه�ا، إذ تتمّث�ل 
مرحل�ة التحدي�ث بإج�راء أّي م�ن حاالت 
التصحي�ح،  الحذف،التغي�ر،  )اإلضاف�ة، 
تسجيل النازحني والقّوات األمنية(، فضًا 
عن اس�تمرار عملية التسجيل البايومرتي 
للناخبني غ�ر املس�ّجلني، وتوزيع بطاقة 
أنه«يمك�ن  الناخ�ب البايومرتي�ة، مبين�اً 
للمهتّمني بالش�أن االنتخاب�ي االّطاع عى 
)املوقف العملياتي األس�بوعي( عرب املوقع 

الرسمي ملفّوضية االنتخابات«.
وأض�اف البيان »لضمان ونزاه�ة العملية 
االنتخابي�ة والح�ّد م�ن عملي�ات التزوير، 
أص�در مجل�س املفّوض�ني ق�راًرا يق�ي 
بإيق�اف عملية توزيع بطاق�ات الناخبني 

القص�رة األم�د املطبوع�ة يف الف�رتة من 
وُحِذف�ت  أُتلِف�ت  إذ   ،)2018  -  2013  (
بها،لع�دم  املتعلّق�ة  النصي�ة  البيان�ات 
مراجع�ة أصحابه�ا لتسلّمها،«مش�راً إىل 
أن«املفوّضية س�تقوم بإعادة تس�جيلهم 

ف�إّن  مراجعتهم،ول�ذا  عن�د  بايومرتيًّ�ا 
الناخب�ني  تدع�و  االنتخاب�ات  مفّوضي�ة 
كاّفة إىل مراجعة مركز التس�جيل القريب 
م�ن مح�ّل س�كنهم،إلجراء أّي من حاالت 

التحديث املذكورة آنًفا«.

املراقب العراقي/ صاح الدين...
تمكن اللواء التاس�ع يف الحشد الش�عبي، امس االثنني، من العثور 

عى مضافات ل� »داعش« يف صاح الدين.
وقال اعام الحش�د، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »قوة مش�رتكة من اللواء التاس�ع يف الحشد الش�عبي والفرقة 
االوىل م�ن الرشطة االتحادية رشعت بعملية امنية يف قاطع حاوي 
العظي�م وجنوب مطيبيجة بعد ورود معلومات اس�تخباراتية عن 

وجود مضافات لفلول »داعش« اإلرهابي«.
واض�اف، ان »الق�وة توجهت لتلك االماكن وعث�رت عى مضافات 
وهاون نوع 60 ملم كان يس�تخدمها »الدواعش« بقصف القوات 

االمنية املتمركزة يف تلك املناطق القريبة من سامراء«.

الحشد الشعيب يعرث عىل مضافات لداعش يف صالح الدين

املراقب العراقي/ االنبار...
دمرت القوات االمنية امس الثاثاء، 3 انفاق 
رسي�ة لخاي�ا »داع�ش« االرهاب�ي بعملية 

اقتحام للمناطق الصحراوية غربي االنبار.
وقال مصدر امني، إن »قوة أمنية مش�رتكة 
م�ن الجيش والحش�د الش�عبي، وبدعم من 
طران الجيش رشعت مس�اء امس االثنني، 
بعملية اقتحام ملناطق صحراء قضاء القائم 

غربي االنبار«.

تمكن�ت  االمني�ة  »الق�وات  ان  واوض�ح، 
م�ن خ�ال العملي�ة م�ن تدم�ر 3 انف�اق 
رسية لخاي�ا التنظيم االرهاب�ي يف املناطق 

املستهدفة«.
واض�اف املص�در، ان »حمل�ة تعق�ب فلول 
»ط�ران  ان  إىل  الفت�ا  مس�تمرة«،  داع�ش 
الجيش يقوم بتوفر الغطاء الجوي للقوات 
االمني�ة اثن�اء اقتحامه�ا ملناط�ق ارت�كاز 

مجرمي داعش«.

قوة أمنية تدمر 3 أنفاق للجماعات 
االرهابية غريب االنبار ين

ألم
ط ا

شري
ال

األزمة المالية الراهنة..
سينتعش الدواعش مجددا..!

األمري�كان وطيلة س�نوات ما بع�د 2003، ترفوا مع الع�راق والعراقيني؛ 
بم�ا يخدم مصالحهم ومرشوعهم االس�رتاتيجي املش�رتك م�ع الصهاينة يف 
فلس�طني املحتلة،، وقد اكتش�فوا بوقت مبكر، أن العراقيني لم يكونوا يوما 

عى الحياد؛ فيما يتعلق بطفلهم اللقيط »الكيان الصهيوني«!
األمري�كان يعرفون جي�دا، أن يف العراق قوة عقائدية ك�ربى، تؤمن بحتمية 
زوال ه�ذا الكي�ان، وأن ه�ذه القوة منظمة بم�ا فيه الكفاية، بش�كل يقلق 
اإلدارة األمريكية، ويتناقض عى طول الخط، مع سياساتها واسرتاتيجياتها 

يف املنطقة. 
لذلك ف�إن رضب هذه القوة عى وجه التحدي�د، وإضعاف العراق ككل، بات 
اله�دف االس�رتاتيجي األول أمريكيا، وهذا ما كش�فته وقائ�ع معركتنا مع 
الدواع�ش األرشار، حي�ث اتضح أن ه�ذا التنظيم اإلرهاب�ي، وباعرتاف أعى 

سلطة يف أمريكا ذاتها، بأنه صناعة أمريكية خالصة!
إضعاف العراق اقتصاديا، وجعله خاضعا خانعا تابعا للسياسات األمريكية، 
أحد أهم وس�ائل الخب�ث األمريك�ي؛ ونظ�را ألن االقتصاد العراق�ي أحاديُّ 
املوارد، معتمٌد عى ما يجود به جوف األرض من برتول، مع غياب شبه كامل 
إليرادات القطاع�ات األخرى, ما جعله عرضة للمتغ�رات الخارجية, ويرس 
إمكانية التأثر األمريكي، عرب سياس�ات خفض أسعار النفط، إىل ما يقارب 
قيم�ة التكلفة، فضا عن تأثرات جائحة كورونا، وما تبعها من مش�كات 
اقتصادية عاملية، ال طاقة للعراق عى مواجهتها، وهذا هو املطلوب أمريكيا!
دول�ة العراق بعد عام 2003، كانت قد ج�رى بناؤها وفقا للرؤية األمريكية 
ا ضعيفا، ولذلك دفعت هذه الرؤية بالعراقيني نحو عدم  التي تريد عراقا هشًّ
اليقني االقتصادي، الذي عانته حكومات ما بعد 2003, حيث سلكت جميعها 

مسلك عدم واقعية السياسة االقتصادية، فكانت 
الحصيلة ُبِنَي�ْت لدولة غر منتجة, وهو ما جعل 
امل�رشوع األمريكي نافذ النج�اح يف العراق, ألنها 
جعلت النف�ط وهبوط أس�عاره، ورقة ضاغطة 

عى العراق, لتدفع باإليرادات باتجاه الرتاجع.
بس�بب تف�ي الفس�اد وتره�ل الدول�ة وغياب 
اإلنتاج غر النفطي، وتهالك القطاعات األخرى، 
وس�يادة النزعة االس�تهاكية، واإلنف�اق األمني 
االس�تثنائي، بس�بب معركتنا مع اإلرهاب الذي 

صنع�ه األمريك�ي، ، فض�ا ع�ن عدم االس�تقرار 
الس�يايس، بس�بب ال�تأثرات والتدخات األمريكية الفجة، واجهنا مش�كلة 
عدم توفر االحتياطي املايل الوايف، يف وقت أزمة عاملية اِستعد لها غرنا بشكل 

أفضل.
عى س�بيل املقارن�ة واملثال، وعى الرغم من عدد س�كان إي�ران الذي يعادل 
ضعف س�كان العراق، إال أن موازنة العراق، تفوق موازنة إيران بنحو أربعة 
أضع�اف، إذ أن موازن�ة إي�ران لعام 2021 ح�وايل 33.7 ملي�ار دوالر،  فيما 

موازنة العراق لنفس العام تزيد عن 120 مليار دوالر!..
وم�ع ذلك تص�در إي�ران إىل العراق، الغ�از والكهرب�اء واملُش�تقات النفطية 
والسلع الزراعية واإلنشائية والصناعية، بقيمة تصل إىل نحو 13 مليار دوالر 
س�نويا، يف حني ليس م�ن املؤمل أن يتمخض عن املوازن�ة العراقية الحالية، 
كم�ا هو ح�ال املوازنات الس�ابقة، بس�بب طبيعة افتقادها إىل السياس�ات 
واالس�رتاتيجيات والربام�ج، أَيُّ نمو وتط�ور اقتصادي، وس�وف لن نلمس 

بالتأكيد، أيَّ تغير إيجابي يف نوعية حياة املواطن العراقي.
سيزداد الفقراء فقرا، سيزداد األغنياء غنى، وستتفاقم املشكات يف قطاعات 
الصحة والتعليم واإلس�كان والخدمات، وستزداد نس�بة البطالة، وسرتفع 
م�ؤرش الفقر، وس�يتهالك م�ا موجود من بنى تحتية، وس�تزداد املش�كات 
املجتمعية بش�كل مخيف، وسنش�هد تصاعدا يف جرائم الرسقة واالختطاف 
والتس�ليب، وحاالت التف�كك األرسي والط�اق واالنتحار..وس�يرتاجع دور 

الدولة ويقوى دور القوى املوازية الغاشمة..
كام قبل الس�ام: س�وف لن ُتجرى االنتخابات املبك�رة يف موعدها املحدد يف 

الشهر السادس من عام 2021 قطعا، وسينتعش الدواعش مجددا، ..! 
سام

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

طلب نيابي بإحالة مسؤول تربوي ومعاونه 
إلى لجنة طبية لتقيي���م حالتهما العقلية 

نتيجة تصرفات »غير »سوية«!.
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االربعاء 30 كانون األول  2020 العدد 2492 السنة العاشرة

اك�د النائ�ب عن محافظة واس�ط عب�اس العط�ايف، ان وزارة النفط 
خفض�ت انتاج حق�ول الغ�از باملحافظة ماتس�بب برتاج�ع تجهيز 
الطاق�ة، الفتا اىل ان الع�راق قادر عىل انتاج الغ�از بما يغطي حاجة 
محط�ات الكهرباء.وق�ال العط�ايف ، ان “الحق�ول املنتج�ة للغ�از يف 
واس�ط لم تتمكن م�ن تغطية حاج�ة محطات الطاق�ة املوجودة يف 
املحافظة، يف وقت يمتل�ك العراق احتياطيات كبرية من هذا الوقود”.

وأض�اف ان “للعراق قدرة كبرية عىل تغطي�ة حاجة محطات الطاقة 
من الغاز الذي تحتاجه من اجل تش�غيلها وتأمني تجهيز الكهرباء يف 
البالد”.وأش�ار العطايف اىل ان “تخفيض انتاج الغاز يف حقول واس�ط 
ج�اء بقرار من وزارة النفط، وهو ماتس�بب يف ارباك بإنتاج الطاقة، 

ماجعل وزارة الكهرباء السترياد وقود الغاز من الخارج”.

لرئی�س  األول  النائ�ب  أعل�ن 
مجل�س النواب حس�ن الكعبي 
،ع�ن وص����ول مش����روع 
إىل   2021 موازن�ة  قان�ون 

املجلس.
إن   « بی�ان  يف  الكعب�ي  وق�ال 
مرشوع قان�ون املوازنة العامة 
االتحادية لعام 2021 وصلت إىل 

مجلس النواب.
وكان املتح�دث باس�م مجل�س 
ال�وزراء، وزي�ر الثقافة حس�ن 
ناظم، أعل�ن االثنین، أن موازنة 
إىل  الثالث�اء  س�تصل   2021
مجل�س الن�واب، مؤك�دا,ً عدم 
تأخ����ر روات�ب املوظفی�ن يف 

األشھر املقبلة.

العطافي: النفط تتحمل مسؤولية نقص 
الغاز لمحطات الطاقة بعد خفض اإلنتاج

البرلمان يعلن وصول موازنة 2021
ارتف�ع النفط يف التعامالت اآلس�يوية بدعم 
من ضع�ف الدوالر حيث أثقل املس�تثمرون 
توقع�ات الطلب عىل املدى القصري املتدهور 
مقاب�ل انتع�اش نه�����ائ�ي م�ع ط�رح 

.19-Covid لقاحات
وع�زز انخفاض الدوالر من جاذبية الس�لع 
مث�ل النف�ط املس�ّعر بالعمل�ة، يف غضون 
ذل�ك  ارتفع�ت األس�هم اآلس�يوية بش�كل 
األس�ه����م  مكاس�ب  متتبع�ة  رئي�ي، 
األمريكي�ة التي انتعش�ت بع����د أن وقع 
الرئي�س دونالد ترام�ب ح����زمة تحفيز 
بقيم�����ة 900 مليار دوالر لتصب�����ح 

ق����ان������وًنا.
ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم شباط 
0.52٪ إىل 47.87 دوالًرا للربمي�ل يف بورصة 
نيوي�ورك التجاري�ة اعتب�اًرا م�ن الس�اعة 

05:17 بتوقيت غرينتش.
وارتفع خام برنت يف التسوية لشهر شباط 
0.45٪ إىل 51.13 دوالراً يف بورص�ة أوروب�ا 
للعق�ود اآلجل�ة ICE بع�����د انخفاض�ه 

.٪0.8
تعمل أوبك + عىل تقليص تخفيضات إنتاج 
النفط القياس�ية هذا العام لدعم الس�وق، 
وم�ن املقرر أن تزي�����د املجموعة اإلنتاج 
500 ألف برميل يوميا يف يناير كانون الثاني 
وتدعم روسيا زيادة أخرى بنفس الكمية يف 

فرباير شباط.
وم�ع ذل�ك، بالنس�بة ألس����واق النفط، 
قد تكون املكاس�ب محدودة بس�بب متغري 
COVID الجدي�د وع���بء اجتم���اع�ات 

أوبك.

ارتفاع أسعار النفط 
بدعم من الدوالر

حم�ل النائب عن كتلة النهج الوطني جم�ال املحمداوي ، جهتني 
مسؤولية اإلدارة الس�يئة لالزمة املالية ، مشريا إىل أن تغيري سعر 

رصف الدوالر سيعقد املشهد االقتصادي.
وقال املحمداوي ، إنه “بعيدا عن ضغط الحكومة فان مس�ؤولية 
البنك املركزي وفق القانون الخاص به هو الحفاظ عىل اس�تقرار 
رصف س�عر الدين�ار العراقي وع�ىل قيمته”.وأض�اف أن “لجوء 
الحكوم�ة لتغيري س�عر الرصف س�يواجه مش�اكل كث�رية كون 
معظ�م االس�ترياد بال�دوالر كما يثق�ل كاهل املواطن�ني وخاصة 
رشيح�ة الفق�راء واملوظفني”.وأش�ار املحم�داوي إىل أن “هك�ذا 
إجراءات س�يعقد املشهد االقتصادي والحكومة تتحمل مسؤولية  
اإلدارة الس�يئة لالزمة املالية وكذلك البن�ك املركزي املركزي أيضا 

يتحمل املسؤولية لالدارة السيئة للسياسة النقدية”.

نائب يحمل جهتين مسؤولية ادارة 
االزمة المالية بطريقة سيئة 

كش�ف عضو اللجنة املالي�ة النيابية ثامر 
ذيب�ان ، عن املزي�د من نقاط االس�تفهام 
بش�أن مص�ري عق������ارات الع�راق يف 
الخ�����ارج والت���ي تدار بطرق ملتوية 
من�ذ س�ق����وط النظ����ام الس���ابق 

. 2003
وق�ال ذيب�ان ، إن “ الع�راق يمتل�ك م�دن 
وإس�بان����يا  ايطالي�ا  يف  س�ياحية 
والب����رازيل وفرنسا اغلبها مؤج����رة 

لغاية عام 2049 “.
وأضاف أن “هناك عق�ود ابرمها العراق يف 
نهاية الثمانيني�����ات من القرن املايض 

مع ايطاليا من أجل إنش�اء أسطول بحري 
حرب�ي يضم 11 س�فينة بقيمة 1.5 مليار 
دوالر واىل يومن�ا هذا لم يتس�لم العراق أي 

من هذه السفن “.
وأشار ذيبان إىل أن “معدل الفقر يف العراق 
يزداد يوما بعد يوم بس�بب ضعف السيادة 
الوطني�ة الت�ي أضاع�ت امالك الع�راق يف 

الخارج”.
واإلرادة  الس�يادة  “ضع�ف  أن  مبين���ا   
الحقيقي����ة الدارة م�وارد الب�الد ف�كل 
هذا ما كان لي��كون لوال الفس�اد وس�وء 

اإلدارة”.

المالية النيابية تكشف عن امتالك العراق لمدن سياحية في اربع دول أوربية تدار بطرق ملتوية 
املطاطي�ة  للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  أعلن��ت 
واإلط�ارات إح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن 
، ع�ن كميات املُنتجات املس�وقة ِخالل العام الجاري 
واملُنتج�ة يف مصن�ع تدوي�ر اإلطارات املُس�تهلكة يف 
الديواني��ة .وق��ال مص�در مخ�ول يف الرشك�ة ان 
»مصنع تدوير اإلطارات املُس�تهلكة سوَّق   ) ٦03 ( 
أطن�ان من ُمنتجاته اىل القط�اع الخاص خالل العام 
الجاري«.واض�اف، ان�ه »ت�م تس�ويق ) 243 ( طنا، 
من س�كراب األس�الك الحديدية النات�ج من تقطيع 
وثرم اإلطارات املُس�تهلكة«.مبينا، انه  »تم تسويق ) 
85000 ( ألف لرت من ُمنتج زيت الوقود ايضا لالسواق 
املحلية«.ولف�ت املصدر إىل ان »املصنع املذكور انش�أ 

باملُش�اركة م�ع رشك��ة أب��راج الك��وت لتدوي�ر 
اإلط�ارات ويعد من املش�اريع البيئية التي تستخدم 
اإلط�ارات املُس�تهلكة كم�ادة أولية له إذ س�يخلص 
الب�الد م�ن أطنان م�ن اإلط�ارات املُس�تهلكة والتي 
تجمع�ت عىل مدى س�نوات كث�رية إلنت�اج ُمنتجات 
مفيدة ذات مواصف�ات عالية الجودة وبفرتة ضمان 
كافية وأس�عار تنافس�ية«.يذكر ان مثروم اإلطارات 
ُيس�تعمل يف أرضيات املالع�ب الرياضية ومادة أولية 
ملُختل�ف الصناع�ات املطاطي�ة والكيمياوي�ة فيم�ا 
يس�تخدم س�كراب األس�الك الحديدية كمادة أولية 
لصناع�ة الحدي�د والصلب كم�ا ويس�تخدم كوقود 

لألفران واملحارق املُختلف�ة .

الصناعـات المطاطيـة: تسويق مئات االطنان من المنتجات لألسواق المحلية

االقت�صادي

المنافذ الحدودية: تطبيق 
األتمتة عام 2021

العراق يؤّكد التزامه
 بخفض اإلنتاج النفطي

تب�دأ هيئة املناف�ذ الحدودية تطبي�ق األنظمة 
اإللكرتوني�ة الحديث�ة وتفعي�ل نظ�ام اتمت�ة 
املعلوم�ات واإلج�راءات الجمركية والرضيبية 

عام 2021.
واكد رئيس هيئة املنافذ الحدودية عمر الوائيل 
يف حديث صحفي، أهمية توفري البنى التحتية 
واملوارد البرشي�ة املتدربة والتطبيق التدريجي 
لألتمت�ة اإللكرتوني�ة لضمان نج�اح املرشوع 
وع�دم ح�دوث أي ثغ�رة يف األداء وانس�يابية 

الحركة التجارية.
واش�ار الوائ�يل، اىل أهمي�ة تع�اون الجمي�ع 
من جمي�ع القطاع�ات إلنجاح ه�ذا املرشوع 

الوطني.

جدد الع�راق تأكي�ده االلت�زام الكام�ل بمحددات 
»اوب�ك بلس« يف خفض انتاج النف�ط الخام، وفقا 
تخم�ة  لتقلي�ص  وحلفائه�ا  املنظم�ة  لق�رارات 
املعروض، وضبط أسعار النفط التي انخفضت إىل 

مستوى متدٍن يف ايار املايض.
وقال مدي�ر عام رشكة نفط الب�رصة خالد حمزة 
، إن “اس�تقرار مع�دل التصدي�ر عن�د مليون�ني 
و700 ال�ف برميل يومي قي�ايس، عرب ميناء الفاو 

النفطي«.
واضاف حم�زة، ان » العراق التزم بتخفيض انتاج 
النفط الخام خالل الفرتة املاضية، وفقاً للحصص 
املحددة بربنام�ج املنظمة، مؤكدا االس�تمرار عند 
ه�ذا املس�توى«.وأوضح، أن »وزارة النف�ط اعدت 
خطط�ا لتنفي�ذ مش�اريع س�رتاتيجية ملضاعفة 
الطاقة التصديرية للموانئ النفطية، البالغة حاليا 
اكث�ر م�ن ) 4 ماليني برمي�ل باليوم(، الس�تيعاب 

الزيادات املتوقعة باالنتاج«. 

أرقام واقتصاد

2.7

ماليين دينار متوسط دخل 
الفرد العراقي خالل سنة 
2020 والذي انخفض عن 

االعوام السابقة
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مليون برميل صادرات 
نفط جنوب العراق 

منذ بداية كانون االول 
ولغاية االن 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثالثاء، مدعومة 
بنزول الدوالر.

وارتف�ع الذهب يف املعام�الت الفورية 0.4٪ إىل 
1877.٦٦ دوالرا لألوقية )األونصة( .

وكان املع�دن صع�د 1.3٪ بع�د إق�رار حزم�ة 
مس�اعدات يف الواليات املتحدة بم�ا يقرب من 

900 مليار دوالر.
ولم يطرأ تغري يذكر عىل عقود الذهب األمريكية 

اآلجلة، لتسجل 1880.90 دوالر.
ونزلت الفض�ة 0.3٪ إىل 2٦.07 دوالر لألوقية، 
وصع�د البالتني 0.5٪ إىل 103٦.٦0 دوالر، وزاد 

البالديوم 1.٦٪ إىل 23٦1.٦8 دوالر.

عم�الت  مقاب�ل   ٪0.2 ال�دوالر  وانخف�ض 
منافس�ة، يف حني صعدت األسهم اآلسيوية، إذ 
بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل 
قبيل تصويت مجلس الش�يوخ األمريكي اليوم 
عىل مدفوع�ات مرتبطة ب�“كوفيد- 19 بقيمة 

2000 دوالر.

سعر الذهب بالسوق العالمية يرتفع مدعوما بانخفاض الدوالر

مـوازنة »21« تصـل إلى البــرلمـان..خـالفـات حادة 
بشأن »سعر الدوالر وحصة الكرد والضرائب« 

هل يكون التوافق السياسي حاسما في تمريرها ؟ 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
بعد عملية ش�د وجذب اس�تمرت أكثر من ثالثة أش�هر 
م�ا بني الربملان والحكومة بش�أن موازنة 2021 , أعلنت 
رئاس�ة الربمل�ان ع�ن وص�ول مس�ودة املوازن�ة املليئة 
باأللغام واملش�اكل الت�ي تحتاج إىل أيام ط�وال من أجل 
التواف�ق عليها ,حس�ب ما أعلن رئيس مجل�س النواب, 
املوازن�ة الت�ي وصفتها الحكوم�ة بالتقش�فية لم تكن 
كما وصفت، ب�ل هي انفجارية كس�ابقاتها فقد قدرت 
حجمها 93 تريليوناً مقابل 1٦4 تريليوناً كنفقات عامة  
وعج�ز وهمي يقدر ب��71 تريليون دينار , وس�ط هذه 
االرق�ام املهولة نجد أن الحكومة لم تراع تخفيض حجم 
نفقاتها ونفقات الرئاس�ات االخرى ولم تأخذ التقشف 
املزع�وم  بنظر االعتب�ار، إال من خ�الل رواتب املوظفني 
واملتقاعدين التي س�يتم اس�تقطاعها وحسب قيمتها , 
فضال عن رضائب كبرية تش�مل املوالت التجارية وحتى 
محال الحالقة ترتاوح ما بني 20- 10 ٪, فضال عن زيادة 

رضائب السيارات والسلع الكمالية.
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أك�دت رضورة حص�ول اتفاق 
س�يايس كرشط لتمرير مرشوع قان�ون املوازنة العامة 
للعام 2021 يف مجلس النواب, وقد أكد هذه الترصيحات 
رئيس مجلس النواب بشأن رضورة توافق سيايس كون 
املوازنة تضم نقاطا خالفية كثرية, ورضائب تؤثر س�لبا 
عىل املواط�ن , وتحول دون تمك�ني القطاع الخاص من 
أداء دوره باإلس�هام يف تحقي�ق النه�وض االقتص�ادي 
,فموازن�ة 2021 تفتق�ر إىل رؤي�ة مالية واس�رتاتيجية 
اقتصادي�ة ش�املة, واالخط�ر هو اعتماد س�عر رصف 
لل�دوالر ال�ذي س�يؤدي الرتف�اع أس�عار املواد والس�لع 

وتخفيض قيمة رواتب املوظفني ب�٪25 .
مختص�ون أوضح�وا ,أن موازن�ة العام املقب�ل تتضمن 

حصة االقليم وتقدر ب�� 12٪ وبمبلع 13 تريليون دينار 
, مقاب�ل تس�ليم كردس�تان 250 ألف برميل ول�م ُترِشْ 
علن�ا إىل مبالغ املناف�ذ الحدودية املتفق عليه�ا , ما أثار 
مخاوف م�ن عدم الت�زام االقليم بتعهدات�ه لعدم وجود 

فق�رة ضامنة كما طالب بها مجلس النواب , أما س�عر 
الربمي�ل املق�در 42 دوالرا فهو س�عر البأس ب�ه وليس 
مح�ط خ�الف , لكن تمري�ر املوازنة عىل ش�كلها الحايل 
س�يؤدي إىل ارتفاع نس�ب تحت خط الفقر , رغم وجود 

تخصيصات للرعاي�ة االجتماعية إال أنها التغطي نصف 
الفق�راء , فضال عن ارتفاع س�عر الرصف الذي س�ريبك 
االس�واق ويجع�ل ذوي الدخل املحدود غ�ري قادرين عىل 

رشاء ما يلزمهم .

ويرى املختص بالشأن االقتصادي إياد املالكي يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراقي(: أن وص�ول موازن�ة 2021 إىل 
الربملان سيواجه مناقشات صعبة إلقرارها , فهناك من 
يس�عى لتحقيق منجز مع اقرتاب االنتخابات الربملانية 
من خالل االعرتاضات عىل جملة من االمور يف مقدمتها 
س�عر رصف ال�دوالر واس�تقطاعات روات�ب املوظفني 
, لذل�ك نتوق�ع نقاش�ات حامي�ة من أجل إلغ�اء بعض 
الفقرات التي تمس املواطن والحد من االرتفاع الكبري يف 
أسعار الس�لع والبضائع من خالل االتفاق عىل تسعرية 

أقل من التي أقرتها الحكومة .
وتاب�ع املالكي: ما يمي�ز موازنة 2021 عن س�ابقاتها 
هو الكم الهائل م�ن الرضائب التي تثقل كاهل املوظف 
ال�ذي خرس ج�زءا كبريا من قيمة رواتب�ه يف ظل إرصار 
عىل اس�تقطاعات من مخصصاته , لذا فالتوقعات بأن 
التحس�م االمور الخالفي�ة إال بتوافقات رؤس�اء الكتل 
السياس�ية الذين وافق�وا عىل معظم مف�ردات املوازنة 
الرئيس�ية , وفيم�ا يخص حص�ة االقلي�م 13 تريليونا 
فس�تواجه مقبولية م�ن الكتل لضمان توافق س�يايس 

للتهيئة لالنتخابات املقبلة.
من جهته أكد املختص بالشأن االقتصادي عبد الحسني 
الش�مري يف اتص�ال مع ) املراقب العراق�ي(: أن االرقام 
الت�ي ضمنته�ا موازنة الع�ام املقبل من حي�ث اإلنفاق 
والواردات والعجز هي تخمينية , فأسواق النفط تشهد 
تذبذب�ات يف الع�رض والطل�ب خاصة م�ع توزيع لقاح 
كورون�ا , والعجز الوهمي وحكومة ال تس�تطيع إنفاق 
كامل مبلغ املوازنة، واستطاعة وزاراتها برصف االموال 
ع�ىل املش�اريع , لذا فاملوازنة س�تبقى حبيس�ة مجلس 
الن�واب لح�ني حص�ول توافق س�يايس وهو أم�ر ليس 

بالصعب.

االقتصاد النيابية تعلن موقف البرلمان من سعر صرف الدوالر في الموازنة
اعلن�ت اللجن�ة االقتصادي�ة النيابي�ة، عن موقف 
الربملان من سعر رصف الدوالر يف املوازنة، فيم���ا 
اش�ارت اىل ان الحكوم����ة لي�س لديه�������ا 

حلول اخرى.
وق�ال عض�و اللجن�ة ع�يل الالم�ي ان »الحكومة 
لي�س لديها حل اخر س�وى تمرير س�عر الرصف 
الدوالر املذكور يف املوازنة«، مبينا ان »هنالك ش�به 
اتفاق بني الكتل السياس�ية عىل تمرير نفس سعر 
الرصف«.واضاف ان »تغيري س�عر الرصف سيؤثر 
عىل املواطن يف ارتفاع اس�عار البضائع املستوردة 
وخاص�ة ان الع�راق ال يوج�د لدي�ه منت�ج محيل 
واغل�ب بضائعه اس�ترياد«، مؤك�دا ان »الحكومة 
لي�س لديه�ا حل�ول اخ�رى م�ن اجل ع�دم قطع 
روات�ب املوظفني«.واعلنت عض�و اللجنة املالية يف 
مجلس الن�واب ماجدة التميميإن لجنتها تس�عى 
لتقليل آثار تغيري سعر رصف الدوالر عىل »الطبقة 

الهشة«.
وح�دد البنك املركزي، س�عر رصف جدي�د للعملة 
الوطني�ة لريتفع ال�دوالر إىل 1450 دين�اراً مقابل 

1190 ديناراً قبل القرار.
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معضلة الالجئين تتفاقم

أجندة دولية تتالعب بأرواح ماليين 
السوريين وتزج بهم نحو العنف

المراقب العراقي/ متابعة
من�ذ اندالع األزمة الس�ورية وفرار الس�وريني من مناطق 
سيطرة املس�لحني ولجوئهم إىل دول مجاورة ودول بعيدة، 
أصبحت األمور ت�زداد تعقيداً عىل ه�ؤالء الالجئني ليجدوا 
أنفسهم بال مأوى بعد أن دمرت منازلهم الحرب الدائرة يف 
بالدهم، واألصعب من هذا أنهم تحولوا إىل ورقة ضغط بيد 
الساس�ة الباحثني عن أطماع يف األرض الس�ورية، وكانت 
تركي�ا وال تزال أكث�ر من اس�تغل أزمة الالجئ�ني، إن كان 
من أجل اس�تعمار أراض س�ورية أو الضغ�ط عىل أوروبا 
وتهديدها بني الفينة واألخرى بفتح الحدود أمام الالجئني.
وكان�ت س�وريا اكث�ر املترضرين من ه�ذا االم�ر، بعد أن 
اس�تخدمت بع�ض ال�دول الالجئ�ني كورق�ة ضغ�ط عىل 
الحكومة الس�ورية، وكلم�ا كانت الدولة تقدم تس�هيالت 
لع�ودة الالجئ�ني، كان�ت بع�ض ال�دول تض�ع الع�ي يف 
الدواليب وتمنع عودتهم، حتى ان أمريكا أقدمت عىل زيادة 
العقوبات عىل س�وريا، لكي تعرقل عودة الالجئني وتحول 

حياتهم إىل جحيم داخل بالدهم وخارجها.
ويف الحقيقة يشكل موضوع الالجئني، ُبعداً إنسانّياً بالنسبة 
للمهتّمني، وُبعداً أخالقّياً ووطنّياً بالنسبة للسوريني، ولكن 
هناك أيضاً ُبعد س�يايّس، يسء الذِّكر تتبّناه الدول الضالعة 
بإش�عال األزم�ة الس�ورّية واس�تمرارها؛ فالالّجئون عند 
ُتّجار السياسة واالنسانية والدين يتحّولون إىل مجرد ورقة 

ضغط، ال أكثر وال أقل.
وعقدت س�وريا يف ترشين الثاني امل�ايض مؤتمراً ل�«عودة 
الالجئ�ني« وكان مؤتم�را مهم�اً، فه�و يعط�ي جملًة من 
الرس�ائل السياس�ّية والدبلوماس�ية ع�ن قدرة ه�ذا البلد 
يف الصم�ود رغ�م الصع�اب، وع�ن اس�تمرار عم�ل الدولة 
واملؤسس�ات بالرغ�م من مح�اوالت تفكيكها وإفش�الها 
بس�بب العقوب�ات، ويدح�ض أس�اطري املعارض�ات التي 
تتحدث يف كل مرة عن النوايا االنتقامية للحكومة السورّية.
وأظه�ر املؤتمر من يض�ع العراقيل يف وج�ه الالجئني عىل 
حقيقتهم، ولم يعد لهم حجة أو ذريعة يف اذالل الس�وريني 
أكثر من ذلك، وجميعنا يش�اهد ما يتعرض له الس�وريون 
يف تركيا ولبن�ان واالردن، فقبل يومني فقط ضجت مواقع 
التواصل االجتماعي بصور لحريق ضخم اندلع ليل السبت 
يف مخيم لالجئني الس�وريني يف لبنان. وكانت وكالة األنباء 
اللبناني�ة قد ذكرت بأن عددا من املواطنني يف منطقة املنية 
ش�مايل البالد أرضموا الن�ار يف مخيم لالجئني بعد ش�جار 
اندل�ع ب�ني أح�د أف�راد عائلتهم وعم�ال س�وريني. وطال 
الحريق كل املس�اكن املبنية من مواد خشبية وبالستيكية 
داخل املخيم الذي يضم نحو 75 أرسة س�ورية الجئة، وفق 

ما ذكرته وكالة األنباء الفرنسية.
وقد ال تبدو األوضاع الحالّية يف سورية نموذجية، فاألرضار 
بالجمل�ة والعقوب�ات األمريكي�ة تتعّمد تضيي�ق الخناق، 
وتحت�اج قرى وبل�دات بأكملها إىل إعادة اإلعم�ار، إالّ أنها 
تتعّثر بفعل هذه السياس�ات، ولكن مهم�ا بلغت األوضاع 
س�وءاً، لن تكون أس�وأ من خيم اللجوء يف الش�تاء، ومهما 
كانت األوضاع االقتصادية واملعيش�ية ضاغطة يف الداخل، 
فأرضارها، مهما بلغت فداحتها، لن تس�اوي رضر ترّسب 

جيٍل كامٍل من املدارس.
ولدين�ا اآلن تحدٍّ عامل�ي يتعلق بوباء كورونا وانعكاس�اته 
يف ظ�ّل ظروف اللجوء القاس�ية واتس�اع رقع�ة املخيمات 

واألوض�اع املرتّدية فيه�ا، وبناًء عليه، فعىل من يس�تغرب 
انعق�اد ه�ذا املؤتم�ر أن يق�وم بمراجعة هادئ�ة ألوضاع 
الالجئ�ني يف املخيم�ات، وليس ألوض�اع املغرتبني يف بعض 

العواصم األوروبية.
وال ي�زال البعض حتى اليوم يخلط ب�ني املغرتب والالجئ، 
والحقيق�ة أنه ثمة فرق كبري، وإذا تمكن املؤتمر من إنهاء 
هذه املخيمات فقط، دون عودة جميع الالجئني السورينّي 
املنترشي�ن يف كل دول العال�م، فس�يكون حينه�ا قد أحرز 
نجاحاً باهراً حتى وإن تغّيبت عنه دول عديدة أو منظمات 

معنّية.
وتعم�ل س�وريا عىل اع�ادة الالجئني وي�وم االثنني املايض 
انعقد مؤتمر صحفي مشرتك بني سوريا وروسيا، وخالل 
املؤتمر أكد املش�اركون ب�أن الحصار االقتص�ادي الغربي 

يحول دون عودة الالجئني السوريني إىل وطنهم .
واس�تعرض وزير اإلدارة املحلية والبيئة املهندس حس�ني 
مخل�وف خ�الل املؤتمر م�ا قامت ب�ه الدولة الس�ورية يف 
مواجهة الحرب اإلرهابية التي تعرضت لها، وأوضح الوزير 
مخل�وف أنه تم تجهي�ز 93 من مراكز اإلي�واء الحكومية، 
وتأهي�ل 19736 منزالً مترضراً، و1903 أبنية غري منتهية 
اإلكس�اء، إضافة إىل خدمة وتأم�ني 140 من مراكز اإليواء 
الحكومية، موضح�اً أن لجنة إعادة إعم�ار وتأهيل البنى 
التحتي�ة املت�رضرة والتعويض عن األرضار التي تش�كلت 
عام 2012 رك�زت يف عملها يف بداية الحرب عىل التعويض 
ع�ن األرضار التي لحقت باملمتل�كات الخاصة للمواطنني 

ورصف�ت قراب�ة 20 مليار لرية س�ورية يف ه�ذا املجال إىل 
جانب بناء وحدات س�كنية مخصصة الس�تقبال الالجئني 

من الخارج يف مناطق مثل الحرجلة وعدرا وحسياء .
ولف�ت مخل�وف إىل أن�ه تم تش�كيل هيئ�ة تنس�يق عودة 
املهجرين السوريني التي عملت بالتعاون الوثيق مع الهيئة 
التنسيقية الروسية ملس�اعدة الالجئني عىل ترميم الوثائق 
املفق�ودة وتأمني خدم�ات النقل والرعاي�ة الصحية حيث 
تم�ت إعادة مئ�ات اآلالف من الالجئني م�ن الخارج ونحو 
4 مالي�ني مهجر داخيل إىل مناطقه�م بالتعاون الوثيق مع 
منظم�ة الهالل االحمر العربي الس�وري والجهات املعنية، 
كم�ا تم تأمني نقل وإيواء كل الخارجني من مخيم الركبان 

، وتقديم الرعاية الالزمة لهم لحني عودتهم اىل منازلهم.
ونقلت صحيف�ة الغارديان الربيطانية ش�هادات حية عن 
معان�اة الالجئني الس�وريني الذين خدعهم نظ�ام الرئيس 
الرتك�ي رج�ب أردوغان، بآم�ال الهج�رة إىل أوروب�ا فيما 
كان يس�تخدمهم كورق�ة ضغط من أج�ل تحقيق أهدافه 

االستعمارية شمال رشق سوريا.
ووف�ق الصحيف�ة، ف�إن أردوغ�ان اس�تخدمهم كبي�ادق 
سياس�ية من أجل الضغط عىل أوروبا، بينما ذاق الالجئون 
األمّري�ن وم�ات منهم الكث�ري وأصيبوا وأصبحوا بائس�ني 

جراء فقدهم ممتلكاتهم.
واس�تخدام ه�ؤالء الالجئني عن�ارص يف تنظيم�ات دربتها 
وسلّحتها إلسقاط الحكومة السورية أوالً، ولتكسب نفوذاً 

لها داخل سوريا ثانياً.

وم�ن أبرز ه�ذه التنظيم�ات إنش�اء ما يس�مى »الجيش 
الس�وري الحر« الذي تحول بعد س�نوات إىل إحدى كتائب 
الجيش الرتكي بصورة غري رسمية، تدربه تركيا وتسلحه 
وتمّوله وتس�تخدمه يف حروبها التوس�عية يف س�وريا من 
عملية »درع الفرات« إىل »عملية عفرين« واليوم يف منطقة 
إدل�ب. وال أح�د ي�دري ربما اس�تخدمته الحق�اً يف قربص 
الرتكي�ة ويف مناط�ق ن�زاع يف ش�مال الع�راق وأذربيجان، 
وخصوص�اً يف ليبي�ا. أي إن ه�ذا الجيش تنطب�ق عليه كل 

مواصفات املرتزقة.
وم�ع مرور الوق�ت تحول الالجئ�ون الس�وريون يف تركيا 
إىل ورق�ة انتخابية ملصلحة حزب العدال�ة والتنمية. فكان 
تجنيس ع�رشات اآلالف منهم الذين صّوتوا حتما ملصلحة 

مرشحي حزب العدالة والتنمية.
وحاليا يس�ود الحزن واليأس بني الالجئني، وينتظر اآلالف 
منه�م عىل الحدود منذ أي�ام، وتتدنى درج�ات الحرارة إىل 
ما دون الصفر ليالً، وتتس�اقط األمطار، لذلك يلجؤون إىل 

قطع األشجار القريبة للتدفئة.
ومعظم األطفال مرىض، بينما كبار السن يعانون، وانتقل 
ه�ؤالء م�ن أماكن إقامته�م يف تركيا حاملني م�ا يقدرون 
عليه من طعام. ومع ذلك يقول كثريون إنهم س�يجازفون 

بالبقاء واالنتظار.
بعضهم يدرك أنه يس�تغل ورقة ضغط سياس�ية. ويعتقد 
بعضهم أنه سيس�مح لهم بدخول أوروبا بمجرد الوصول 

إىل اليونان.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

واشنطن بوست: ابن سلمان ال يجب أن يكون محصنًا

الغارديان: بريطانيا ليست قوة عالمية وعلى جونسون وزمرته التخلي عن أيديولوجيتهم

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث باس�م لجن�ة تنفيذ أمر اإلم�ام الخميني حجت نيكي 
ملك�ي، الثالثاء، أن أول حقن برشي للمرحل�ة األوىل من االختبارات 

الرسيرية للقاح كورونا الوطني سيتم خالل الساعات القادمة .
وكتب ملكي يف رسالة عىل تويرت، أن أول حقن برشي للمرحلة األوىل 
من االختبارات الرسيرية ألول لقاح وطني لفريوس كورونا املستجد 
)كوفيد-19( وال�ذي أنتج من قبل لجنة تنفيذ أم�ر اإلمام الخميني 

الراحل سيتم يف غضون ساعات.
وأعل�ن ملك�ي أن وزارة الصحة منح�ت ترصيحا للجن�ة تنفيذ أمر 
االم�ام الخميني )لب�دء االختبار الرسي�ري للقاح كورون�ا الوطني 

واليوم سيتم إعطاء حقن برشية لعدد من املتطوعني.
وأش�ار نيك�ي ملك�ي اىل أن أح�د املتطوع�ني هو م�ن كب�ار املدراء 

التنفيذيني يف لجنة أمر اإلمام الخميني الراحل.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد الرئيس املنتخب جو بايدن ان اس�تمرار املعينني من ادارة ترامب 
يف البنتاغ�ون باعاق�ة عمل الفري�ق االنتقايل واملماطلة بش�ان نقل 
الس�لطة يجعل الواليات املتحدة تواجه مخاطرا امنية علينا ان نحذر 

منها.
ونقل موقع رو س�توري االمريكي عن بايدن قوله إنه ” وبعد ان تم 
اطالعه ونائبت�ه كماال هاريس من قبل فرقهما االنتقالية عىل األمن 
القومي، فان املعنيني السياس�يني يف البنتاغون وكذلك مكتب اإلدارة 

وامليزانية قد وضعوا الحواجز واملعوقات امامنا “.
واضاف انه ” وبعد االحاطة ، فاننا يف الوقت الحايل ال نحصل عىل كل 
املعلومات التي نحتاجها من اإلدارة املنتهية واليتها يف مجاالت األمن 
القومي الرئيس�ية”، مش�ريا اىل أنه ” يس�عى للحصول عىل “صورة 
واضحة” من اإلدارة املنتهية واليتها حول وضع القوات األمريكية يف 

جميع أنحاء العالم”.
وتابع بايدن نحن ” نحتاج إىل رؤية كاملة لتخطيط امليزانية الجاري 
يف وزارة الدف�اع وال�وكاالت األخ�رى من أج�ل تجن�ب أي نافذة من 

االرتباك أو اللحاق بالركب التي قد يحاول خصومنا استغاللها”.

إيران تبدأ االختبارات السريرية
للقاح كورونا الوطني

بايدن: إعاقة ترامب للفريق 
االنتقالي في البنتاغون تشكل 

مخاطر جسيمة

المراقب العراقي/ متابعة...
عربي�ة،  إع�الم  وس�ائل  زعم�ت 
الثالثاء، سقوط صاروخ أطلق من 
غزة قرب السياج الفاصل املحاذي 

لكرم أبو س�الم رشق رفح جنوب 
قطاع غزة.

جي�ش  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
اإلن�ذار  صاف�رات  إن  االحت�الل 

انطلقت يف كرم أبو س�الم ويجري 
فحص األسباب.

والحقا ادعت وس�ائل إعالم عربية 
منطق�ة  يف  س�قط  صاروخ�ا  أن 

مفتوحة يف كيبوتس كرم أبو سالم 
رشق رف�ح جنوب القطاع، قبل ان 
تنرش تحديثا بأن الصاروخ سقط 
يف املنطقة الحدودية داخل القطاع.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت وزارة الدفاع الروس�ية، بتس�جيل 20 خرقا لنظ�ام وقف إطالق النار 
خالل ال�24 ساعة األخرية، ويف املقابل، لم يرصد الجانب الرتكي أي خروق.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان، إن “الجانب ال�رويس يف اللجنة الروس�ية الرتكية 
املش�رتكة ملراقبة نظ�ام وقف إطالق النار يف س�وريا، خالل ال��24 س�اعة 
األخرية، رصد 20 خرقا لنظام وقف إطالق النار: يف إدلب )12( الالذقية )4(، 

حلب)3(، حماة )1( بينما لم يرصد الجانب الرتكي أي خروقات”.
ه�ذا ولم يقم مركز املصالحة بني أطراف الن�زاع ومراقبة تحركات الالجئني 

والنازحني خالل ال��24 ساعة األخرية بتنفيذ أي عملية إنسانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
علق مستشار األمن القومي يف إدارة 
الرئي�س املنتخب ج�و بايدن، جايك 
س�وليفان، عىل الحكم الصادر بحق 
الناشطة السعودية يف مجال حقوق 
املرأة، لجني الهذلول، واصفا إياه ب� 

»حكم غري عادل ومقلق«.
ع�ىل  تغري�دة  يف  س�وليفان  وق�ال 
حسابه بموقع »تويرت«، إن »الحكم 
عىل لجني الهذلول ملجرد ممارستها 

حقوقها العامة ظالم ومقلق«.
وأضاف مستش�ار األمن القومي يف 
إدارة الرئيس األمريكي املنتخب جو 
بايدن: »كما قلنا، فإن إدارة بايدن/

انته�اكات  ض�د  س�تقف  هاري�س 
حقوق اإلنسان حيثما وقعت«.

ودانت املحكمة الجزائية املتخصصة 
الس�عودية  الناش�طة  الري�اض  يف 
بزع�م  االثن�ني،  الهذل�ول،  لج�ني 
تورطه�ا يف ع�دد من »النش�اطات 
املجرّم�ة« بموجب نظ�ام مكافحة 

جرائم اإلرهاب وتمويله.

صافرات اإلنذار تدوي في غالف غزة

روسيا تسجل 20 خرقًا جديًدا 
للهدنة في سوريا

مستشار رئاسي أميركي: الحكم 
الصادر ضد لجين الهذلول ظالم

المراقب العراقي/ بغداد...
دعت صحيفة “الغارديان” الحكومة 
الربيطاني�ة إلع�ادة بن�اء التحالفات 
ع�رب  خربته�ا  الت�ي  اإلس�رتاتيجية 

الخروج من االتحاد األوروبي.
ويف افتتاحي�ة ع�ن وض�ع بريطانيا 
يف عال�م م�ن الق�وى املتنافس�ة بعد 
االتف�اق بينه�ا واالتح�اد األوروب�ي 
عىل الط�الق ب�دءا من الع�ام املقبل، 
قالت الصحيفة إن جونس�ون يتميز 
السياس�ية  امله�ارات  م�ن  بالكث�ري 
إال أن الدبلوماس�ية الدولي�ة ليس�ت 
م�ن بينها. فأه�م رصي�د يملكه هو 

الجاذبي�ة يف إدارة الحمالت املحدودة 
ثقافي�ا. فش�خصية الرجل األش�عث 
الذي يطلق العبارات الطنانة موجهة 
إىل الجمه�ور املح�يل. وه�ي ص�ورة 
ال تصل�ح عندم�ا ترتج�م يف الخارج 
يف املع�رتك ال�دويل فال�رتدد بالظهور 
بمظه�ر الرج�ل الج�اد تحرم�ك من 
االحرتام عاجال أكثر من حصولك عىل 
الحب. وكان هذا واحدا من األس�باب 
جونس�ون  فيه�ا  ينج�ح  ل�م  الت�ي 

بممارسة دوره كوزير للخارجية.
أما امليزة األخرى فهي كراهيته العمل 
وخدمة أي شخص ولكن نفسه. ومع 

أنه لم يش�حذ أدواته كرئيس للوزراء 
إال أنه حر ع�ىل األقل ملتابعة أجندته. 
مصطلح�ات  يف  ه�ذا  يعن�ي  وم�اذا 
بريكس�يت  الخارجي�ة؟  السياس�ة 
بالطبع. وهذه مسألة ضيقة متعلقة 
بالسياس�ة الربيطاني�ة، وعكس هذا 
ه�و تكيف البل�د ووضعه ال�ذي بات 
عىل املح�ك يف العالم. فالنقاش املحيل 
ح�ول الربيكس�يت ل�م يرف�ق دائما 

بمنظور دويل.
فالجان�ب الداع�ي للبق�اء يف االتحاد 
األوروب�ي فش�ل يف رشح م�ا يمك�ن 
يف  ملقعده�ا  بريطاني�ا  تخ�رسه  أن 

القمم األوروبي�ة. ففكرة أن عضوية 
بريطاني�ا يف االتح�اد األوروبي تعني 
سلطة أكرب تصادمت مع الفكرة التي 
تحدث�ت ببالغة وبوه�م عن رضورة 
اس�تعادة الس�يادة. وتحدث رؤس�اء 
الوزراء الس�ابقون والق�ادة األجانب 
والدبلوماس�يون من أصحاب الخربة 
عن حجم الخسارة بخروج بريطانيا 
من الن�ادي األوروبي لك�ن أصواتهم 
لم تس�مع يف األخب�ار التي ع�ادة ما 
تعاملت مع املسلسل الدرامي القادم 
من ويسمنس�رت )الربملان( أو الحرب 

الثقافية بني املناطق والقبائل.

المراقب العراقي/ متابعة
نرشت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا علّقت فيه 
عىل قرار محكمة س�عودية بس�جن الناش�طة لجني 
الهذل�ول بع�د أكثر من عامني ع�ىل اعتقالها مع عدد 
من الناشطات الالتي طالبن بحقوق املرأة السعودية 

ورفع الحظر عن قيادتها للسيارة.
ووصف�ت الصحيف�ة القرار الس�عودي بأن�ه “خرق 
ص�ارخ لحق�وق اإلنس�ان”، ولكنه يف الوقت نفس�ه 
“دلي�ل عىل أن الضغط الدويل يمكن أن يدفع نظام ويل 

العهد السعودي محمد بن سلمان للتحرك”.

وقال�ت إن محكم�ة أم�ن دول�ة )املحكم�ة الجزائية 
املختص�ة( أص�درت حكما ع�ىل لجني الهذل�ول )31 
عاما( بالس�جن خمس�ة أعوام و8 أشهر ل�”جرائم” 
مثل مناقشتها قضايا املرأة مع دبلوماسيني غربيني، 

والتقدم بطلب للعمل يف األمم املتحدة.
ورف�ض الرئي�س دونال�د ترام�ب وعىل م�دى أربعة 
أعوام الضغط عىل محمد بن س�لمان يف قضايا تتعلق 
بحق�وق اإلنس�ان، حتى يف وقت تم فيه س�جن أعداد 
م�ن الناش�طني الس�لميني والصحافي�ني ومواطنني 
أمريكيني. وبعد قتل وتقطيع جثة الصحايف السعودي 

جمال خاش�قجي الذي كان يعيش بالواليات املتحدة، 
تباه�ى ترام�ب بأنه ب�دال م�ن محاس�بة ويل العهد، 
“حم�ى مؤخرت�ه”. وتضي�ف الصحيف�ة أن معاملة 
الهذل�ول تعطي صورة ع�ن الفرق الناج�م عن تبني 
سياسة أمريكية مختلفة. ووصلت الرسالة إىل محمد 
بن س�لمان، حيث قال مسؤوالن سعوديان لصحيفة 
“وول س�رتيت جورنال” إن الحكم املخفف جاء بناء 
ع�ىل توجيهات م�ن ويل العهد. وهذا ال يعني نس�يان 
القضي�ة وع�دد آخر م�ن الناش�طات الس�جينات أو 

الالتي ينتظرن املحاكمة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ن ط�ريان الع�دوان الس�عودي 
األمريكي، الثالثاء، سلس�لة غارات 
ع�ىل العاصمة صنع�اء ومحافظة 

صعدة.
وأف�اد موق�ع “املس�رية ن�ت” بأن 
ط�ريان الع�دوان ش�ن غارتني عىل 
مطار صنعاء الدويل، كما شن غارة 
ع�ىل منطق�ة الكس�ارة بمديري�ة 

همدان، مخلفا أرضارا مادية.
ويف محافظ�ة صعدة ش�ن طريان 

الع�دوان غارتني ع�ىل وادي آل أبو 
جبارة، وثالث غ�ارات عىل منطقة 

الفرع بمديرية كتاف.
واستهدف طريان العدوان بغارتني 
وادي لَِي�ة بمديري�ة الظاه�ر، ولم 
يبلغ عن وقوع إصابات يف صفوف 

املدنيني حتى اللحظة.
يأت�ي ذل�ك يف س�ياق املمارس�ات 
العدواني�ة والجرائم الت�ي يرتكبها 
تحالف العدوان األمريكي السعودي 
بحق الشعب اليمني منذ 6 سنوات. 

العدوان يشن سلسلة غارات على صنعاء وصعدة



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

قبل نهاية العام 2020 بسبعة أيام، أفاد موقع »Axios« األميركي بأن الواليات المتحدة تدرس إغالق سفارتها في بغداد، إثر الهجمات الصاروخية األخيرة 
عليها في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. هذه الخطوة، من بين عدة خيارات قيد الدراسة، يمكن أن تكون »مقدمة لالنتقام من إيران«، التي 

وصفها الرئيس المنتهية واليته ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بأنها »دولة راعية لإلرهاب«. وفيما أطلقت منظومة »سيرام« التابعة للسفارة األميركية، 
رشقات في سماء بغداد، فإن السفارة األميركية في بغداد أكدت سابقًا صحة معلومات موقع »بوليتيكو« عن خفض عدد موظفيها.

 

هنالك دائما اشخاص يعتربون ظاهرة يف الحياة الدنيا وربما يكون من 
الصعب تكرارها عرب التاريخ ومرور االيام وذلك الن هؤالء االش�خاص 
يتميزون بش�خصية وصفات ن�ادرة ومميزة بكل معان�ي الكلمة وقد 
سجل التاريخ االسالمي تحديدا اسماء وعناوين لها مأثرها ومواقفها 
البطولي�ة والجهادي�ة الفذة والت�ي عندما يمر عليها الق�ارىء ينتابه 

شعور بالفخر والعزة والتميز .
وم�ن هؤالء االش�خاص الذين س�جلت له�م صفحات االي�ام الخالدة 
مواق�ف بطولي�ة وس�يذكرهم التاري�خ بكل فخ�ر واعتزاز ه�م قادة 
النرص الشهداء الجنرال قاس�م سليماني والشهيد ابو مهدي املهندس 
) رض�وان الل�ه تعاىل عليهم ( ه�ؤالء القادة الذي�ن كان لهم دور كبري 
وعظي�م يف الدفاع ع�ن االرض والعرض واملقدس�ات يف الع�راق ودحر 
عصابات داعش االرهاب�ي وحليفها البعث الكافر من حقنا ان نفتخر 
بهم يف ذكرى ليله استش�هادهم األليم�ة والحزينة قادة صنعوا اعظم 
ق�وات قتالية مس�لحة مؤمن�ة وصاحبة عقيدة وبصرية من الش�باب 
املؤم�ن والكف�اءات العس�كرية وهي قوات الحش�د الش�عبي املقدس 
والذي انبثق بعد فتوى الجهاد الكفائي والذي اطلقته املرجعية الدينية 

العليا يف النجف االرشف .
كان للش�هيدين س�ليماني واملهندس دور فعال وغري محدود يف تنظيم 
وعس�كرة ق�وات الحش�د الش�عبي وجمع فصائ�ل املقاوم�ة ووضع 
الخط�ط العس�كرية بغي�ه االنتصار كم�ا وارشفوا ه�ؤالء القادة عىل 
توزيع وحدات الحش�د الش�عبي املق�دس ووحداته ع�ىل األرض فكان 
اسم هؤالء القادة االبطال يرتفع عاليا يف هتافات ابطال وافراد الحشد 
الشعبي املقدس وهو األول بال منازع خرّجوا القادة الشهداء أفواج من 
الش�باب املؤمن املضحي ووضعوا ملسات لبناء قوات قتالية مجاهدة ال 
تهزها امللمات والعواتي اسسوا لجيش عقائدي ال يظلم فيه أحد جيش 
قوي قيل أنه واحد من أقوى الجيوش يف العالم تحت مس�مى الحش�د 

الشعبي املقدس .
عندما نس�تذكر هؤالء القادة الشهداء يف ليلة شهادتهم يعرتينا الحزن 
واأللم فيكون فيكون القهر مضاعف الن الثار لدم الشهيدين سليماني 
واملهن�دس باق يف ذمتنا نحن كش�عب عراقي فالحزن بالغ والش�جى 
عمي�ق ومؤلم حيث تمر ذكرى استش�هادهم والعراق ل�م ينتقم لهما 
لغاية االن فنحن نعتقد جازمني بأن الدم الطاهر للش�هيدين سليماني 
واملهن�دس الزال يف�ور وكأن دمهم�ا يط�رق مس�امعنا وبصوت عايل 
وش�جي وهو يق�ول احتالل يصول ويجول وانتق�ام دمنا الزال مؤجل 

ومنيس .

نع�م مؤجل ومنيس فأين ش�عب العراق من رد جميل القادة الش�هداء 
ونحن ن�رى املجتمع متعلق بمل�ذات الدنيا الفاني�ة وكل همه االموال 
واحي�اء اعياد راس الس�نة والحفالت متن�ايس ان هنالك دين يف رقبته 
اىل يوم القيامة اىل القادة الش�هداء الذين وصفته�م املرجعية العليا يف 
النج�ف االرشف بأنهم قادة النرص وكيف يات�رى نحي االعياد ونفرح 
فبطبيعة العرب ومنذ التاريخ القديم انهم واملفروض ان ال ينامون عن 
ضيم او ثأر وكيف اذا كان الثأر من معتدي غاش�م وغادر مثل العدوان 

االمريكي املجرم .
كان�ا وال زاال القادة الش�هداء الجنرال س�ليماني واملهن�دس قمران يف 
س�ماء الش�هادة والجهاد ودماءهما كانت وال زالت شوكة يف عني كل 

حاقد وعميل وذيل لالمريكان القتلة .
دمه�م اكيدا س�يبقى يس�تنهض قادة وفصائ�ل املقاومة االس�المية 
وتش�كيالتها البطلة الن دمهم الزاكي هو مش�عل الكرامة والش�هادة 
س�تعود فصائل املقاومة االس�المية وحش�دنا الش�عبي الواحد املتحد 
املق�دس لتجدد عهد الوالء والوفاء لهما وهم يف رحاب الباري عز وجل 

وجنات خلده وعطاءه .
املن�ا كبري وعظي�م باملقاوم�ة االس�المية وقادتها وفصائل الحش�د 
الشعبي املقدس بان يثأروا لدم القادة الشهداء الن املقاومة االسالمية 
وابطالها وقادتها ش�وك يف حلق االحت�الل االمريكي للعراق فاالحتالل 
الغاش�م يراقب وبال ش�ك صنيع ابطال املقاومة االس�المية التي باتت 

تؤرق املحتل وعمالئه الخونة وجوكريته االنذال .

ليلة الشهداء واالنتقام المؤجل

ظاهر العقييل

االربعاء 30 كانون االول 2020 
العدد 2492 السنة العاشرة

صوت مصر الغائب : هل استبدلت عروبة سوريا بتآمر السعودية؟

الفساُد القانوني

»عاصفة الصحراء« في عقدها الرابع .. ماذا تخّطط 
واشنطن للّساحة العراقّية؟

بقلم/أحمد فؤاد
ترتب�ط مراحل األزم�ات يف املجتمعات، خاصة 
الرشقي�ة، باتج�اه جام�ح إىل ك�ر الثواب�ت 
املعروف�ة، بحًثا عن حل جماع�ي ينطوي عىل 
إنقاذ من مستقبل مشوش.. ال يخىش اإلنسان 
أكث�ر من املجهول، ال س�يما وقد فاض الش�ك 
عىل مس�تقبل الوطن كله، فضاًل عن ش�واهد 

تمرر الحارض وتسوده.
الوج�دان الجمع�ي املرصي، ومنذ س�بعينيات 
الق�رن امل�ايض، وق�ع أس�رًيا لتفس�ري خاص 
لعالق�ات م�رص يف محيطه�ا العرب�ي، خاصة 
مع خطاب إعالمي كاذب زاعق، حرصت دولة 
»كامب دافيد« عىل جعله دجااًل أوحد بال رشيك 
أو بديل، استبدل العدو بالشقيق، والخائن بمن 

قدم الفداء أيام املحن.
يف ه�ذه األيام، من الع�ام 1956، لم تجد مرص 
مدافًع�ا عن مدنها وروحها أوىف من الس�وري، 
ج�ول جمال بط�ل البحرية ومعرك�ة الربلس، 
عب�د الحمي�د ال�راج مخطط عملية نس�ف 
خطي أنابيب نق�ل البرتول العراقي والخليجي 
إىل أوروبا عرب س�وريا، واإلذاعي الس�وري عبد 
الهادي البكار وغريهم ع�رشات ومئات قدموا 
دمائه�م ألرض اعتربوها عىل ال�دوام وطنهم، 

واعتربتهم هي باملقابل أبناءها.
لكن مرص اليوم ليست مرص عبد النارص، التي 
تحافظ عىل بوصلتها وتعرف أساًسا أين تقف 
من قضاياها ذاتها، فضاًل عن قضايا الش�قيق 

األقرب.

فق�دت مرص بوصلتها، يوم أن قرر الس�ادات، 
الخائن األول والبائ�ع األول، أن يلغي االحتفال 
بعي�د الن�رص، وال�ذي يوافق 23 كان�ون أول/

ديس�مرب، واس�تبداله بعي�د انقالب�ه عىل عهد 
جمال عبد النارص، والذي وافق –بغري صدفة- 

ذكرى النكبة، 15 أيار/مايو.
س�تجد يف م�رص ش�وارع بغ�ري ح�رص تحمل 
التاري�خ امللع�ون، كم�ا تكفل�ت الدول�ة ببناء 
مدين�ة كامل�ة لذك�رى )15 ماي�و(، وعدي�د 
الجس�ور والطرق واملح�اور، لتخلي�د التاريخ 

امللعون يف الذاكرة العربية كلها.
السعودية يف الخطاب اإلعالمي املرصي تحّولت 
إىل قاط�رة األم�ة العربي�ة، الج�رار، ال يمك�ن 
الذه�اب دونها أو مجرد ط�رح تجاوز دورها، 
وأمنها القومي هو أمن مرص القومي مجسًدا، 
ولعل خطاب الجنرال الس�ييس عن االس�تعداد 
للذه�اب إىل ح�د الدف�اع عن أم�ن الخليج بكل 
يشء »مسافة السكة«، كان معربًا بامتياز عن 

لحظة السقوط املرصي الكامل.
تحّول�ت أرسة آل س�عود إىل بديل عن س�وريا، 
يف الفهم الرس�مي والتطبيق الرسمي والرهان 
الرسمي، وش�تان ما بني دماء اختلطت يف أعز 
لحظات ال�رشف وأعظم أيام املج�د، بدوالرات 

البرتول وذهبه الرباق.
مع كل رضبة يمنية مباركة إىل قلب السعودية 
النابض، أرامك�و، تنتفض الخارجية املرصية، 
تص�در البيان قب�ل أن تتب�ني مالم�ح اإلنجاز 
الباليستي عىل اقتصاد اململكة السعودية، ربما 

بع�ض املواق�ع اإلخباري�ة املرصية النش�يطة 
تهت�م بالتغطي�ة وحج�م اإلدان�ات أكثر من –

وقبل- نظريتها يف بلد املشغل الرئيس.
لكن حني تكون الواقعة عىل سوريا، بالهجمات 
الصهيوني�ة، الت�ي تح�ارب لوق�ف مسلس�ل 
االنتصار الس�وري عىل املؤام�رة الكونية، فإن 
السياسة الخارجية املرصية لن تكون حارضة 
أبًدا، ولو من باب ذر رماد اإلدانة عىل العدوان.

من�ذ دخول مرص الرس�مية يف ع�رص »كامب 
دافي�د«، بكل رشوط�ه وقواع�ده، تنزل مرص 

يف درج�ات س�لم الدور واألهمي�ة والقدرة عىل 
الفع�ل، نظ�رة وحي�دة إىل أي مل�ف خارج�ي 
مفتوح ستكش�ف بجالء األزمة ومدى تغلغلها 

يف البدن املرصي العليل.
ال تس�تطيع م�رص الرس�مية التلوي�ح -فقط 
التلوي�ح- باس�تخدام القوة ضد س�د النهضة 
اإلثيوبي، الذي يوش�ك عىل خنق الحياة ذاتها، 
تق�ف عاجزة أم�ام تنس�يق أمن�ي إجباري يف 
سيناء، حول سماواتها إىل طريق مفتوح أمام 
الطائ�رات الصهيونية، بينم�ا تحتاج املرصية 

إىل إذٍن قب�ل اإلق�الع م�ن قواعده�ا إن كان�ت 
متجه�ة لش�به الجزي�رة. يف كل أزمة مرصية 
يقف الحل الس�وري بازًغا، يكشف عن مصري 
مشرتك، ومصلحة دائمة، ومكاسب بال حدود، 
عربًي�ا عىل األق�ل، لكن اللحظ�ة املرصية هي 
لحظ�ة أزمة بالفعل، ليس�ت مجرد كبوة، وقد 
وصلت دولة الس�ادات إىل منته�ى القدرة عىل 
االس�تمرار، وكل يوم إضايف برشوط الصهيو-
أمريكي يع�د خصًما مب�ارًشا وعنيًف�ا من أي 

مستقبل ممكن.

بقلم/د. حسن الياسري
أعن�ي بهذا املصطل�ح الفس�اد الناجم من القان�ون. وقبل 
الولوج يف تفاصيلِه أجُد من الرضوري طرح السؤال اآلتي : 

هل يمكن أْن يكون القانون سبباً للفساد ؟
 والج�واب بكل ثقٍة : نع�م ،يمكن أن يكون القانون س�بباً 
د األرضية للفساد ،إْذ يمكن  للفساد. فبعض الترشيعات تمهِّ
أن يكون القانون س�بباً للفس�اد من الناحي�ة الترشيعية ، 
كما يمكن أن يكون س�بباً للفساد من الناحية التفسريية، 
م�ا يعني أنَّ م�ا يمكن أْن أُطلق عليه ) الفس�اد القانوني ( 

ينشأ ترشيعياً أو تفسريياً .
ويف الحقيق�ة ثمة أس�باٌب تتس�بَّب يف نش�وء م�ا يمكن أْن 
أُس�ميه ) الفس�اد القانون�ي (، س�أذكر أهمها ،ِم�ن التي 

أجدها تهيئ األرضية لهذا الفساد ، وهي :
1-  س�نُّ بعض الترشيعات التي يمكن أن يتس�لَّل الفس�اد 
ها الربملان يف  عربه�ا. ويف إطاللٍة ع�ىل الترشيعات التي س�نَّ
دوراتِه املختلفة س�تجدون بعضاً من هذه الترشيعات التي 
ت بني طياتها شيئاً من الفساد ، مخفياً كان أو معلناً.  ضمَّ
2- عدم س�نِّ بعض الترشيعات الكفيلة بالحدِّ من الفساد، 

مثل قانون مكافحة الفساد .
3-  سوء صياغة القوانني والثغرات فيها :

إنَّ ترع الربملان يف س�نِّ القوانني وسوء وصياغتها يفيض 
ن الفاس�دين  إىل وج�ود بعض الثغرات القانونية فيها ،ُتمكِّ
من النفوذ عربها لتحقيق مآربهم الدنيئة، فضالً عن وجود 
مثل هذه الثغرات يف بعض القوانني املحكمة. واألمثلة يف هذا 

الباب كثريٌة ،منها ما سبق أن نبهنا عليه يف موضوع السلف 
التشغيلية، وكذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

4- غم�وض بعض النصوص القانوني�ة ،وتعارض بعضها 
مع البعض اآلخر ،وتباين تفسريها بني جهاٍت متعددٍة :

 إْذ تعطي هذه األمور الفرصة لإلدارة وموظفيها لتفسريها 
عىل وفق مش�يئتهم ،األمر الذي قد يدفعهم لتفس�ريها بما 
ينس�جم مع مصلحته�م الخاصة ،وبما تج�رُّه عليهم من 
عوائ�د ماليٍة غري مرشوع�ٍة ، فضالً عن التأخ�ري والتعقيد 

الذي سيواجهُه املواطنون يف إنجاز معامالتهم .
5- املمارسة الفاسدة للقانون :

إنَّ أخطر مظهٍر وس�بٍب قانونيٍّ للفس�اد يتمثل باملمارسة 
الفاس�دة للقان�ون، إْذ يق�وم أحياناً بعض أرباب الس�لطة 
بممارسة الفساد عرب ترشيعاٍت يسنُّها الربملان، كما حدث 
مثالً يف قانون إلغاء مكاتب املفتش�ني العموميني، أو قانون 
الرواتب املخالف للعدالة االجتماعية بني املوظفني، أو بعض 
القوانني ذات الصبغة الفني�ة التخصصية التي تصدر دون 
أخ�ذ رأي الجه�ة الفني�ة القطاعي�ة، كما يح�دث يف بعض 
القوان�ني املتعلق�ة بالرتبية والتعلي�م، الت�ي ال يؤخذ فيها 
برأي وزارت�ي الرتبية والتعليم، ب�ل إنَّ بعض هذه القوانني 
كانت مرفوضًة من قبل هاتني الوزارتني ؛ لكونها تتعارض 
ق ما يمكن   مع س�ياق عملهما  وإجراءاتهما. وهو ما يحقِّ

تسميته )مأسسة الفساد(.
6-  ضع�ف بع�ض النص�وص العقابية املناهضة للفس�اد 

،وعدم فاعلية بعضها اآلخر:

فلقد أصبحت تلك النصوص بمرور الوقت وتطور الجريمة 
غري فاعل�ٍة وغري رادعٍة، فضالً عن ك�ون بعضها ال تغطي 
جمي�ع الجرائم. وتجربتنا يف ه�ذا امليدان أثبتت عدم تعاون 
الجهات األخ�رى املعنية بص�دد مقرتحاتنا الت�ي قدَّمناها 
لة يف اتس�اع رقعة  لتعديل تلك النصوص، ما أس�هم باملحصِّ

الفساد.
7-  منح اإلدارة الحق يف التعاقدات الحكومية :

 إنَّ من�ح اإلدارة الح�ق يف التعاق�دات الحكومية أس�هم  يف 
زيادة نس�به الفساد، األمر الذي س�بق أْن عالجناه يف رؤية 
مكافح�ة الفس�اد الت�ي طرحناه�ا يف ع�ام 2016 ، فلق�د 
طالبنا فيه�ا بإيجاد لجن�ٍة مركزيٍة للتعاق�دات الحكومية 
َب الفس�اُد إىل عمل  ع�ىل مس�توى الدول�ة. وحتى ال يت�رَّ
هذه اللجن�ة فقد وضعنا بعض ال�رشوط والقيود املطلوبة 
يف أعضائها ،منها أن يكونوا مس�تقلني تماماً وغري منتمني 
ألية جهٍة سياس�يٍة ،  وأن يكونوا من خرية خرباء العراق يف 
مجال اختصاصه�م، ومن الذين ال يختلف اثنان يف خربتهم 

ونزاهتهم.
8-  ضعف أداء السلطة القضائية يف بعض دول العالم :

إنَّ ضع�ف أداء الس�لطة القضائي�ة يف بع�ض دول العال�م 
،،والس�يما العال�م الثال�ث ،واعتماده�ا بع�ض األس�اليب 
القديمة التي لم تعد مجديًة مع تطور الفس�اد واسترشائِه 
،وط�ول إجراءات التحقي�ق واملحاكمة يف قضايا الفس�اد ؛ 
أس�هم كله يف نمو الفس�اد وعدم الحدِّ منه ،هذا فضالً عن 
أنَّ التأخ�ري يف إج�راءات املحاكم�ة جعل الجمه�ور والرأي 

الع�ام يفقد الثقة بالقضاء واألجهزة الرقابية، متهماً إياها 
بالكذب ،ونحو ذلك .

9- ضعف الرقابة الداخلية :
إنَّ ضع�ف الرقاب�ة الداخلي�ة وخضوعها يف الغال�ب إلدارة 
املتنفذين يف الوزارة  أو املؤسس�ة ، لعدم وجود حمايٍة لها ، 
قد أس�هم يف تفيش الفساد يف داخل الوزارة أو املؤسسة. وال 
ص هذا الضعف والخلل. أظنُّ أحداً مراقباً ومتابعاً لم ُيشخِّ

الدول�ة  وزارات  يف  القانوني�ة  الدوائ�ر  أداء  ضع�ف    -10
ومؤسساتها :

  لقد أفىض هذا الضعف -الواضح للعيان- إىل إبداء املشورة 
القانوني�ة الخاطئة من قبل ه�ذه الدوائر يف بعض القضايا 
املهمة، ما تسبَّب يف وقوع الوزارة أو املؤسسة يف املخالفات 
القانونية املرتاكمة، والتي يدخل بعضها يف جرائم الفس�اد 
.ولس�نا هنا يف مقام اإلعمام واإلطالق ،بل يف مقام اإلشارة 

إىل ظاهرٍة موجودٍة ،ليس بوسع أحٍد إنكارها.
11- سقوط هيبة القانون :

إنَّ كل األس�باب املتقدِّمة  تفيض باملحصلة إىل فقدان هيبة 
القانون يف أوس�اط املجتمع، فينش�أ س�بٌب أو عامٌل جديٌد 
للفس�اد وخطرٌي ،وهو)س�قوط هيبة القانون(. إذ إنَّ هذا 
الس�قوط يولِّ�د يف املجتمع ش�عوراً ل�دى أف�رادِه بالتجاوز 
�ع من رقعة  ع�ىل القانون وع�دم احرتامه، األمر الذي يوسِّ
الفس�اد ويضيِّق الخن�اق عىل العامل�ني يف أجهزة مكافحة 
الفساد، الذين يبقون يخوضون غمار الحرب وحدهم، وهم 

مكشوفون ال حماية لهم.

بقلم/محمد عبد الرحمن عريف
كّل ذل�ك يعود بن�ا إىل ذكريات، وليس�ت 
إعادات إىل بدايات »حرب الخليج الثانية«  
أو »ح�رب تحري�ر الكوي�ت«، وما أطلق 
عليها عس�كرياً »عملية درع الصحراء« 
)للمرحل�ة م�ن 7 آب/أغس�طس 1990 
وحتى 17 كان�ون الثاني/يناير 1991(، 
ثم »عملية عاصفة الصحراء« )للمرحلة 
 28 إىل  الثاني/يناي�ر  كان�ون   17 م�ن 
شباط/فرباير 1991(. هي حرب شنتها 
ق�وات التحال�ف املكون�ة م�ن 34 دولة 
بقي�ادة الواليات املتح�دة األمريكية ضد 
العراق، بعد أن منح مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة تفويضاً بذلك. 
بف�رتة  للكوي�ت  الع�راق  احت�الل  بع�د 
قصرية، ب�دأ جورج بوش األب بإرس�ال 
القوات األمريكية إىل السعودية، وُسميت 
ه�ذه العملي�ة باس�م »درع الصحراء«. 
ويف الوق�ت نفس�ه، ح�اول إقن�اع ع�دد 
م�ن الدول األخرى بأن ترس�ل قواتها إىل 
م�رح األحداث، فأرس�لت 8 دول قّوات 
أرضّي�ة لتنض�م إىل الق�وات الخليجي�ة 
املكون�ة م�ن البحرين والكوي�ت وُعمان 
وقط�ر والس�عودية واإلم�ارات العربية 
املتحدة، وألوية الواليات املتحدة الثقيلة، 
البالغ عددها 17 لواًء، وألويتها الخفيفة 
البالغ عددها 6 ألوية، إضافة إىل 9 أفواج 

بحرية أمريكية.
وكان�ت 4 دول قد أرس�لت وح�دات من 
طريانها الحربي، لينضم إىل س�الح الجو 
الس�عودي والقط�ري والكويتي، إضافة 
إىل األمريكي والبحرية األمريكية وس�الح 
ط�ريان البحري�ة األخرية، م�ا جعل عدد 
املقاتالت الجوّية الثابتة الجناح يصل إىل 

 .2,430
يف املقاب�ل، امتل�ك الع�راق بضعة زوارق 
للصواري�خ،  حامل�ة  وزوارق  مدفعي�ة 
ولكن�ه عّوض عن ه�ذا النق�ص يف عدد 
الق�وات األرضّي�ة الهائ�ل، والبال�غ 1.2 
مليون جن�دي، و5,800 دبابة، و5,100 
مدرعة أخ�رى، و3,850 قطعة مدفعية، 
م�ا زاد م�ن الق�درة القتالي�ة للق�وات 
األرضي�ة العراقية. كما امتلك أيضاً 750 
طائ�رة مقاتل�ة وقاذف�ة قناب�ل، و200 
قطعة جوّية أخرى، ودفاعات صاروخية 

ورشاشة دقيقة.
أطلق�ت كل دول�ة م�ن الدول املش�اركة 
يف ه�ذا الن�زاع اس�ماً خاص�اً به�ا ع�ىل 
هذه العملي�ة، فأطلقت عليه�ا الواليات 
املتحدة اسم »عملية عاصفة الصحراء« 
 Desert( الصح�راء«  درع  و«عملي�ة 
اململك�ة  عليه�ا  وأطلق�ت   ، )Shield
 Operation( »املتح�دة »عملية جرانب�ي
Granby( ، تيمن�اً بجون مان�رز، مركيز 

الق�ادة  أش�هر  وأح�د  جرانب�ي  قري�ة 
العس�كريني يف حرب الس�نوات الس�بع، 
كن�دا  عليه�ا  أطلق�ت  كن�دا  ووطلق�ت 
 Operation( »اس�م »عملي�ة االحت�كاك
Friction( ، وأس�متها فرنس�ا »عملي�ة 
أي   ، )Opération Daguet( دوج�ت« 

عملية »أيل الشادن«.
مرت س�نوات عىل كل ذلك، وظلّت بغداد 
عىل أجندة االس�تهداف األمريك�ي أمنياً. 
ربما يس�اعد ذل�ك عىل توضي�ح الرؤية 
وإزال�ة بع�ض الضبابي�ة الت�ي غط�ت 
األح�داث يف محي�ط املنطقة الخرضاء يف 

الفرتة األخرية. 
كانت هذه التط�ورات رسيعة، ففي ظل 
الحدي�ث عن إج�الء الس�فارة األمريكية 
جمي�ع موظفيه�ا، باس�تثناء الس�فري 
واش�نطن  تخط�ط  م�اذا  ومرافقي�ه، 
للس�احة العراقي�ة؟ وأي صل�ة بني هذا 

العب�ث بأم�ن بغ�داد وب�ني التح�ركات 
األمريكي�ة اإلرسائيلية يف مي�اه الخليج؟ 
وهل أرادت طهران توجيه رسالة تحذير 
عرب جولة قائد الق�وة البحرية يف حرس 
الث�ورة األدمريال عيل رضا تنكس�ريي يف 

جزيرتي طنب الكربى والصغرى؟
يف هذه األثناء، يبقى القلق املسيطر عىل 
اإلرسائيليني م�ن أّي مواجهة مع محور 
املقاوم�ة عىل حال�ه. الل�واء االحتياطي 
إس�حاق بريك قال إنَّ هناك طوقاً خانقاً 
من أكث�ر من 200 ألف ص�اروخ محكم 
حول فلسطني املحتلة، وتحدث بوضوح 
ع�ن نقاط ضعف الجبهة الداخلية، وعن 
ع�دم جاهزية الجي�ش اإلرسائييل دفاعاً 

وهجوماً. 
ال ش�كَّ يف أنَّ هن�اك ارتباكاً يف السياس�ة 
األمريكية، وال يملك دونالد ترامب الوقت 
واألدوات لش�ن الح�رب، وهناك مرشوع 
متكامل يف املنطقة س�يهوي مع رحيله، 
فالكي�ان اإلرسائي�يل ممث�اًل بنتنياه�و 
يواجه أزمة عميقة ج�داً داخل تل أبيب، 
التي تح�اول أن تخلق أج�واء من التوتر 
املبال�غ فيه يف املنطقة عرب االس�تعراض 
لحماية حلفائها، كما أن محور املقاومة 
قادر ع�ىل توجي�ه رضب�ات حقيقية يف 
العم�ق اإلرسائي�يل، وهو ما تخش�اه تل 

أبيب. 

قب�ل 3 عق�ود خل�ت، كان�ت »عاصف�ة 
الصحراء« التي أطلق عليها اس�م »حرب 
الخلي�ج الثانية«، ولكن ُيطل�ق عليها يف 
بع�ض األحي�ان اس�م »ح�رب الخليج« 
للتفري�ق  األوىل«،  الخلي�ج  »ح�رب  أو 
بينه�ا وبني غزو الع�راق يف العام 2003. 
وتس�مي الوالي�ات املتحدة ه�ذه الحرب 
 Operation( »الصحراء باسم »عاصفة 

. )Desert Storm
وغالب�اً م�ا ُيخط�ئ الن�اس، وخصوصاً 
الغربي�ني، ويعتق�دون أن�ه اس�م النزاع 
بكامل�ه، رغ�م أن دائ�رة بري�د الواليات 
املتح�دة أص�درت طابع�اً يف العام 1992 
يحمل اس�م »عملية عاصفة الصحراء«، 
بصورة ال تدع مجاالً للش�ك يف أنه اس�م 
العملي�ة، كم�ا من�ح الجي�ش األمريكي 
 Campaign( الحمل�ة«  »أوس�مة 
Ribbons(  ملن شارك يف الخدمة يف جنوب 

غرب آسيا.
تمّر العق�ود الثالثة الس�الفة الذكر عىل 
كّل ما عرضناه، ليأتي العقد الرابع ومعه 
الحدي�ث عن إج�الء الّس�فارة األمريكّية 
جمي�ع موّظفيه�ا، باس�تثناء الس�فري 
واش�نطن  تخّط�ط  فم�اذا  ومرافقي�ه، 
للّس�احة العراقّي�ة؟ وأي صل�ة بني هذا 
العب�ث بأم�ن بغ�داد وب�ني التح�ركات 

األمريكية اإلرسائيلية يف مياه الخليج؟.



علق�ت لجن�ة الح�كام يف الهيئ�ة 
العراقي بكرة  التطبيعية لالتح�اد 
التحكيمية  االخط�اء  القدم، ع�ى 
الت�ي تش�هدها مباري�ات الدوري 

العراقي املمتاز بكرة القدم.

وق�ال رئي�س اللجن�ة إن »لجن�ة 
الح�كام راضي�ة كل الرض�ا ع�ن 
دورين�ا  يف  الح�كام  مس�توى 
وبالنس�بة لنا فإن االخط�اء التي 
تح�دث يف مباري�ات دورين�ا ه�ي 

اخط�اء طبيعي�ة جداً وج�زء من 
اللعبة«.

ضغوط�ات  توج�د  »ال  واوض�ح 
تم�ارس عى حكامن�ا يف املباريات 
مس�تويات  يقدم�ون  وحكامن�ا 

تحكيمي�ة جي�دة«، مش�راً إىل أن 
»الحك�م الذي يرتك�ب خطأ يف كل 
خمس مباري�ات تقريب�اً هذا امر 
طبيعي لكن اذا كان هناك ارتكاب 
اخط�اء متكرر س�تكون لنا كلمة 

واج�راءات خاص�ة ملعالجة هذه 
االخطاء«.

يذك�ر ان عدد كبر من املدربني يف 
الدوري املمتاز يش�كون من سوء 

التحكيم يف املباريات.

لجنة الحكام تبدي 
رضاها على مستوى 

حكام الدوري االربعاء 30 كانون االول 2020 
العدد 2492 السنة العاشرة
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طرح مس�ؤول نافذ قبل الرشوع يف املوسم الكروي الجديد، 
س�ؤاالً ع�ن إمكاني�ة إصدار )ك�راس املوس�م( وطلب مني 
تزويده بنس�خ احتفظ به�ا ملناهج مواس�م كروية عراقية 

بعيدة، فاستجبت له.
وبينما نحن نقلب يف صفحات موسم مىض عليه عرشون أو 
ثالثون س�نة، انتبه الرجل إىل أنني أضع خطوطاً حمر تحت 
مباري�ات متفرقة، فعاجلته بالتفس�ر.. قلت له: هذا العدد 
املح�دود من املباريات ق�د تمَّ تعديل موعده ألس�باب تتعلق 
حرصاً بمش�اركة مهم�ة ورضورية ملنتخب الع�راق أو لناد 

بارز كان مرتبطاً بأداء بطولة رسمية خارجية! 
فوج�ئ الرجل بأن النس�بة األعظم م�ن املباريات قد أقيمت 
فع�اًل يف موع�د ت�ّم رس�مه وإعالن�ه قب�ل انطالق املوس�م 
بأسبوعني عى األقل، فكان البد هنا أن أكون أنا السائل: هل 
يف إم�كان الهيئة التطبيعية التح�اد الكرة العراقي أن تصدر 
ك�راس املوس�م يف ظل ظ�روف صحي�ة وتنظيمي�ة ومالية 
ولوجس�تية غر مواتية تحيط باألندية وبالهيئة نفسها بل 

وبالبلد ككل؟! 
أضف�ت: ه�ذا ترف مس�تحيل.. ال يمك�ن أن تص�در جدوالً 
باملواعيد.. يف إمكانك فقط أن تجري سحبة املباريات وتحدد 
املباري�ات العرش لكل جولة عى امتداد الدوري كله من دون 
وض�ع توقيتاتها، وه�ذا أم�ر ال يحتاج إىل منه�اج مطبوع 
يحمل املواعيد وهو التزام صارم ستواجه الهيئة التطبيعية 

جراءه انتقادات ال حرص لها! 
ه�ذه كان�ت قناعت�ي الت�ي حققتها 
الوقائ�ع ع�ى األرض، فإن ه�ي أيام 
حتى بدأ التعديل والتحوير والش�طب 
واإلضاف�ة، وهن�ا ال يمك�ن أن يق�ع 
الل�وم كل�ه ع�ى الهيئ�ة التطبيعية، 
ألنها ملزمة بأن تس�تجيب للظروف 
العام�ة الت�ي تتقل�ب يف الع�راق بني 
ليل�ة وضحاها إن لم أقل بني س�اعة 

وأخرى.. الل�وم يأتي من محاولة صناع�ة ترف عجزت عن 
تحقيقه اتحادات كروية س�ابقة تحت ظل حس�ني س�عيد 
وناجح حم�ود وعبد الخالق مس�عود، برغم أنه�ا اتحادات 

عملت يف ظ�روف طبيعي�ة حين�اً ومضطرب�ة حين�اً آخ�ر! 
كلن�ا يدرك منذ اللحظة التي أقيم فيها حفل القرعة الجميل 
أن ال�دوري س�ُيصاب ه�ذه املرة بم�ا أصيب به يف املواس�م 
الكث�رة املاضي�ة من تعطي�ل وتأجي�ل.. وكان رأيي أن عى 
االتحاد أال يجازف أبداً يف إصدار الكرّاس، فاملواعيد س�تتغر 
بع�د ثالث�ة أدوار أو أربعة عى أبعد تقدي�ر.. وهذا ما حصل 
بالفع�ل وكان يج�ب أن يحصل من باب املنط�ق.. فاالتحاد 
املنتخ�ب الذي س�بق الهيئة التطبيعية والذي س�بقه والذي 
س�بق الذي س�بقه ل�م يتمكنوا م�ن تنظيم دوري مس�تقر 
ولو بنس�بة )50( باملائة يف مواس�م كان البلد فيها يتعرض 
لتحدي�ات أمنية واقتصادي�ة أقل أو أخف، فكيف س�يكون 
الحال ونحن يف عام كورونا فضالً عن أن العراق يمر بواحدة 

من أعرس املخاضات السياسية واألمنية واالقتصادية؟! 
أحمد الله أن لجنة مس�ابقات التطبيعي�ة انتجت يف البداية 
منهجاً مبسطاً بمباريات ال بمواعيد وتخلت تماماً عن فكرة 
الكراس )األنيق( املطبوع ذي الجداول والصور والتوقيتات.. 
وإال لكانت تلك فرص ذهبية أخرى ملن يتتبع أخطاء الهيئة، 

ويتسقّ��ط هفواتها بسوء النية.. أو ُحسنها!

الرتف امل�ستحيل ! لجنة االنضباط توقف لؤي العاني اربع مباريات 
وترد اعتراض نادي بلد

علي رياح

قررت لجنة االنضباط يف الهيئة التطبيعية، 
معاقب�ة الع�ب القوة الجوية ل�ؤي العاني، 
بالحرمان ألرب�ع مباري�ات، وغرامة مالية 
قدرها أربعة ماليني دينار، عى أن ُتضاعف 

العقوبة يف حال تكرار املخالفة.
وجاء ذلك بع�د اطالع اللجنة ع�ى الفيديو 
املُصَور م�ن مباراة النج�ف والقوة الجوية 
الت�ي ج�رت يف الجولة الحادي�ة عرشة من 

الدوري املمتاز.
وظه�ر العان�ي يف الفيدي�و بجان�ب الع�ب 
النجف املح�رف تاال، وهو يرتكب س�لوًكا 
ُمش�يًنا ومن�اٍف  ري�ايض، وترصًف�ا  غ�ر 
للوائ�ح  ومخال�ٍف  الرياضي�ة،  لألخ�الق 
االنضب�اط النافذة حس�ب امل�ادة 110/ 3 
انضباط، واستناًدا إىل احكام املادة 50 / 6.
ويعترب هذا القرار قابال لالس�تئناف ضمن 

املدة القانونية البالغة سبعة أيام.
اىل ذل�ك عق�دت لجن�ة االنضب�اط يف الهيأة 
التطبيعية، اجتماًعا ملناقشة تقرير مرشيف 
اعراض�ات  يف  النظ�ر  وكذل�ك  املباري�ات، 

األندية. 
وق�ررت اللجن�ة رد اعراض ن�ادي بلد عى 
ن�ادي االس�حاقي لعدم اس�تيفائه الرس�م 
القانوني البالغ مليون دينار، عى أن ُيسدد 
إىل حس�ابات اتحاد الكرة يف بغ�داد، وعليه 
ُيعاد مبلغ ال�)250( ألف دينار املُس�دد من 

قب�ل املع�رض اىل صاح�ب االع�راض.
وتقرر، خالل االجتماع، اعتبار فريق النرص 
والس�الم خارسا بنتيجة )0-3( أمام نادي 
ب�الدي اس�تناًدا اىل املادة الثامن�ة/ اوال من 
نظ�ام املس�ابقات، وحرمان الع�ب الفريق 
)ع�ي س�ليم( من اللع�ب لث�الث مباريات، 
امل�دة  ضم�ن  لالس�تئناف  قاب�ٌل  والق�رار 
القانونية البالغة س�بعة أي�ام، وُيعاد مبلغ 
االع�راض لصال�ح املعرض بعد اكتس�اب 

القرار الدرجة القطعية. 
وقررت اللجنة، أيضا، معاقبة العب مصايف 
الوس�ط لكرة الصاالت )مصطفى سعدي( 
بالحرمان ملبارات�ني، وذلك بعد اإلطالع عى 
مقطع الفيديو وما حصل من ترصٍف غر 
ري�ايض، وص�درت العقوب�ة اس�تناًدا اىل 
أح�كام املادة 3/46 م�ن الئحة الصاالت 
ابتداًء م�ن تاريخ صدور الق�رار، عى أن 
يكون القرار قابال لالستئناف ضمن املدة 

القانونية البالغة سبعة أيام.

لفري�ق  املس�اعد  امل�درب  ثّم�ن 
الرشطة حس�ني عبد الواحد الفوز 
ع�ى أربي�ل 0-1 ، بالجولة 11 من 

الدوري املمتاز.
وقال عبد الواح�د: »خضنا املباراة 
املب�اراة  ع�ن  مختل�ف  بتكتي�ك 
املاضية، بع�د تحديد نق�اط القوة 

والضعف لدى أربيل«.
وأوض�ح: »لك�ن ظ�روف املب�اراة، 

وإصاب�ة ع�ي فائ�ز، ث�م محم�د 
ش�وكان يف الش�وط األول، عق�دت 
األم�ور، قب�ل أن ننج�ح يف حس�م 
املواجه�ة«. وش�دد ع�ى صعوب�ة 
فريق أربيل عى ملعبه، »ألنه يملك 
العب�ني محرف�ني ع�ى مس�توى 

عال«.
ش�خصنا  ذل�ك  »رغ�م  وكش�ف: 
مفاتي�ح لعب�ه ووضعن�ا الحلول، 

ففزنا«.
وأك�د أن فري�ق الرشط�ة »يس�ر 

بخطوات جيدة«.
وتاب�ع قائال: »لدينا مب�اراة مهمة 
يف الجول�ة املقبل�ة أم�ام املين�اء يف 
ملعبن�ا، وهدفن�ا إضاف�ة 3 نقاط 
يف  لنتق�دم  رصيدن�ا،  إىل  أخ�رى 
الرتي�ب ونناف�س بق�وة الحتالل 

املركز األول«.

أعل�ن وزير الش�باب والرياض�ة عدنان 
درج�ال، موافق�ة مجلس ال�وزراء 

ع�ى زي�ادة املنح�ة املالي�ة 
لألندي�ة  املخصص�ة 

الرياضية للعام املقبل 
.٢٠٢١

وق�ال الوزير درجال 
/ تابعت�ه  بي�ان  يف 

العراق�ي/  املراق�ب 
إن »مجل�س ال�وزراء 

ع�ى  رس�مياً  واف�ق 
مقرح�ه ال�ذي تق�دم به 

لزيادة املنحة املالية لألندية الرياضية اىل خمسة 
مليارات بدالً عن مليار ومئتي مليون دينار، 
ضمن املوازن�ة املالي�ة العامة للعام 

املقبل«.
وأض�اف، أن املق�رح »بهدف 
دعم األندية الت�ي تعاني من 
وتفعي�ل  املالي�ة  الضائق�ة 
الجانب الريايض فيها كونها 
لرفد  الحقيقية  القاعدة  تعد 
بالالعبني  الوطنية  املنتخبات 
مختل�ف  ويف  املوهوب�ني 

الفعاليات الرياضية«.

أج�رت اللجنة النس�وية يف الهيأة  التطبيعي�ة قرعة دوري 
الكرة للس�احات املكش�وفة والص�االت للموس�م ٢٠٢٠-
٢٠٢١ يف مق�ر االتحاد العراقي لكرة القدم، بحضور رئيس 
الهيأة التطبيعي�ة، إياد بنيان، وعض�و التطبيعية، الدكتور 
اس�عد الزم، واالمني العام محمد فرح�ان، ورئيس لجنة 
املس�ابقات، الدكت�ور حي�در ع�ويف، واعض�اء 
اللجنة النسوية، وممثي االندية املشاركة يف 

بطولتي الساحات  املكشوفة والصاالت.
وقاَل رئيس التطبيعية، إياد بنيان: نسعى اىل تطوير كرة 

القدم النس�وية من خالل االهتمام واالرتقاء بمنافس�ات 
الدوري لتكون الفرصة مناسبة الكتشاف الطاقات الواعدة 

وضمها للمنتخبات. 
وأضاَف: س�تنطلق املباريات يوم الخمي�س املوافق ٣١-١٢ 

بلقاء يجمع فريقي نفط الشمال وشباب املستقبل.

ع�ربت ادارة ن�ادي النج�ف 
الريايض، عن صدمتها من 
فريق  م�درب  ترصيح�ات 

الكرة بالنادي
وق�ال رئي�س الن�ادي 
رض�وان الكن�دي 
»ادارة  إن 
ي  د لن�ا ا
مة  و مصد

م�ن ترصيح�ات املدرب حس�ن احمد 
لوس�ائل االعالم ورغبته بالخروج من 

الفريق«.
واوض�ح ان »ادارة النجف متمس�كة 
بخدم�ات أحم�د وتس�عى اىل حلحل�ة 
االمور ب�أرسع وقت، اال اذا كان هو ال 

يريد التمسك بنا االمر مروك له«.
ب�ان مب�اراة  ان احم�د رصح  يذك�ر 

الحدود هي االخرة له مع الفريق.

الديوانية قيص  وصف م�درب 
من�ر الف�وز ال�ذي حقق�ه فريق�ه 
عى نف�ط البرصة به�دف دون رد يف 
املب�اراة التي أقيم�ت يف ملعب املدينة 
الرياضية يف البرصة لحس�اب الجولة 
الحادية عرش بأنه مهم لكرس سلسلة 

التعادالت التي رافقت الفريق.
وق�ال من�ر: »الف�وز مه�م يف ظ�ل 
تكرار التع�ادالت يف الجوالت الخمس 
املاضي�ة، حي�ث كس�بنا ث�الث نقاط 
منحتن�ا دافعا معنويا قب�ل مواجهة 
الجول�ة  يف  الكهربائي�ة  الصناع�ات 

املقبلة«.
املباري�ات  بع�ض  أن  »رغ�م  وب�ني: 
الت�ي تنته�ي بالتع�ادل تع�د مقبولة 
باملضم�ون العام لك�ن الفريق بحاجة 
إىل الف�وز والتق�دم يف الئح�ة الرتيب، 
يف مب�اراة نفط البرصة كس�بنا النقاط 
الثالث وبمس�توى فني مقب�ول رغم أن 
الفريق ق�دم مباريات أفضل كمس�توى 
فن�ي لكن أحيان�ا الفوز ي�ربر الكثر من 

األشياء«.
وأوضح: »جمي�ع املباريات مهمة وجميع 
املس�تويات متقارب�ة وبالت�ايل نحت�اج إىل 
الركي�ز وتوظيف جمي�ع الجه�ود ليكون 
نصي�ب الديواني�ة م�ن النق�اط م�ا يمنحه 

فرصة للتقدم يف الئحة الرتيب«.
يش�ار إىل أن الديواني�ة يحتل املركز التاس�ع 

برصيد 15 نقطة.

عبد الواحد: سيطرنا على مفاتيح لعب أربيل

محمود: السماوة كان االفضل 
في مواجهة الحدود

تحديد مواعيد مباريات دوري الكرة النسوية 

مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة
 األندية الرياضية

ادارة النجف تنتقد تصريحات حسن أحمد

قصي منير: 
نجحنا في كسر 

سلسلة 
التعادالت

أكد مدرب الس�ماوة، ش�اكر محمود، أن 
نقط�ة التع�ادل مع الح�دود يف املواجهة 
التي انتهت سلبية، يف ملعب السماوة، لم 

تكن منصفة وفق معطيات املباراة.
وقال ش�اكر محمود »فريقنا قدم مباراة 
جيدة واس�تحوذنا ع�ى امللع�ب وأهدرنا 
ع�دة فرص«. وتاب�ع »رغم تكت�ل الحدود يف 
املناط�ق الخلفية، إال أن فريقن�ا تمكن من فك 
دفاع الخصم، لكن لم نوفق يف التسجيل، وبالتايل 
النقطة لم تكن ضم�ن طموحنا«. وتابع »غياب 
املهاجم عي خليل، أثر بش�كل كبر علينا، كنا يف 

أم�س الحاجة لالع�ب يرجم تل�ك الفرص«. 
ون�وه »الفريق جي�د وبدأ يتط�ور، الالعبون 
اس�توعبوا أس�لوب اللعب، م�ا نحتاجه هو 
القليل من الصرب من جماهرنا واملسؤولني 
عى الن�ادي لتحقيق نتائ�ج أفضل«. وأكد 
أن الفري�ق بحاج�ة إىل ترمي�م صفوف�ه 
واس�تقطاب عدد م�ن الالعب�ني يف فرة 
الق�درات  وف�ق  الش�توية،  االنتق�االت 
املتاح�ة.  يش�ار إىل أن الس�ماوة يحت�ل 
املركز الثامن عرش بجدول ترتيب الدوري 

العراقي املمتاز برصيد 9 نقاط.



اتخذ ليفربول، قراًرا حاس�ًما بشأن تحركاته لضم العبني جدد خالل 
املريكاتو الشتوي املقبل، بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وقالت صحيفة »مريور« إن مس�ؤويل ليفربول، قرروا عدم التحرك 
للتعاقد مع مدافعني جديد، الشهر املقبل، وإكمال املوسم بالالعبني 

الحاليني.
وأش�ارت إىل أن مس�ؤويل الري�دز، يرون أنَّ الثنائي الش�اب ريس 
ويليام�ز، ون�ات فيليبس قادر ع�ى تعويض الغياب�ات يف الخط 

الخلفي لليفربول.
ويخ�ر ليفرب�ول، خدم�ات الهولن�دي فريجي�ل ف�ان داي�ك، 
واإلنجلي�زي ج�و جوميز، لف�رة طويلة، وقد ال يلع�ب الثنائي 

مجدًدا مع الفريق هذا املوسم.
كما تع�رض الكامريوني جويل ماتيب إلصاب�ة جديدة مؤخرًا، 
وسيغيب عن الفريق لبعض الوقت، ال سيما وأن املدرب يورجن 
كل�وب قال عقب مباراة وس�ت بروميتش ألبيون إن اإلصابة قد 

تكون سيئة.
يذك�ر أنَّ ليفربول الذي يتصدر ال�دوري اإلنجليزي ب�32 نقطة، 
ُمن�ي مرماه هذا املوس�م ب�20 هدًف�ا بعد 15 جول�ة، علًما بأنه 

استقبل 33 هدًفا طوال املوسم املايض.

يرغ�ب اإلس�باني ميكي�ل أرتيت�ا، م�درب 
آرس�نال يف تقوية تش�كيلته خ�الل الفرة 
املقبل�ة، خاص�ة وأنَّ�ه ُيعان�ي يف بطول�ة 
الدوري اإلنجليزي؛ حيث اكتفى بجمع 17 
نقط�ة من 15 مب�اراة، وضعت�ه يف املرتبة 

ال�15.
وقال�ت صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، إنَّ 
أرتيت�ا، وض�ع ريك�ي بويج، العب وس�ط 
يف  اهتمامات�ه  قائم�ة  ضم�ن  برش�لونة، 

الشتاء، للعمل عى تقوية تشكيلته.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن آرسنال كان قد 
أرس�ل العديد من الكش�افة، يف وقت سابق 

ملتابع�ة بوي�ج، قب�ل أن ينفص�ل الن�ادي 
اللندني عن فريق الكشافني الدويل.

وأوضح�ت أن بويج أيًض�ا يرغب يف خوض 
تجرب�ة خ�ارج برش�لونة، بع�د أن وضعه 
املدرب رونالد كومان خارج حس�اباته منذ 

بداية املوسم.
كانت تقارير إسبانية، أشارت إىل أنَّ كومان 
انقل�ب عى بويج، بس�بب تري�ب األخري 

ألخبار غرفة مالبس البارسا إىل الصحف.
يذكر أن تقارير إيطالية، كانت قد أش�ارت 
إىل أن ميالن، يس�عى للحص�ول عى ريكي 

بويج، عى سبيل اإلعارة.

جوندوجان: مجموعتنا صعبة جدًا وسداسية إسبانيا ال زالت تؤلم

آرسنال ينافس 
ميالن على ضم 

ريكي بويج 

االربعاء 30 كانون االول 
العدد 2492 السنة 

العاشرة

7الرياضية

الصح�ف  اهتم�ت 
كورون�ا  بإصاب�ات  اإلنجليزي�ة 
الجديدة التي رضبت مانشس�ر 
سيتي وأدت إىل تأجيل مباراته أمام 
»دييل  إيفرتون.وعنون�ت صحيفة 
إكسربيس«: »أزمة كورونا السيتي.. 
ي�رب  الجدي�د  الف�ريوس  تف�ي 
االتح�اد«.ويف الجان�ب كتب�ت: »أرتيت�ا 
يش�عر بعدم ارتق�اءه لق�در التطلعات«، 
يف إش�ارة إىل تعرض آرس�نال ل�15 هزيمة 
يف عام�ه األول ع�ى رأس القي�ادة الفني�ة 

. فعجي�ة للمد
ه�ا  ر و بد »ستار و عنونت 

 : » ت ر . س�بو . لتك�م خذ «
قلب�ه  يفت�ح  تراج�ع أرتيت�ا  ح�ول 

الص�ادم«.ويف  كتب�ت املدفعجي�ة  الجان�ب 
»الس�يتي يف ف�وىض كورونا«.وم�ن جانبه�ا عنونت 
صحيف�ة »تليج�راف«: »أزم�ة كورونا الس�يتي تثري 
غضب إيفرت�ون.. 3 اختبارات أخ�رى إيجابية لتصل 
ن�ادي  أي�ام..   5 إىل 7 إصاب�ات يف  املصاب�ة  األع�داد 
املريسيس�ايد يطال�ب بتوضي�ح كام�ل بع�د تأجي�ل 
املباراة«.وكتب�ت أيًض�ا: »الضغوط�ات تتزاي�د ع�ى 
المبارد.. فرة صعبة ملدرب تش�يليس بعد فش�لهم يف 
الفوز م�رة أخرى«.أما صحيفة »التايمز« فعنونت: 
»غضب إيفرتون بس�بب تأجيل مباراة الس�يتي.. 

أعلن ش�يفيلد وينزداي املنافس يف دوري 
الدرج�ة الثاني�ة اإلنجليزي لك�رة القدم 
إقالة املدرب توني بوليس بعد 45 يوما يف 

املنصب أدار خاللها عرش مباريات.
وتوىل بولي�س )62 عام�ا( القيادة خلفا 
لج�اري مونك الش�هر امل�ايض حني كان 
وين�زداي يف املرك�ز قب�ل األخ�ري بعد 11 

جولة وبقى يف نفس املركز حاليا.
وتأت�ي إقال�ة بوليس يف ف�رة مضطربة 
بالن�ادي وس�ط تقاري�ر وس�ائل إع�الم 
بريطانية عن طلب الالعبني مش�ورة من 
رابط�ة الالعبني املحرف�ني بعد الحصول 
عى جزء من رواتب شهر ترشين الثاني.

رئي�س  تشانس�ريي  ديجف�ون  وق�ال 
وين�زداي »النتائ�ج وأيضا األداء ليس�ت 
عى املس�توى املطلوب منذ تعيني بوليس 
وتوج�د عوام�ل أخ�رى دفع�ت التخ�اذ 

القرار«.
وأض�اف »لي�س من املقبول جمع س�بع 
وم�ن  نقط�ة   30 إجم�ايل  م�ن  نق�اط 
الروري االحتفاظ بوضعنا يف املسابقة 
وشعرت برورة التغيري اآلن يف منتصف 
املوس�م ملنح أفضل فرصة ممكنة لتنفيذ 
املهمة«.وس�يتوىل نيل طومس�ون قيادة 
الفري�ق مؤقت�ا عند مواجهة ميدلس�ربه 

قبل تعيني مدرب جديد.

شيفيلد يقيل مدربه بعد 45 يوما من التعاقد معه

ق�ال أويل جونار سولس�كاير م�درب مانشس�ر يونايتد، إن 
موهبة إدينس�ون كافاني أكرب بكثري من اعتباره مجرد بديل 
جيد، مش�رًيا إىل أنه س�يبدأ عى األرجح يف اللعب أساس�ًيا يف 

املزيد من املباريات بمرور الوقت يف الدوري اإلنجليزي.
وج�اءت 7 م�ن مش�اركات كافاني الثمان�ي م�ع يونايتد منذ 
انتقال�ه قادًما من باريس س�ان جريم�ان يف ترشين األول من 
ع�ى مقاعد الب�دالء، رغم أنه لعب أساس�ًيا يف ع�دة مباريات 
بالكأس.وأحرز مهاجم أوروجواي 3 أهداف يف الدوري، وصنع 

برون�و 2 آخري�ن م�ن بينهم�ا اله�دف الذي  س�جله 
خ�ارج الديار فرناندي�ز خالل التع�ادل )2-2( 

مع ليسر س�يتي يوم السبت املايض.وقال سولس�كاير للصحفيني 
»إنه العب أس�ايس بكل تأكيد. ال يمكن تصني�ف العب بهذه الجودة 
ب�يء آخر. لدينا العديد من الالعبني األساس�يني. نملك أكثر من 11 
العبا أساسًيا وهكذا يكون الحال يف يونايتد«.وتابع »هناك منافسة 

جيدة عى املراكز وسيبدأ عى األرجح املزيد من املباريات أساسيا«.
وانضم كافاني، 33 عاًم�ا، إىل يونايتد بعقد يمتد عاًما واحًدا، وقال 
سولس�كاير، إن مهاج�م أوروجواي م�ا زال لديه الكث�ري ليقدمه. 
وم�ى قائالً »يف ه�ذه اللحظة يب�دو وكأن أمامه عدة س�نوات يف 

مسريته. ترك تأثريًا رائًعا عندما جاء إىل هنا«.

الويلزي  وجه 
جاري�ث بيل، 
ريال  جن�اح 
 ، ي�د ر مد
إىل  املع�ار 
توتنه�ام، 
م�ة  صد
ة  يد جد
للنادي 

امللكي، خالل املوسم الحايل.
وقالت ش�بكة »ديفنسا سنرال« اإلسبانية، إنَّ 
مس�ؤويل ريال مدريد يتابعون بقل�ق بالغ أداء 
جاري�ث بيل يف إنجل�را، خالل املوس�م الحايل.
وأوضح�ت أن الريال كان يطمح يف حصول بيل 
ع�ى رض�ا الربتغايل جوزي�ه موريني�و، مدرب 
الس�بريز، حتى يضمن تق�دم توتنهام بعرض 

لرشاء عقد بيل  نهائًيا، الصيف املقبل.
وأش�ارت إىل أن�ه لي�س رًسا أن بداي�ات بي�ل 
للموس�م جاءت مخيب�ة لآلم�ال، وأن توتنهام 
غري راٍض ع�ن مردود صفق�ة اإلعارة.وذكرت 

أن بي�ل غاب ع�ن 6 مباري�ات لتوتنهام 
هذا العام )4 بس�بب اإلصابة، و2 بسبب 

قرار فني(.وقالت الش�بكة اإلسبانية، إن 
فلورنتينو برييز رئيس امللكي، وزين الدين 

زيدان املدير الفني، ال يرغبان يف رؤية بيل يف 
الربنابي�و بعد اآلن.وأضافت أنه إذا لم يرغب 

توتنهام يف التعاقد مع بيل يف نهاية املوس�م، 
سيبحث ريال مدريد عن وجهة أخرى للجناح 
الويلزي، ولن يس�مح ل�ه بالعودة إىل تدريبات 

املرينجي أبدا.

إشبيلية: لسنا بحاجة إلى إيسكو
قالت عدة تقارير صحفية إس�بانية يف الساعات املاضية، إن 
إيسكو العب خط وسط ريال مدريد، استقر عى الرحيل عن 

صفوف املرينجي، وحدد وجهته املقبلة.
وأف�ادت التقارير، بأن إيس�كو قرر االنتقال إىل إش�بيلية، 
خالل س�وق االنتقاالت الشتوية يف كانون الثاني املقبل، 
للعمل ُمج�دًدا مع مدربه الس�ابق جولني لوبيتيجي، 

والذي يشعر معه بالثقة والدعم.
وق�ال مصدر داخ�ل إدارة إش�بيلية،: »ال توجد 
أي مفاوض�ات يف الوقت الحايل بني إيس�كو 

وإشبيلية«.
وأضاف: »إشبيلية ليس بحاجة لالعب 
مث�ل إيس�كو، كم�ا أن األم�ر يزداد 
املرتف�ع،  راتب�ه  بس�بب  صعوب�ة 
الت�ي  الصفق�ة  قيم�ة  بخ�الف 

سيطلبها ريال مدريد«.
وبات إيس�كو مجرد ورق�ة بديلة 
يف ريال مدريد تح�ت قيادة زيدان، 
حي�ث ش�ارك ه�ذا املوس�م يف 11 
مباراة فقط وصنع هدًفا وحيًدا، ولم 
يب�دأ كأس�ايس س�وى يف 3 مباريات يف 

الليجا.

هدنة مؤقتة
 بين كونتي وإريكسن

إل�كاي  األملان�ي  الوس�ط  الع�ب  ي�رى 
جوندوجان، أن الظهور بمس�توى طيب 
خالل كأس األمم األوروبي�ة العام املقبل 
ه�و املفت�اح ملح�و انتكاس�ات امل�ايض، 
وخاص�ة الهزيمة املذلة عى يد إس�بانيا 

ب�6 أهداف يف دوري األمم األوروبي.
ووق�ع املنتخ�ب األملان�ي يف مجموع�ة 
قوية خ�الل كأس أم�م أوروبا التي 
تأجلت للعام املقبل بفعل جائحة 
كورون�ا، حي�ث يلع�ب إىل جوار 
فرنسا، والربتغال، حاملة اللقب، 
واملج�ر، ويخ�وض مبارياته يف 

ميونخ.

وق�ال جوندوج�ان يف عم�ود بصحيف�ة 
»دي فيل�ت«: »يمكننا أن نضع ما فات يف 
طي النس�يان خالل 90 دقيقة عرب بداية 
إيجابية أمام فرنس�ا. الكث�ري من األمور 
الت�ي حدث�ت مؤخ�رًا ينبغ�ي أن تك�ون 
مصدر الركيز عى تقديم مسرية ناجحة 

يف اليورو«.
ووصف العب مانشسر سيتي، البطولة 
الت�ي تقام يف مختلف أنحاء القارة، بأنها 
»بالتأكي�د الحدث الحاس�م« الس�تعادة 
املصداقي�ة، مش�رًيا إىل أن الوص�ول عى 
األق�ل إىل املربع الذهب�ي ينبغي أن يكون 

ألج�واء  حاج�ة  هن�اك  وأن  اله�دف، 

إيجابية داخل وحول الفريق.
والزال املنتخب األملاني الفائز بلقب كأس 
العالم 2014 يف مرحل�ة إعادة البناء بعد 
الخروج م�ن دور املجموعات يف مونديال 

روسيا 2018.
ويف الوق�ت ال�ذي ضم�ن في�ه منتخ�ب 
أملانيا بس�هولة الع�ام امل�ايض تأهله إىل 
كأس األم�م األوروبي�ة، تراجع�ت نتائج 
الفري�ق كث�رًيا ه�ذا الع�ام تح�ت قيادة 
مدربه يواخيم لوف قبل أن تحل الهزيمة 
الكارثية عى يد إسبانيا الشهر املايض يف 

اشبيلية بستة أهداف دون رد.
الهزيم�ة  أن  وأك�د جوندوج�ان 

عجتن�ا  ز أ «
وال  جميًع�ا، 

زالت تؤلم«.

ليفربول يقرر المخاطرة 
في الميركاتو الشتوي

استقر مس�ؤولو إنر ميالن عى موقف الدنماركي كريستيان إريكسن، 
العب وسط نرياتزوري، خالل املريكاتو الشتوي املقبل.

وكان�ت العدي�د م�ن التقاري�ر الصحفي�ة باإلضاف�ة إىل ترصيحات من 
مسؤويل إنر أكدت أن إريكسن سيعرض للبيع يف كانون الثاني املقبل.

ووفقا ملوقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، فإن إنر اس�تقر عى صيغة 
رحيل إريكسن إىل باريس سان جريمان هذا الشتاء.

وأش�ار إىل أن الالعب س�ريحل إىل باريس عى س�بيل اإلعارة ملدة 6 أشهر 
فقط، فيما يشبه الهدنة بينه واملدير الفني كونتي.

كما س�ينتقل لياندرو باريديس، نجم س�ان جريمان، إىل إنر معارا أيضا 
حتى نهاية املوسم.

وأوض�ح املوقع اإليط�ايل أن العقود لن تتضمن بن�د رشاء، لكن الصفقة 
س�ريض الناديني، عى أن ُتجدد املفاوض�ات حول الالعبني مرة أخرى يف 

حزيران املقبل.
يذك�ر أن العالقة بني إريكس�ن واملدرب أنطونيو كونت�ي متوترة للغاية، 

بسبب عدم قناعة األخري بمستوى الالعب الدنماركي.

سولسكاير: كافاني يستحق التواجد اساسيًا مع اليونايتد

مستوى غاريث
 بيل يعبث بخطة ريال مدريد

كورونا السيتي وضغوط المبارد في صحف إنجلترا



املراقب العراقي / القسم الثقايف...
غالب�ا ما يثري الش�اعر الكثري من 
االستفزاز عرب طرح أسئلة يف نص 
ما وه�و غري معن�ي باإلجابة عل 
تلك األس�ئلة،لكن أس�ئلة الشاعر 
العال�م تش�تمل ع�ى الكث�ري من 
الخ�اف ألنه�ا تنطلق من أس�س 
وقوانني وتتكئ عى قواعد علمية 
صارمة من هنا ثمة ما يحتشد يف 
روح الش�اعرة من قلق الشعوري 
يطف�و عى س�طح روحه�ا التي 
تصطرع فيها أنا الش�اعرة العذبة 
البالغة الرتف بالضد من أنا العاملة 
الصارمة التي تتعامل مع القوانني 

والحقائق قبل اللغة.

وأض�اف : م�ن هن�ا كان انتصار 
األنا الشاعرة منتجا لنص يفيض 
عذوب�ة ع�ى الرغ�م م�ن أن ه�ذا 
االنتص�ار لم يكن حاس�ما بداللة 
عن�وان النص)فوبي�ا(الن العال�م 
ه�و أول م�ن يتحس�س الخ�وف 
يف األح�داث والظواه�ر املحيط�ة 
العام  بحيات�ه ضم�ن املجموع�ة 
املاثل�ة  األس�ئلة  ولع�ل  للب�ر.، 
كان�ت  وان  الش�اعرة  ن�ص  يف 
أنه�ا  إال  ظاهري�ا  اس�تفهامية 
الن�ص وخفاياه  أباحت ملغ�زات 
عى نحو واضح وبما أضاف قيمة 
كربى لألس�ئلة عرب اإلجابات التي 
تنبع من روحية األسئلة ذاتها،تلك 

األسئلة الثاثة التي اشتمل عليها 
ن�ص الش�اعرة والتي ع�ربت عن 
محنة كوني�ة راهنة تحسس�تها 
الش�اعرة وعربت عنها عرب قلقها 
الوج�ودي ال�ذي تخط�ى لحظ�ة 
األسئلة التي بقيت معلقة يف زمن 

قلق يف لحظة تشكله التاريخية.
وتاب�ع : وع�ادة ما يك�ون القلق 
األح�داث  جمي�ع  يف  فردي�ا 
ع�ى  عيب�ا  لي�س  الكربى،وذل�ك 

اعتب�ار أن الحياة م�روع فردي 
وعى الرغم من محاولة الش�اعرة 
إخفاء ه�ذه النزعة ع�رب االنتماء 
لآلخر املفرتض الوجود عرب سؤال 

موضوع بحرفية،
)كيف أرتلك يا مهجتي فأيضء(

)وأعن�ي  بذل�ك  وش�ت  إنه�ا  إال 
مس�التني...األوىل  فرديتها(ع�رب 
ه�ي اف�رتاض ترتيل اآلخ�ر الذي 
يتحول عرب لغة الشاعرة إىل صوت 

يرت�ل، ليتحول عرب ذل�ك إىل ضوء 
هو حاج�ة فعلي�ة راهنة وس�ط 
الحدث/الس�ؤال،وعليه  عتم�ة 
ف�إن وجود اآلخر هن�ا يؤكد فكرة 
فردية انا الش�اعرة ألنها استدعت 
اآلخر ش�كليا ال اكثر ع�رب تحوله 
إىل صوت الن أي مفردة تتحول إىل 
صوت حينم�ا ترتدد ملرات متعددة 
تفق�د معناها وتتيه يف الفراغ كما 
هو معل�وم من هن�ا تتأكد وحدة 
الش�اعرة روحيا ليصبح الس�ؤال 

تأكيدا ملا نرى وليس ملا يجري.
اس�تدعاء  :والثاني�ة  واس�تطرد 
يعن�ي  والت�ي  املانولي�ا  زه�رة 
الذات(تل�ك  اس�مها حرفيا)ح�ب 
التي  الزه�رة العطري�ة الجميل�ة 
تخل�و م�ن التوي�ج دون األزه�ار 
األخرى،وألن التويج هو املس�ؤول 
عن ج�ذب امللقحات،جعل تضمني 
الش�اعرة الزهرة متعمدا وموحيا 
إىل عق�م اللحظ�ة باتج�اه فن�اء 
اللحظ�ة  ذات  يف  محتمل،لكنه�ا 
تؤكد الوالدة واالستمرار من خال 

سؤال آخر تطرحه

)من يمحو 
ندوب عقل وسمت اغصان؟(

ع�ى اعتب�ار أن تلك الن�دوب هي 
مصدر النمو ومبعث الحياة يف تلك 

االغص�ان مج�دد.
، ثمة سؤال ثالث،

الروح ترتجف يف انتظ�ار قيام�ة
هل اىل ما وراء الفردوس نفاذ؟(. 
ال�ذي  الس�ؤال  ه�ذا  أن   : وب�ني 
استنطق ما يف داخلها من قلق عرب 
محاولة النف�اذ ملا وراء الفردوس 
فم�ن املعل�وم أن وع�ي اإلنس�ان 
هو ما يس�اهم يف خلقه لجحيمه 

أو فردوس�ه وف�ردوس الش�اعرة 
هن�ا مه�دد بالفناء،وعليه فإن أنا 
الش�اعرة تبح�ث ع�ن تطمين�ات 
غ�ري موج�ودة أص�ا ألنه�ا تعي 
أن م�ا بعد الف�ردوس عدم مطلق 
م�ن خ�ال وع�ي متق�د ومتفهم 
لفداح�ة م�ا يج�ري بان�ا العاملة 
ليعود ال�راع املخفي ب�ني العلم 
والش�عر مج�ددا وبذل�ك أصبحت 
الحلم/الواق�ع  تداخ�ل  عملي�ة 
عرب استش�عار الخط�ر الكامن يف 
الح�دث الق�ادم متقدة مج�ددا ملا 
دف�ع الش�اعرة للج�وء إىل أج�واء 
الطفول�ة م�ن أجل االحتم�اء بها 
وهذا حلم تدرك الشاعرة استحالة 
تحققه وهي لحظة طفولة واعية 
تول�د حال�ة م�ن انع�دام التوازن 
بمعني انها طفولة مستدعاة من 
قمة وعي الشاعرة يف الزمن املاثل 
عرب اليس التي تعيش معها لحظة 
من االستس�ام الغريب يف )البيس 
كمام�ة !( ه�ذا االستس�ام الذي 
كانت قد مهدت له بني ثنايا النص 

ابتداء.

غّنيُت للقلِق املعقوِد يف فِمها
لحناً َتهّدَل يف أّناتِه ازَدَحما 

 فالشعُر صوٌت تلّظى يف نبوءتِه
يستحِضُ الغيَب يف اآلفاِق والَعدما

والوحُي أرخى لها عّما تكابدُه
وما تكّشَف حّتى أعجَز الِهَمما

ياويَح قلٍب ..عداُه الحبُّ يف زمٍن
إذا تأّس بفقٍد شاَخ  وانَثلَما 

وكاَن يحفُر  يف آثاِر غربِتِه
يحّكُم العقَل ما أخفى الذي َبرما

ولن يميَل إىل صوٍت بداخلِه
وكاَد يوشُك أْن ُيديل بما اّتهما 

با ِقباٍب ..يشيُد الحزُن أرضحًة
ذاك العويُل عى أوجاعِه انكتما 

أزجى لها الوجَد مشفوعاً بهالتِه
إذا تخلَّف عن ركٍب وما َنِدما 

بئَس التربُّم .. ناٌر طاَل َمضجُعها
دوَن ابتهاِل نبيٍّ تكتوي ِحمما

فلتفضِح الروُح رّساً من بشاشتها
وما الُجَفاُء سوى َزبٍد بها ارتسما

فهل ُتكّتُم ُحّباً ..؟عاَث يف جسٍد
أزرى بمعتنٍق لم يّتِخذ َصَنما

مهما تخّبَط إّني عاٌقد بيٍد
أكاد أبُر يف أحوالِها الَنهما

لها اّتساُع عيوٍن ..كلّما برقْت
تزداُد شوقاً ملا قد قيَل أو ُنظما

أرسى بها الليُل  كم يهفو بناعيٍة
موٌت تجّى بذاك البنِي ماُعِدما

حجُم الغياِب تناهى منذ واعيٍة
وذاك صوّت أباَن العجَز والورما 

وحاَل عنها بصيٌص عن مماحكٍة
يف كّل صمٍت تداعى يورُث الُعقما 

قساوُة الفقِد حلّْت غري آبهٍة
بها من الروع تستعيص الذي َفِهما

قمحّيُة العنِي إذ أغريَتها انكفأت
ولم تباِل بصبٍّ شاَء .. فانهزما 

قد صرّيتني رماداً دون ُكنهِتها
أحاذُر البوَح حّتى خلتني َبُكما

أنا الغريُق بلّج غادرْت ُسفني
كلَّ املرافئ بحثا عنك َفارَتطما 

شّيعُت قلبي وآماالً بِك انعقدْت
يف نابٍض لم يزْل لآلَن ُمحَتِدما

يسلو بي الهمُّ مشدوداً بلهفتِه
وما تسلَّل .. إْن أزرى بما َغِنما

أقلُّب األمَر قد تغتالني مدٌن
بها عقوٌق  فلم َتمَنحَك ُمّتَسما

حّتى أنخُت بأرٍض دون راحلٍة
أهادُن النفَس طفاً يبتغي الُحُلما

وتستبدُّ ببعض من مواجِعها 
يف غمرِة البوِح لن تلقاك مبتسما

 ياثورة الشكِّ يف فوديِك ما هجعُت 
تزداد بؤساً بليٍل دونك الَسقما 

فهل تجانُب صوتاً .. ؟ اِنحنى وجعاً
يعّبُد الدرَب كي يحظى بما ُحرِما  

يرّمُم الحزَن ما أضنى بناجيٍة
حيُث الشعوُر تنامى كلّما َهرِما

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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»فوبي��ا«  ن��ص  ان  يوس��ف  رحي��م  الناق��د  ي��رى 
للش��اعرة س��جال ال��ركايب ه��و مجموع��ة أس��ئلة  
تدف��ع الش��اعرة للج��وء إىل أج��واء الطفول��ة م��ن 
أجل االحتماء بها.وق��ال يف قراءة نقدية خص بها 

)المراقب العراقي(:

ابن زيدون
إني ذكرتك بالزهراء مشتاًقا

واألفق طلق، ومرأى األرض قد راقا
وللنسيم اعتال يف أصائله

كأنه رق يل فاعتل إشفاًقا
والروض عن مائة الفيض مبتسم

كما شققت عن اللبات أطواًقا
نلهو بما يستميل العني من زهر

جال الندى فيه حتى مال أعناًقا
كأنه أعينه � إذ عاينت أرقي �بكت 

ملا بي، فجال الدمع رقراقا
ورد تألق يف ضاحي منابته

فازداد منه الضحى يف العني إرشاًقا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

1. ال مس�افة بينك و بينه حت�ى تطويها رحلتك، و ال 
قطيعة بينك و بينه حتى تمحوها وصلتك. 

2. جعل�ك يف العال�م املتوس�ط ب�ني ملك�ه و ملكوته 
ليعلم�ك جال�ة قدرك ب�ني مخلوقات�ه، و أنك جوهرة 
تنكوي عليك أصداف مكوناته، وسعك الكون من حيث 
جثمانيت�ك، و لم يس�عك من حيث ثب�وت روحانيتك. 
3. الكائ�ن يف الك�ون، و ل�م يفتح له ميادي�ن الغيوب 

مسجون بمحيطاته، و محصور يف هيكل ذاته.
 4. أنت مع األكوان ما لم تش�هد املكون، فإذا ش�هدته 

كانت األكوان معك.
 5. ال يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البرية، 
إنما مثل الخصوصية كإرشاق ش�مس النهار، ظهرت 

يف األفق و ليست منه

-تمش�يت عى ضف�اف النيل 
ووجدت دكان�ا ُكِتَب عى بابه 
» تاجر أخاق« جملة ومفّرق

-دخل�ت فإذا ب�ي أجد أكياس  
مكت�وب  بعض��ه�ا  بجان�ب 

عليها :
صدق
كذب

مروءة
شجاعة

نفاق ايل آخره
غرام�ات  بض�ع  -فاش�رتيت 
ش�جاعة ورشبته�ا مع كاس 

ماء وعدت إىل البيت
كان�ت حمات�ي تس�كن معنا 

طردتها
انزعجت زوجتي طلقتها

فطردته�م  األوالد  اع�رتض 
ونمت وحدي يف البيت 

صح�وت  الثان�ي  الي�وم  -يف 
متأخرا كث�ريا وبهدوء وبدون 
للوظيف�ة  ذهب�ت  عجل�ة 
اس�تقبلني زمي�ل وق�ال ملاذا 

تأخرت واملدير يبحث عنك 
دخلت إىل املدير ورضبته وبعد 
وق�ت قصري كنت مطرودا من 

العمل
-عدت للبيت

ال وظيفة
وال زوجة

وال اوالد م�اذا أفع�ل ؟ ذهبت 
ال�دكان واش�رتيت  لصاح�ب 
ول�م  النف�اق  م�ن  قلي�ا 
والعائل�ة  إال  املس�اء  يأت�ي 
مجتمع���ة .-يف اليوم الثاني 
مبكرا ل�م يأخذ املوضوع أكثر 
م�ن دقائق حتى عدت موظفا 

جديرا بالثقة
-فك�رت كث�ريا بهذا ال�دكان 
وذهب�ت إلي�ه واش�رتيت منه 
كل النفاق وأخذته فوق جرس 
ع�ى الني�ل وأفرغت�ه كل�ه يف 

النه����ر.
وكان اجتم������اع للجامعة 

العربية
فربت منه األمة كلها

»فــوبيا« مجمــوعــة أسئلــة تــدفع الشــاعـرة للجــوء
 إلى أجواء الطفولة من أجل االحتماء بها 

القلق فرديا في جميع األحداث الكبرى 

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د روايتيها »فراش�ات رشانقه�ا املوت« 
تص�در   ،2018 علن�ي«  و»م�زاد   ،2017
للكاتب�ة األردني�ة بديع�ة النعيم�ي رواية 
جديدة بعنوان »عندما تزهر البنادق« )دار 
فضاءات، عمان، 2020( وهي رواية تذكرنا 
بالزم�ن ال�ذي م�ى. فمن خ�ال الذاكرة 
املعطوب�ة الت�ي تحت�ل مس�احات كب�رية 
يف مونولوج�ات زين�ب الس�اردة، والبطلة 
الوحي�دة فيه�ا، تع�ود بنا إىل بداي�ات الهم 
الفلس�طيني، ب�دءا من وعد بلف�ور 1917 
مرورا بتعيني الصهيوني هربرت صموئيل 
مندوبا س�اميا للربيطانيني عى فلس�طني 
األمريك�ي  الكونغ�رس  فموافق�ة   ،1920
ع�ى تنفيذ وعد بلفور 1922، فثورة الرباق 
1929 فثورة 1936، التي اس�تمرت س�ت 
س�نوات انته�ت ب�اإلرضاب الطوي�ل الذي 
استمر ستة أشهر، وُعلق بتدخل من القادة 
العرب الذين خدعوا الفلسطينيني يف تموز/

يولي�و 1937 وأقنعوه�م بتعليق اإلرضاب. 

م�رورا بتج�دد الثورة ع�ام 1939 وظهور 
القائد عبد القادر الحسيني بصفته زعيما 
األرض  بوق�وع  وانته�اء  للفلس�طينيني.. 

الفلسطينية تحت االحتال.

م�ن  بمزي�د  زين�ب  تتذك�ر  األثن�اء  ويف 
التفاصي�ل الح�وادث التي أمل�ت بقرية دير 
ياس�ني، وه�ي قري�ة تق�ع ع�ى مس�افة 
قصرية م�ن القدس- فق�د قامت رسديات 
الذاكرة يف الرواية عى تبئري )املجزرة( التي 
نفذتها عصابتا شترين واألرغن، بدعم من 
عصاب�ة الهاجان�اه بقيادة ب�ن غوريون. 
وهذه الحوادث تتدرج ش�يئا فشيئا مشرية 
إىل النزاع�ات اليومي�ة الت�ي تتك�رر ب�ني 
مس�توطني جفعات ش�اؤول القريبة من 
دير ياسني، وأهايل البلدة ، ووفق ما ذكرته 
�ع  الحولي�ات، وكت�ب املؤرخ�ني، فق�د وقَّ
مس�توطنو جفع�ات ش�اؤول وثيقة عدم 
اعتداء مع األهايل، إال أن اليهود، مثلما يؤكد 
أهايل البلدة، ويف مقدمتهم أبو س�الم، الذي 
استش�هد يف املج�زرة، وس�الم، ومحمود، 
وأك�رم، وأي�وب، واملخت�ار، وآخ�رون.. ال 
ُيؤم�ن جانبهم، كونه�م ال يفون بعهد، وال 
يراعون ذم�ة، كعادتهم املعروف�ة املألوفة 

منذ عرات القرون. 

»عندما تزهر البنادق«اإلرهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين

املراقب العراقي/ متابعة..
من�ذ نهاية الثمانينيات، وتحديداً من عام 1989، ظهر 
مصطل�ح »امل�كان الثالث« الذي قدم�ه عالم االجتماع 
األمريك�ي »راي أولدنب�ورغ«، وأش�ار في�ه إىل أماكن 
التجمع املشرتكة لألشخاص يف مجتمعاتهم، بعيداً عن 

املنزل )املكان األول( والعمل )املكان الثاني(.
 »The Great Good Place« ووصف أولدنبورغ يف كتابه

ماهي�ة األماكن الثالثة، قاصداً كل مكان تش�رتك فيه 
الس�مات املشرتكة األساس�ية بطريقة تجذب الناس، 
وتس�مح باللقاءات العفوية بني األش�خاص، أصدقاء 
كان�وا أم غرب�اء من طبق�ات مختلف�ة، بحيث يكون 

عامل املحادثة هو النشاط الرئييس.
أراد أولدنب�ورغ م�ن تقديم�ه للمصطل�ح الدفاع عن 
قضية الحياة العامة التي وجدها يف أواخر الثمانينيات 

يف املقاهي واملكتبات واملطاع�م وأماكن مماثلة، لكنه 
وجد أيضاً أن هذه األماك�ن بدأت تختفي ألن ضواحي 
تل�ك الفرتة اس�تنزفت بعض امل�دن من الن�اس الذين 
يس�كنون ه�ذه البقع بعد املن�زل والعم�ل، وأصبحت 
توجد األماكن الثالثة اآلن يف املدن القديمة ذات األحياء 

النشطة.
ووصفها أولدنبورغ بأنها األماكن التي يش�عر الغريب 
بأنه يف منزله يف أماكن التجمعات العامة غري الرسمية، 
مث�ل مقاه�ي األرصف�ة يف باريس و لندن وس�احات 

فلورنسا.
ويتوارد التس�اؤل هنا عن أصل ه�ذا مصطلح »املكان 
الثال�ث«، وتاري�خ نش�أته فيم�ا ل�و كان عربي�اً، أو 

مستنبطاً -كما عند أولدنبورغ- من البيئة الغربية.
وبع�د البحث يف أمهات الكتب، نج�د أن عصوراً عربية 
رشقية عرفت »املكان الثالث« قبل مئات الس�نني الذي 
يملك س�مات مش�رتكة مع »املكان الثالث« التي ذكره 

أولدنبورغ.
أسواق العرب يف الجاهلية

كانت أس�واق العرب قبل اإلس�ام حولّي�ة، تقوم أياماً 
معلوم�ات م�ن كل ع�ام، وكان�ت ميدان�اً لغ�ري البيع 
والراء؛ كأن تلقى فيها األش�عار، ويكثر فيها وجود 

الخطباء.
ويف سوق عكاظ، يف قلب الجزيرة العربية، قبل الهجرة 
بس�بعني عاماً، نشأ أول مكان ثالث للعرب، حيث كان 
س�احة للشعراء لنظم ش�عرهم، وورثه سوق املِرْبد يف 
ط�رف الجزي�رة العربية عى الخلي�ج العربي يف مدينة 
الب�رة، وازداد تنوع أش�كاله يف صنوف األدب وألوان 
املعاش والحي�اة االجتماعية، إذ أصبح مجتمعاً لعامة 
فئ�ات الع�رب ومتنزهاً، وس�وقاً يرت�اده علماء األدب 
والنحو واللغة وتداول األخبار والنوادر؛ لقد أصبح مع 

مرور الزمن مصدراً للعلم وينبوعاً للثقافة.

»المكان الثالث«... مصطلح غربي بجذور عربية ؟

رحيم  يوسف

املراقب العراقي/ متابعة...
الكت�اب  ه�ذا  يف  حس�ني  ط�ه  يرس�م 
األدبية  »البورتريه�ات«  مجموعة م�ن 
ألش�هر  والث�راء  الحساس�ية  ش�ديدة 
العرب والفرنسيني،  الكتاب والش�عراء 
متوغ�ًا ببص�رية معرفي�ة يف تداعيات 
زمانهم وواقعهم، كما يقف عى جوهر 
إبداعه�م، وينتقد ما اع�رتاه من نقاط 

ضعف، تصل إىل حد التناقض أحياناَ.
الكت�اب بعن�وان »الش�اطئ اآلخ�ر - 
كتابات طه حس�ني الفرنس�ية«، الذي 
صدرت أخرياً نس�خة جدي�دة منقحة 
من�ه يف القاه�رة ع�ن املرك�ز القومي 
للرتجم�ة، وهو جهد خ�اص بالباحث 
واملرتجم والكاتب املري عبد الرشيد 
ال�ذي جمعه�ا  الص�ادق محم�ودي، 
عرض�ة  أصبح�ت  أن  بع�د  ووثقه�ا 

للضياع رغم أهميتها الفائقة.
يتناول طه حس�ني أوالَ تجربة اإلمام 
يف   »1905  -  1849« عب�ده  محم�د 
اإلصاح، ويصفه بأنه »كان مس�لماً 

شديد اإليمان باإلسام، وعكف بحماس 
بال�غ منذ صب�اه ع�ى تحقي�ق املهمة 
التي ش�غلت بعد ذلك حيات�ه بأكملها. 

وهو ي�رى أن محمد عب�ده كان يمقت 
الثورات واالنقابات الضخمة وأي عمل 
يتص�ف بالعن�ف، ولكن�ه لم يك�ن أقل 
كرهاً لجمود الفك�ر والتوقف الذي هو 
أش�به بالتقهقر، ولذلك س�خر نفسه 
ملهمت�ه ب�إرصار ال يش�وبه تط�رف يف 
العم�ل أو يف القول«. وبدأ، كما يضيف، 
ب�أن أدخل إىل التعليم األزهري عدداً من 
املواد »التي من ش�أنها أن توقظ الفكر 
وتوس�ع من آفاقه«، الفتاً إىل أن ذلك تم 
وفق إطار محدد، بحيث ال تفتح إضافة 
هذه املواد أبواباً للش�ك، وه�ي التاريخ 
مب�ادئ  وبع�ض  واألدب،  والجغرافي�ا 
الحس�اب والرياضي�ات، وبذل�ك »حرم 
ع�ى نفس�ه كما ح�رم عى غ�ريه ذكر 
الفيزياء والكيمي�اء والعلوم الطبيعية، 
فق�د كانت تلك أس�ماء يقف لها ش�عر 
ذلك الجيل م�ن األزهري�ني الذين كانوا 
يعتق�دون أن كل امل�واد الت�ي تدرس يف 
امل�دارس املدنية ضارة كريهة، وال بد أن 

تودي إىل التهلكة«.

»من الشاطئ اآلخر« كتابات طه حسين الفرنسية قمحّية العين ..

»تاجر اخالق« عندما 
تشرب األمة النفاق 

يوسف السباعي

وليد حسين
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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

النجف  مدينة  غربي  الطارات  وكهوف  تالل  تنترش 
االرشف والتي تعد واحدة من املناطق األثرية الشاخصة 
خالل  ومن   ، السالم  وادي  او  النجف  بحر  عىل  املطلة 
حقب  إىل  تعود  التي  املنطقة  لهذه  التاريخي  التتابع 
تاريخية بعيدة ابتداءا من الطوفان يف زمن نبي الله نوح 
النبي  بعد  كأديرة  باستخدامها  مرورا  و  السالم  عليه 
عيىس بن مريم )ع( انتهاءا باتخاذها مقابر لدفن املوتى 
،اال ان الثابت حسب االثاريني بان يف هذه الكهوف ما يدل 
الربية.وتقع  والحيونات  البرش  قبل  من  استغاللها  عىل 

إىل  ليصل  الغرب  باتجاه  الحرية  الطارات جنوب منطقة 
٦٥ كيلو مرتا وترتفع ١٧٦ مرت عن مستوى سطح البحر.
الطارات   « ،أن  يقول  الحكيم  حسن  الدكتور  املؤرخ 
إىل اصول زمنية  النجف االرشف تعود  القائمة يف مدينة 
قديمة ابعد من زمن نبي الله نوح )ع( واهميتها اضافة 
متعددة  بهياكل  ارتفاعات  تشكل  فانها  قدمها  اىل 

زمني  تالحق  هناك  بان  القول  »يمكن  ،انه  ».واضاف 
بني  دفن  السالم  عليه  عيل  اإلمام  وأن  البقعة  هذه  يف 
ادم ونوح وهذه املنطقة ورد ذكرها يف القرآن الكريم 
يف أيام الطوفان حينما 
اعد نبي الله نوح عليه 
السالم السفينة للنجاة 
عنه  ابتعد  من  وهناك 
سيأوي  إنه  وقال 
من  ينجيه   جبل  اىل 

الطوفان » .
ان  الحكيم  وتابع 
زمن  يف  النجف  »ثوار 
اتخذوا  العثمانني 
الطارات  منطقة  من 
عسكرية  كمقرات 

للعراق  الربيطاني  االنتداب  حقبة  يف  األمر  وتطور  لهم 
تسمى  انفاق  طريق  عن  بها  القديمة  املدينة  ربط  اىل 
محليا بالرساديب »،مشريا اىل ان » ابطال ثورة العرشين 
اتخذوها   مقرا لهم  ولذلك أن االنگليز حاولوا أن يقصفوا 
مدينة النجف االرشف من خالل البحر فهدموا جزءا من 
سور النجف عرب هذه املنطقة حيث سمي الجزء املتهدم 
من السور بإسم الثلمة ».ويرى للباحث الدكتور حمود 
جالب ،أن  »الطارات كلمة بابلية كانت تدعى بجبال بابل 
وتسمى أيضا ) اتريتو ( ولها اسم آخر تدعى النواويس 
يحفرون  قديما  كانوا  إذ  النصارى  مقربة  تعني  والتي 
الحجر يف الطور لتوضع فيه رفاة امليت ». وتابع جالب 
هذه  يف  واديرة  للنصارى  مقابر  هنالك  توجد   « ،أنه 
املقابر  املسيحية هذه  ،اذ زار وفدا من االوقاف  املنطقة 

خالل زيارتها النجف قبل عدة أشهر ». 

صاخبة  موسيقى  )تعزف(  التي  املركبات  عىل  غرامات  العامة  املرور  مديرية  فرضت 
بدال عن املنبه االعتيادي )الهورن(، وبعد تحجيم هذه الظاهرة استرشت ظاهرة سلبية 
جديدة من قبل بعض سواق مركبات االجرة وهي استجداء الركاب يف الشوارع القريبة 
من املرائب، املخصصة  للتنقل بني املحافظات  لتصبح ظاهرة ارتفاع االصوات العالية 
من قبل السواق مصدر ازعاج للمارة واملواطنني القاصدين مركبة تقلهم اىل املحافظة 
ان هذا  او زيارة ،حتى  او تنفيذ واجب عائيل  او مراجعه  التي يبغونها النجاز معاملة 
يتعمدون  السواق  بعض  املسافرين  الن  افكار  يشتت  ارباك  اصبح  مصدر  االستجداء 
الكذب اليهام املسافر بانه سينطلق االن وان اجرته تنقص عن اقرانه من اجل الحصول 

عىل فريسته من الركاب لينطلق قبل زميلة االخر.
وقال مدير العالقات واالعالم يف مديرية املرور العامة العميد الدكتورمؤيد خليل سلمان 
، إن » ظاهرة  وقوف سيارات االجرة خارج املرائب من املخالفات التي يحاسب عليها 
السائق  عىل  دينارعراقي  الف  ثالثني  اىل  عرشين  بني  ما  ترتاوح  وبغرامة  املرور  قانون 
املخالف اضافة اىل سحب املركبة وحجزها  يف حال ارصاره عىل املخالفة »، مضيفا ،أن 
» القانون الجديد للمرور الذي انهى قراءته االوىل وبانتظار القراءة الثانية تضمن فقرة 
تخص املخالفني من سواق املركبات بهذا الشأن وتحديد مقدارغرامه جديدة اكرب تكون 
رادع للسائق املخالف اضافة اىل تشديد الغرامات عىل باقي املخالفات«.  وقال املواطن 
اىل محافظة  يتوجها  ان  ارادا  ايام عندما  قبل  برفقة زوجته  » كان  أنه  عباس جاسم، 
اربيل وقبل دخوله اىل املرأب املخصص يف منطقة »النهضة » وسط بغداد اعرتض طريقه 
للهدؤ والسكينة  الجهوري املخدش  املرأب وبصوته  سائق كان قد ركن سيارته خارج 
بالركوب يف مركبته ما شتت تركيزنا يف تلك  بالحاح وارصار  السائق عرضه  قدم  هذا 
عدد  اكتمال  بشأن  كذب  السائق   ان  نظرنا وجدنا  وعندما  لعرضه  واالنصياع  اللحظة 
الركاب فيها اي اننا سننتظر وقت طويل حتى تنطلق السيارة »، مضيفا أن » الشعور 
بالخوف كان قد تولد لدينا وانتابنا قلق من هوية  السيارة  لكونها كانت متوقفة عىل 
الرقابية  الهيئة  لدى  انها غري مسجلة بشكل رسمي  املرأب مايعني  بعيدة من  مسافة 
املرشفة عىل عمل السواق داخل املرأب ماجعلنا نغادرها برسعة دون ان نلتفت لرصخاته 
بالعودة ».ويوضح حيدر عيل ،4١ عاما سائق يف مرأب النهضة ،بأن »عدم التزام بعض 
السواق بالطابورالخاص بعملهم يحدث الكثري من املشاكل والفوىض مايستدعي تدخل 
من  املطلوب  العدد  اتمام  يف  ،ويؤخرنا  بالركاب  يرض  ذلك  الن  الرقابية  الهيئة  من  اكرب 
الركاب«واضاف ،أن » بعض السواق يقودون مركباتهم برسعة كبرية من اجل العودة 
اىل الطابور من جديد دون االكرتاث بسالمة الركاب »،مطالبا »بوضع اجراءات عقابية 
تحد من الرسعة والخروج من الطابور املخصص للخط ،واعادة تنظيم الخطوط واعداد 

املركبات واسماء السواق لدى كل خط«.

كهوف أرَّخت التأريخ منذ زمن نوح وحتى ثورة العشرين

وزارة  يف  االلغام  شؤون  دائرة  وضعت   
أعمال  لتنظيم  وثيقة  والبيئة  الصحة 
العراق وجاء يف نصها،  شؤون االلغام يف 
الدولية  العراق  اللتزامات  تنفيذاً  انه 
الوطنية  الجهود  لجميع  وتوحيداً 
والتحديات الكبرية التي تقف بوجه بلدنا 
والعبوات  االلغام  ازالة  مجال  يف  العزيز 
عموم  يف  الحربية  واملخلفات  الناسفة 
محافظات العراق واملناطق املحررة فيها 
وبالنظر النضمام العراق التفاقية اوتاوا 
ونقل  وانتاج  وتخزين  واستعمال  لحظر 
)APLC(وتقييد  لالفراد  املضادة  االلغام 
يمكن  معينة  تقليدية  اسلحة  استعمال 
عشوائية  او  الرضر  مفرطة  اعتبارها 

.)CCW( االثر
واستخدام  لحظر  اوسلو  واتفاقية   
العنقودية  الذخائر  ونقل  وتطوير 
ورعاية  حقوق  عن  فضالً   ،)CCM(
ومساعدة  االعاقة  ذوي  االشخاص 
الدولية  وااللتزامات   )CRPD( الضحايا 
العراقية  الحكومة  عاتق  عىل  تقع  التي 
واعادة  الحروب  مخلفات  جميع  الزالة 

دمج الضحايا يف املجتمع ضمن توقيتات 
وضع  يتطلب  الذي  االمر  محددة،  زمنية 
رؤى  لرسم  واضحة  وآليات  خطط 
التي  او  التنفيذية  الجهات  مع  مشرتكة 

تمتلك ارايض ملوثة.
صالح  احمد  البيئية  بالشؤون  الخبري 
وزرعها  االلغام  مشكلة  ان  اىل  اشار 
ليست  االرضية  القرشة  عىل  ووجودها 
العراقية  اذ عرفت منذ الحرب  بالحديثة، 
ومناطق  حدود  عىل  وزرعت  االيرانية 
وغريها،  والبرصة  ميسان  محافظات 
والنها تكون قريبة من السطح، لذا غالباً 
السيما  االبرياء،  من  ضحاياها  يكون  ما 
رعاة االغنام، وزاد االمر سوءاً بعد الهجمة 
الداعشية عىل البالد وزرعها الغاماً كثرية 
القوات  الستهداف  متفرقة  مناطق  يف 
ولكونها  واحد  آن  يف  واالبرياء  االمنية 
خطرية عىل البيئة، لذا وجب التصدي لها 
املواد مخاطر متعددة الحتوائها  ، ولهذه 
عىل الحديد والبالستيك ومواد اخرى غري 
وااللغام  العبوات  ان  كما   ، للتحلل  قابلة 
مخاطر  لها  عامة  بصورة  واملتفجرات 

كبرية عىل النظام االيكولوجي، فضالً عن  
اعاقة عملية انشاء السدود.

بني  واميش  اغنامي  اصطحب  كنت 
الحقول التي اعتدت عليها وعملت فيها، 
الخمسيني)ص،م(  الكلمات  هذه  قال 

بوجه حزين ومكتئب وتابع القول:
الحقل مشيت خطوات  »عندما دخلت يف 
اِع  لم  يشء  عىل  خاللها  دست  صغرية 
فقدت  ثم  واللحظة،  التو  يف  ماهيته 
حتى  حويل  بما  اشعر  اعد  ولم  وعيي 
احد  بداخل  وانا يف رسير ممدد  استعدته 
من  فرقاً  ان  الحقاً  وعلمت  املستشفيات 

الدفاع املدني انقذت حياتي«.
غري  القنابل  معالجة  قسم  يضطلع 
املدني  الدفاع  مديرية  يف  املنفلقة 
املدن  عىل  امللقاة  بالقنابل  باالهتمام 
القتها  التي  تلك  خصوصاً  الحدودية، 
عام    الحرب  وقت  يف  االمريكية  القوات 
مدير  ويقول  ايضاً،  والدواعش   2003
اعالم مديرية الدفاع املدني العقيد جودت 
املنفلقة  غري  القنابل  :«ان  الرحمن  عبد 
املناطق  يف  كبري  بشكل  تنترش  وااللغام 
، فضالً عن  البالد  الجنوبية الرشقية من 
وجه  وعىل  داعش  احتلتها  التي  املدن 
كما  وحمرين،  عالس  حقول  الخصوص 

وجدت يف املناطق الغربية.
الجوية  باملتساقطات  املديرية  لذلك تهتم 
الفرق  وقامت  الحربية،  واملخلفات 
يقارب  ما  بمعالجة  بااللغام  املتخصصة 
ومقذوفات  قنابل  شملت  لغما   29١٥
ومخلفات حربية يف محافظات متعددة، 
والنجف  واملثنى  والديوانية  ميسان  منها 

وكربالء ودياىل وصالح الدين واالنبار.
معالجة  عن  املسؤول  ان  اىل  الفتاً   
القنابل ضباط اكفاء لهم باع طويل يف 
هذا املجال، كما ان هذا القسم تأسس 
عام ١982 ،تزامناً مع الحرب العراقية 
االيرانية اذ اقتضت الحاجة والرضورة 
اىل االهتمام بهذا التشكيل آنذاك ولغاية 
عدداً  املديرية  قدمت  كما  هذا،  وقتنا 
كانت  الذين  واملصابني  الشهداء  من 
العراقي بعد  الجيش  مهمتهم مرافقة 
تحرير املدن من قبضة داعش مؤخراً، 
بالكشف  املدني  الدفاع  وتقوم مديرية 
واملخلفات  القنابل  عن  املستمر 
الحربية، ومما زاد من خطورة الوضع 
ان االمطار والسيول التي رضبت البالد 
القنابل غري  تلك  اىل جرف  ادت  مؤخراً 
ومخاطر  مشاكل  وسببت  املنفلقة 
املناطق.الذهب،  تلك  لسكان  كبرية 

فضالً عن الروبوتات اآللية.

ارساب  ،تحط   الطعام  من  ومزيدا  الدىفء  عن   بحثا   
بغداد  وسط   دجلة  قرب  رحالها   البيضاء  النوارس 
قادمة من البلدان البعيدة  خالل فصل الشتاء ،بعضها 
البغداديني وهم  الف  ان  بعد  دجلة  استوطن شواطئ 
يطعمون الطيور يف منظر رائع يشهده صباح كل يوم. 
والجادرية  والشهداء  االحرار  جسور  قرب  تحديدا  و 
تشعر  حني  تستقر  النوارس  ان  البغداديون  يبني   ،
باألمان واأللفة و املتعة تتزايد حينما تحلق تلك الطيور 
للحصول  البعض   بعضها   تسابق  اجنحتها  مرشعة 
الواقفون  لها   يرميها   صغرية   )خبز(  قطعة   عىل  
التواصل  هذا  املاء،  ان تصل  قبل  الجرس  عىل جانبي  
بني البغداديني والنوارس اجرب النوارس بان تنزع عنها 
ثوب الهجرة لتستوطن وتستقر قرب الجسور لتعانق 

الدفئ مع البغداديني .
محل   ،صاحب   عاما   )٧٥( الصباغ   حمزة  الحاج 
و  عاما    30 من   اكثر  »منذ   ، يقول   ، الشورجة  يف  
 ، عميل  محل  باتجاه  مشيا   االحرار  جرس  اقطع  انا 
البغداديني تمتد  لعقود  النوارس  مع   فعالقة طيور 
بني   الرابطة   الجسور  انشاء   فبعد   ، السنني  من 
جانبي  الكرخ  والرصافة يف اربعينيات القرن املايض 
نشأت   ، الشهداء  و  االحرار  جرسي  وخصوصا 
بدأها  والتي  النوارس  وطيور  البغداديني  بني  عالقة 
البغداديني برمي  الخبز وبقايا  الطعام يف النهر لها، 
تَُحرِض  البغدادية  العوائل  اصبحت  و  تطورت  حتى  
ذلك الطعام من البيت لتأتي به مجتمعة صباحا ايام  
الجمع و العطل او بعد انتهاء الدوام  الرسمي يف االيام 
الجميل  بمنظرها  مستمتعة  لتطعمها  االعتيادية  

وهي تحلق فوقهم و حولهم«.
عن   انقطعت  النوارس   »طيور  ،ان  الصباغ  وبني 
املحن  ايام  الحرب، وبعدها  نهر  دجلة خالل سنوات 
والتفجريات االرهابية  والتي كان لعلو صوتها مصدرا 
الذي  االستقرار  وبعد  ،واالن  الكائنات  جميع  يفزع 

اعدادها  وتكاثرت  النوارس   عادت  العاصمة  شهدته 
مع تزايد تقديم الطعام لها من قبل املواطنني«.

عباس عبد  الرزاق ، طالب جامعي يف كلية اآلداب قسم 
الرتجمة  يأتي  كل يوم حامل معه فتات الخبز و بقايا 
من لحم السمك ، ليطعمها النوارس التي يبدو وكأنها  
تنتظر  قدومه. يقول  : ورثت هذا  الحب  للنوارس  من  
ابي  الذي  كان  يقوم  بهذا  الدور  وعندما تويف –رحمه 
ابي  معها  اكمل مسرية   ان   النوارس  الله- عاهدت 
» يحصل   انه  احبها«، موضحا  انا  و  ، فهي  تحبني  
عىل غذاء  النوارس من مخابز  الصالحية  القريبة  و 
بائعي  السمك  الذين يدخرون له  فتات الخبز و بقايا 

لحم االسماك ».
االحرار  جرس  من  يتخذ  الذي  )السميط(  بائع  اما 
عرش  من  الكثر  يقطعه  فهو  رزقه  لكسب  موقعا 
يوم  كل   هنا  اىل  ،اتي    ، قائال  فتحدث   ، يوميا  مرات 
اللتقاط  يقفون  الذين  املواطنني  بني  السميط  بيع  ال 
السميط  يشرتون  واغلبهم  الجرس   عىل  الصور 
قطعتني  اخر  »يرتك  ،أنه  »،مؤكدا  النوارس  ليطعموه 
ليطعمها للنوارس بنفسه«. يف حني ندد البعض بصيد 
بيعها  او  بأذيتها  التعمد  او  )النوارس(  الطيور  تلك 
عادين   ، بغداد  اجواء   يف   لطيفا   ضيفا  تحل  وهي  
. حيدر  للطبيعة  بانها تمثل  توازنا و تكامال   اياها  
يونس )40( عاما ، استاذ بجامعة النهرين  التقيناه 
عىل جرس الجادرية فتحدث عن ذلك : ان »اكثر  اولئك  
الذين  يصطادون  الطيور هم  غري  محتاجني  لها  يف 
االكل  او  البيع  ، لكنهم  يمارسون  ذلك  للتفاخر فيما 
بينهم  عرب  مواقع  التواصل  االجتماعي« ،مؤكدا  ،أن 
»هناك  فصائل من الطيور  نادرة  جدا تأتي  للبالد  يف  
موسم  الهجرة و خصوصا  اىل  مناطق  الجنوب  و 
االهوار  ، و لألسف  اذا  استمر ذلك  الصيد فأن البالد 
ستفقد قدومها يف  السنوات  الالحقة ألنها تأتي بحثا 
النوارس   عن االمان والطعام والدفئ ».رسمت طيور 

يف  ظاللها بهجة وجماال  بأجنحتها املهاجرة لتستقر 
عند محطتها االخرية يف نهر دجلة  ببغداد ..يذكر أن 
النّورس هو أحد الطيور املائيّة، حجمه أكرب بقليل من 
الحمامة، وله جناحان كبريان، ورأس ومنقار كبريان، 
لعمره،  أّما ريشه فيختلف لونه تبعاً  وعنقه قصرية، 
وللفصل من الّسنة، ولكّن بشكل عام فالّطيور البالغة 
وظهرها  رأسها  عىل  البقع  بعض  مع  اللون،  بيضاء 
صيحات  يطلق  صاخب  طائر  وهو  نوعها،  حسب 

عاليّة.
القدرة  ويمتلك  الذكيّة،  الّطيور  من  النورس  ويعد 
الّذكاء  هذا  عن  تنّم  التي  ترصفاته  ومن  التّعلم،  عىل 
الديدان  يخدع  كّي  بأقدامه  الرتبة  الرتبيت  هي 
املتواجدة فيها بأّن املطر يهطل، فتخرج هذه الديدان، 
عّدة  يمتلك  أنّه  كما  ويأكلها،  النّورس  فيلتقطها 

معيّنة  حركات  خالل  من  للتّواصل،  أساليب 
يف الجسم، أو التّحليق بأسلوب معنّي، 

عند  مكانة  النّورس  احتّل  وقد 
فكان  والّشعراء،  األدباء 

للرّتاحال،  عندهم  يرمز 
والوحدة،  والشوق، 

تسافر  فهي 
حوايل  مسافة 

خمسة آالف 
مرتاً  كيلو 
عن  بحثاً 
يف  الدفء 
ل  فصو

 ، ء لشتا ا
مجدداً  لتعود 

تحّسن  عند 
الّطقس.

االلغام .. قاتل متسلسل يحصد االبرياء 

سواق مركبات المحافظات 
يستجدون الركاب خارج المرائب

االمان والطعام ينزع عن نوارس دجلة ثوب الهجرة

الطارات..



  

ش�كا متقاع�دون يف الب�رة مم�ن 
أُخرجوا من الخدم�ة املدنية لبلوغهم 
س�ن 60 عام بناًء ع�ى التعديل األول 
يف  ال�ذي  املوح�د  التقاع�د  لقان�ون 
2019، م�ن عدم تس�لمهم لهوياتهم 
التقاعدي�ة وتأجيل تس�ليمها لهم إىل 
الع�ام املقبل 2021 بحجه عدم وجود 
»الكرت�ون - الورقة« التي يكتب فيها 
االس�م، فيم�ا دع�وا خالل مناش�دة 
وصلتنا612 الجهات املعنية إىل إيجاد 
حل لهذا األمر.وقال ع�دد منهم إنهم 
عان�وا لع�دة أش�هر م�ن اإلج�راءات 
الروتيني�ة يف دوائرهم وهيئه التقاعد 
يف أملحافظ�ه لغ�رض الحص�ول عى 
الرات�ب التقاعدي وذل�ك تحت حجج 
وذرائع مختلفة، مش�رين إىل تأجيل 
إىل  التقاعدي�ة  هوياته�م  تس�ليمهم 
الس�نة القادمة رغ�م إصدارها وذلك 

بحج�ه ع�دم وج�ود )الورق�ة( التي 
أن  إىل  االس�م، الفت�ن  فيه�ا  يكت�ب 
بعض املتقاعدين من س�كنة مناطق 
وأقضية بعيدة كاملدين�ة والقرنة وأم 
قر ومناط�ق مختلفة من البرة، 
إيج�اد  إىل  املعني�ة  الجه�ات  داع�ن 
الحل�ول املناس�بة لهم.ه�ذا وص�وت 

مجلس النواب يف التاس�ع والعرشين 
م�ن ترشي�ن الثاني لع�ام 2019 عى 
إقرار م�رشوع قان�ون التعديل األول 
لقان�ون التقاعد املوحد رقم ٩ لس�نة 
٢٠١٤ وال�ذي نص عى إحالة املوظف  
عى التقاعد عند بلوغه س�ن الس�تن 

عام.

دخول  املثنى،  يف  تجارية  محال  أصحاب  أكد 
السوق املحلية بمرحلة الكساد وضعف القدرة 
الرشائية للمواطنني، مشريين إىل أنهم يعتربون 
اإلجراءات  من  املترضرة  الرشائح  ضمن  من 

االقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.
مرحلة  دخلت  املحافظة  إن  منهم   عدد  وقال 
سعر  رفع  بعد  خصوصاً  االقتصادي  الكساد 

رصف الدوالر أمام الدينار العراقي.
يعترب  بهم  لحق  الذي  الرضر  أن  وأضافوا 
كبريا بسبب رفع أسعار الجملة وقرب انتهاء 
الخزين من تلك املواد يف املحافظة ما يستدعي 
وضع أسعار جديدة تتماىش مع السعر الحايل 

للدوالر.

سجلت رشكات السياحة يف محافظة واسط، 
حالية فتيور كبيرية يف العمل عىل غيري العادة 
مع حلول رأس السينة امليالدية، بسبب القيود 
التيي فرضتهيا جائحية كورونا عىل السيفر 
وكذلك الوضع االقتصادي للمواطنني أسهم يف 

انخفاض حركة العمل. 
والعاملني  الرشكات  أصحاب  من  عدد  وقال 
ال  العام  لهذا  العمل  نسبة  أن  املجال  هذا  يف 
الفتني  السابقة  االعوام  من  الي٢٥٪   تتجاوز 
من  عدد  ترسيح  أو  إليقاف  اضطرارهم  اىل 
العمل بسبب عدم تمكنهم من  املوظفني من 

تغطية رواتبهم.

ميسان  كهرباء  توزيع  مديرية  أصدرت 
التيار  تجهيز  واقع  بخصوص  توضيحا 
زيادة  وسبب  املحافظة  يف  الكهربائي 
ساعات القطع املربمج.وقال إعالم املديرية 
الحصة  إن  منه  نسخه  تلقينا  توضيح  يف 
)4٥0 ميكاواط(  للمحافظة حالياً  املقررة 
وتلك  العراق،  يف  اإلنتاج  وضع  وحسب 
املشرتكني  بتجهيز  العمل  تحتم  الحصة 
)4 ساعات( و )٢ ساعة( ترشيد، ونتيجة 
واالرتفاع  الحرارة  درجات  انخفاض 

املاضية  األيام  يف  باألحمال قياساً  امللحوظ 
الكهربائية  التدفئة  استخدام  عن  والناجم 
ونقص يف الحصة، مبينة نعمل اضطرارياً 
ساعات(   3( و  ساعات(   3( بتجهيز 
مدينة  سكنة  من  مواطنون  ترشيد.وشكا 
ساعات  تراجع  من  املربد  عرب  العمارة 
التجهيز للتيار الكهربائي بمعدل 1٢ ساعة 
فضال عن عدم انتظام جدول التجهيز الذي 
من املفرتض أن يكون 3 تشغيل مقابل 3 

إطفاء.

يف  املحلية  الحكومة  اعلنت 
بتأمني  وعود  عن  الديوانية 
الخاصة  املالية  املبالغ  جميع 
تنفيذها  يتم  التي  باملشاريع 
باملحافظة وبمختلف القطاعات 
الفني  املعاون  الخدميةوقال 
الشبيل  ناظم  الديوانية  ملحافظ 
قام  الشعالن  زهري  املحافظ  إن 

التخطيط  وزارتي  اىل  بزيارة 
املاضية  االيام  خالل  واملالية 
املالية  املبالغ  تأمني  حول 
اىل  املحافظةمشريا  ملشاريع 
الوزارتني قد وعدتا  بإطالق  ان 
املبالغ املالية خالل االيام القليلة 
القادمةبرواتبهم” خالل موازنة 

.٢0٢1

البرصة حملة واسعة  الزبري غرب  الوطني يف قضاء  االمن  نفذت مفارز 
السوق ورصف  اسعار  ارتفاع  للحد من  الصريفه  االسواق ومكاتب  عىل 
الدوالر اكثر من املحدد فيما انذرت محالت مخالفة واخذ تعهدات خطية 
بعدم تكرار مخالفاتهم.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر ان الحملة 
البيض   انتاج  الصريفة وحقول  الجملة واملفرد ومكاتب  شملت االسواق 
اىل ان  املواطنني.مشريا  الغذائية واستغالل  املواد  ارتفاع اسعار  للحد من 
الوطني ستكون مستمرة  التي تنفذ من قبل مفارز االمن  تلك الحمالت 
واتخاذ  املخالفني  وإنذار  واملحالت  االسواق  ملراقبة  يومي  وبشكل 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني بعد اخذ التعهد بعدم تكرار ذلك
للسيطرة  وقضائية  امنية  توجيهات  ضمن  الحملة  تلك  ان  اىل  مشريا 
التجار وباعة املفرد  عىل األسواق وحماية املستهلك من استغالل بعض 

للمواطنني والتالعب باألسعار فوق االسعار املطلوبة والسائدة.
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مروحة تروي بؤس االبنية المدرسية

» حلول عرجاء«

مد انبوب الماء

المثنى.. إنخفاض القدرة 
الشرائية للمواطنين بشكل كبير

السالم عليكم ..
�����������������

نحن أصحاب ارايض مقاطعة ٣/١٠ ابو دشر 
الثانية علمنا بمش�كلة عدم م�د انبوب املاء اىل 
مقاطعتنا بسبب بعض املعرتضن من اصحاب 
ارايض ال٨٠٠٠ نلتم�س منك�م ومن املس�ؤلن 
يف امان�ة بغ�داد بإيج�اد خطة بديلة مل�د انبوب 
املاء للمقاطعة ٣ لغ�رض املبارشة بالبناء وبث 
الحياة اىل املنطقة حفظكم الله ورعاكم وجعل 
ماتعملون يف ميزان حسناتكم... اهايل مقاطعة 

٣/١٠ ابو دشر الثانية

                            * حسن الحداد

السالم عليكم ..
�����������������

نحن اهايل مدينة الصدر محله ٥٢٢ 
املحل�ه  باكس�اء  مش�كورين  قمت�م  ..لق�د 
باملقرن�ص وخط�وط تريف م�اء الطريق  
لكن مع االسف العمل فاشل وبانجاز مرتدي 
ج�دا حيث م�ى  عل�ئ انتهاء العم�ل ثالث 
اش�هر وجمي�ع الش�وارع تحول�ت ملطب�ات 
االرصف�ة غر منتضم�ة التطبي�ق ومجاري 
تري�ف مياه الش�ارع املطريه غر مربوطه 
بش�بكه املجاري .. انا اريد ان اس�ال كيف تم  
تم اس�تالم املرشوع واين كان املهندس املقيم 
للمرشوع ..  عمل يسءجدا يا امانةالعاصمة  
كما يقول املثل الش�عبي القديم ) ش�غل طك 

اعطية(
                            * صالح الحاليف

السالم عليكم نحن سكنة الس�يديه مجمع 5 شقق بجانب جامع 
الصدي�ق وق�رب الس�وق وك�راج الرحم�ن نعاني من كث�رة رمي 
االنق�اض من خارج املجمع واتصور هكذا عمل ال يتم اال بموافقة 
بلدية املنطقه بحيث اصبحت مأوى للجرذان التي اصبحت مرعبة 
بحج�م القط�ط .. والحرشات التي اصبحت تزح�ف عى العمارات 
وكث�ر رم�ي االزبال يف املمرات وح�ول كل عماره.. حب�ذا لو فرض 
نظام الغرامات ع�ى كل عماره ال تنظف او ترمي االزبال يف املكان 
املخص�ص لها مع الش�كر والتقدي�ر محلة 821 عم�اره 40 و55 

و66 و76   .                                        * رج�اء حس�ن

ترسم هذه اللقطة لهذا الصف املدريس 
التي  األبنية  لواقع  قاتما  مشهدا 
األغنى  املدينة  وطلبة  تالميذ  يرتادها 

اقتصاديا يف العراق.
الجدران واملروحة ضمن  صف متهالك 
منطقة  وسط  تقع  حكومية  مدرسة 
آبار  حيث  البرصة  بمدينة  الجبيلة 
النفط العمالقة واملوانئ واملنافذ الربية 

والبحرية والجوية.
إىل  والحني  الحني  األهايل بني  ويتساءل 

متى سيبقى ).....( عىل التل.

شكا عدد من أصحاب محال بيع 
الحي  يف  املركبات  صيانة  مواد 
من  ميسان  وسط  الصناعي 
الدوالر  رصف  ارتفاع  تداعيات 
أنهم  إىل  مشريين  عملهم  عىل 

يستوردون تلك املواد بالدوالر.
تأثر  عملهم  إن  منهم  عدد  وقال 
بشكل كبري بسبب ارتفاع رصف 
عىل  انعكس  الذي  األمر  الدوالر 
تراجع  عن  فضال  أيضا  زبائنهم 
الدخل اليومي كون فرق الرصف 

يثقل كاهلهم.

نفايات و جرذان و كالب و حشرات

السالم عليكم 
السيد امن بغداد املحرتم 

نحن اهايل منطقة  الصابيات مقاطعة ٤/٢٢
نظ�را لحاجة املنطقة املاس�ة للماء الص�ايف .. العتماد 

املنطقة حاليا عى التناكر واالبار وهذا غر صحي
يرجى االيعاز الجراء الكشف للمنطقة واتخاذ الالزم ..

نتمنى الرد ..واىل الله املشتكى.
                                   * حامد محمد

السالم عليكم 
السيد امن بغداد املحرتم 

نحن اهايل منطقة املس�ائله والعداله محله 885 زقاق 
90 واقع�ه داخ�ل احي�اء س�كنيه مخدوم�ه وكامل�ة 
الخدمات فقط منطقتنا اليوجد فيها خدمات.. ال  ماء 
وال مج�اري و ال تبليط وال حاوي�ات نفايات وال تدخل 
س�يارات النفايات اليها ابدا واملنطقه مليئه باالنقاض 
والنفاي�ات  مت�ى تلتفت�ون  لن�ا وتط�ورون منطقتنا 
اصبحن�ا نعيش وس�ط  النفايات..فنلتم�س تجاوبكم 

الكريم مع معاناتنا.
                                     * سالم أبو أحمد

بحاجة ماّسة للماء الصافي 

كهرباء ميسان: حصتنا ال تفي بالغرض 

شكاوى لمتقاعدين من عدم استالم هوياتهم منذ أكثر من عام

وعود بتأمين مبالغ جميع المشاريع الخدمية التي تنفذ بالديوانية

الوائيل  ناظم  قار  ذي  محافظ  أعلن 

ماء  مرشوع  افتتاح  قرب  عن 

بعد  الكبري  الجبايش  يي  اإلصالح 

االنجاز  يف  النهائية  مراحله  وصول 

واملبارشة  متقدمة  نسب  إىل 

التجريبي  بالتشغيل 

الوائيل  للمرشوع.وقال 

الوزاري  املرشوع  هذه  إن 

السنوات  طيلة  املتلكئ 

املاضية وصل إىل نسب انجاز 

به  املبارشة  بعد  متقدمة 

الحكومية  الجهات  بمتابعة 

إىل  مشريا  واملحلية  املركزية 

ماء  سيضخ  املرشوع  أن 

مناطق  خمسة  إىل  اإلسالة 

وهي  املحافظة  جنوب 

الجبايش  ونواحي  أقضية 

واإلصالح  واملنار  والفهود 

اإلدارة  أن  موضحا  دخيل  وسيد 

املحلية بصدد التنسيق مع الحكومة 

الفتتاحه  موعد  لتحديد  املركزية 

بشكل رسمي.

الوزراء  مجلس  رئيس  وكان 

 7 يف  وجه  قد  الكاظمي  مصطفى 

واإلسكان  اإلعمار  وزارة  املايض  آب 

بإكمال  العامة  واألشغال  والبلديات 

مرشوع ماء اإلصالح الكبري 

مياه  مشكلة  سيحل  كونه 

مناطق  من  عدد  يف  الرشب 

جنوب محافظة ذي قار.  

من  املرشوع  أن  يذكر 

البلديات  وزارة  مشاريع 

لعام  االستثمارية  للخطة 

مليار   18 وبكلفة   ٢007

املرشوع  واجه  وقد  دينار 

التي  املشاكل  من  العديد 

من  إثرها  عىل  سحب 

وإحالته  محليتني  رشكتني 

بسبب  أخرى  رشكة  إىل 

التلكؤ الحاصل.

ارتفاع الدوالر يلقي بظالله الثقيلة 
 على تجارة مواد المركبات

ثالثة عشر  عاما من التلكؤ !!

الدهر كص يمناي ..
 شل يسرتي البين

شلون ادفع االيجار .. 
ابيش امسح العين

ركود و فتور

معاناة اهالي منطقة 
المساءلة و العدالة 

السالم عليكم 
نحن سكنة عمارات حي الرسالة مقابل 
العاب السيدية مجمع7 سكني عمارات 
محلة 84٩ شوارع وافرع املجمع تعاني 
والحفر  والتكرسات  التخسفات  من 
نرجوا التفاتتكم الكريمة لتبليط املنطقة 

ولكم كل التقدير واملوفقية.

                    * ابو سارة العميد

السالم عليكم 
نطالب   718 محلة  زيونة  منطقه  اهايل  نحن 
بتبليط شوارع وافرع املنطقه النها جدا سيئة 
نريد تصليح وترقيع  ) تخسفات و حفر (وال 

نريد تبليط كامل للشوارع.
املهدئة)سوف  واالجابات  الشكاوي  من  مللنا  
نتابع الشكوى( وال يوجد فعل.. نطالب بأتخاذ 

اجراء بهذا املوضوع.

                            * يوسف دانيال

شكوى من منطقة زيونة تخسفات

محلة  البساتني  حي  منطقة  اهايل  نحن 
ولسنوات  (نعاني  سعد  منشأة   (  34٦
املنطقة  شوارع  تبليط  عدم  من  طويلة 
شوارعنا  نرى  ان  لنا  حلم  اصبح  حتى 
تاسيسها  تم  املنطقة  ان  مبلطةعلماً 
قاموا  عملهم  واثناء  الثقيلة  باملجاري 
األمطار  مياه  ترصيف  مجاري  بطمر 
واآلن وضع املنطقة مزري حيث ان جميع 
مياه  بسبب  فائضه  والشوارع  االفرع 
االمطار كذلك يف حال ال توجد امطار فأنها 

وعره جداً لعدم وجود تبليط للشوارع علماً 
كيلو   ٢ تتجاوز  ال  جداً  صغرية  اناملنطقة 

مرت مربع ..!
نريد  تبليط  نريد  تبليط  نريد  تبليط  نريد 
ايام  قبل   : ...مالحظة  تبليط  نريد  تبليط 
صعق احد ابناء املنطقة بصعقة كهربائية 
وانتقل اىل رحمة الله والسبب هو انقطاع 
اسالك الكهرباء ووقوعها يف الشارع امليلء 

بمياه االمطار.

            * زين العابدين الربيعي

حلمنا ان نرى شوارعنا مبلطة

القدرة 
الشرائية

التعيين

جمال البصري

السالم عليكم 
اىل من يهمه االمر

حي  املشتل   ( منطقتنا  تعاني 
الرأسه محله 7٥1 زقاق ٦٦ ( من 
اصبحت  خاليه  مساحه  وجود 
تجمع للنفايات من قبل اصحاب 
يف  يؤدي  مما  املتنقله  العربات 
الشارع  اغالق  اىل  كثريه  احيان 
عن  ناهيك  للمنطقه  الرئييس 
اصبحت  حيث  الكريهه  الروائح 
والقطط  السائبه  للكالب  مالذا 
والقوارض علما انه تم مراجعه 
للمنطقه  التابع  النظافه  قسم 
وقد عجز عن حل ذلك ورغم انهم 
النفايات  يحملون  مشكورين 
صباحا الكثر من شاحنه اال انها 
من  بلحظات  ذلك  بعد  تتجمع 
الحيوانات  عربات  اصحاب  قبل 
بايجاد  تفظلكم  نرجو  املتنقله 
الفارغه علما  املنطقه  لهذه  حل 
فديو  من  اكثر  ارسال  تم  انه 
الكثر من موقع رسمي ولم نجد 

فعل فقط وعود وهميه.

* حيدر شاكر األسدي

اغالق 
الشارع الرئيسي 

بالنفايات

حملة للحد من ارتفاع االسعار
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رفع صاحب محل إلصالح أجهزة الحاسب دعوى قضائية 
ض�د منصة توي�ر بتهم�ة التش�هري، زاعًما أن الش�بكة 
االجتماعية قد ش�هرت به من خالل وصفه بأنه متس�لل 
بعد أن تم االستش�هاد بعمله بصفت�ه مصدًرا للمعلومات 
الت�ي ت�م الحصول عليها من حاس�ب محم�ول ُيزعم أنه 

.Joe Biden )مملوك لنجل )جو بايدن
وكانت هذه املعلومات مصدًرا أساًس�ا للعديد من مقاالت 
صحيفة نيويورك بوست املنشورة يف شهر ترشين االول.

ويف الدع�وى القضائي�ة، ق�ال )جون بول ماك إس�حاق( 
 ،Mac Shop إن�ه أُجرب عىل إغالق :John Paul Mac Isaac
وهو نش�اطه التجاري إلصالح الحواس�يب، بعد أن قالت 
منص�ة توت�ري: إن مق�االت صحيف�ة نيوي�ورك بوس�ت 
انتهكت سياس�ة امل�واد املخرقة ومنعت املس�تخدمني يف 

البداية من مشاركة الروابط.
وزعمت صحيفة نيويورك بوس�ت أنها حصلت عىل املواد 
الخاص�ة بهان�ر بايدن م�ن املحامي الش�خيص لرامب 
)رودي جوليان�ي( Rudy Giuliani، الذي ُيزعم أنه حصل 
 Mac امل�روك يف متجر MacBook Pro عليه�ا من جه�از
Shop.ويطال�ب صاح�ب متج�ر Mac Shop بتعويضات 
عقابي�ة بقيمة 500 مليون دوالر م�ن توير باإلضافة إىل 
تعويضات غ�ري محددة وأتع�اب املحام�ني، باإلضافة إىل 
أمر يجرب توير عىل إجراء س�حب علن�ي لجميع البيانات 

الكاذبة.
وتقول الدع�وى: املدعي لي�س مخرًق�ا واملعلومات التي 
تم الحصول عليها من الحاس�ب ال تش�كل مواًدا مخرقة 
ألن املدع�ي حصل بش�كل قانون�ي عىل ح�ق الوصول إىل 

الحاسب.
ونتيجة الستش�هاد توير بسياس�ة املواد املخرقة لحظر 
مقاالت صحيفة نيويورك بوست، يقول ماك إسحاق: إنه 
ُيعت�رب اآلن مخرًقا عىل نطاق واس�ع، وتلق�ى مراجعات 
س�لبية عرب اإلنرنت وتهديدات ضد ش�خصه وممتلكاته، 
.Mac Shop ويدعي أنه اضطر يف النهاية إىل إغالق متجر

محل إلصالح الحواسيب يقاضي 
مهندسا فضاء يقيمان لمدة تويتر بتهمة التشهير

شهرين في ملجأ بالقطب 
الشمالي لمحاكاة مهمة القمر

تمك�ن مجموع�ة م�ن الباحث�ني يف 
كوري�ا الجنوبي�ة من ابتكار شاش�ة 
هات�ف يمكنه�ا إصالح نفس�ها من 

دون تدخل أي عنرص برشى.
الكوري�ون  الباحث�ون  ويعتق�د 
الجنوبيون، أنهم حققوا انفراجة من 
ش�أنها أن تغري قواعد اللعبة، بفضل 
مرشوع بحثي يدمج زيت بذر الكتان 

يف الشاشة يف شكل كبسوالت صغرية 
إلصالح الشقوق عندما تظهر.

مي�ل«  »دي�ي  لصحيف�ة  ووفق�ا 
أثبت�وا  الباحث�ني  الربيطاني�ة، ف�إن 
من خ�الل االختب�ارات املختربية أنه 
عندم�ا تتع�رض الشاش�ة لل�رشوخ 
أو الكس�ور، تطلق الكبس�والت زيت 
ب�ذر الكتان الش�فاف، وال�ذي يغمر 

الشقوق ثم يتصلب ويصلحها.
-حس�ب  العملي�ة  ه�ذه  وتقل�ل 
الباحث�ني- م�ن ال�رر ال�ذي يلحق 
بالشاش�ة، حي�ث يمك�ن أن تصل�ح 
95% م�ن جميع الش�قوق يف غضون 

20 دقيقة. 
وُيس�تخدم زيت ب�ذر الكت�ان لعالج 
الكريكي�ت والقطع  مض�ارب لعب�ة 

ش�فاف،  ألن�ه  الفني�ة 
ومتوافر بسهولة ويتصلب 

يف درجة حرارة الغرفة.
وتس�تغرق عملي�ة إصالح 

الشاشة س�اعات، ولكن يمكن 
ترسيعه�ا م�ن خ�الل درجات 
الح�رارة األعىل واألش�عة فوق 

البنفسجية.

ابتكار شاشة هاتف تصلح نفسها عند الكسر

واتس آب بصدد التوقف عن العمل لدى بعض المستخدمين بدًءا من رأس السنة الجديدة !

واشنطن تستأنف قرارًا قضائيًا لحظر تيك توك

تعرف على الجديد في سماعات سامسونغ الالسلكية المنتظرة

أول كــاميـــرا رقميـــة لفــاقـدي البصــر

أن مس�تخدمي  تقاري�ر  كش�فت 
»واتس آب« عىل آيفون 4 أو أجهزة 
أندرويد القديمة، ل�ن يتمكنوا من 
اس�تخدام التطبيق بشكل صحيح 
اعتبارا من 1 كانون الثاني 2021.

وُتوق�ف منصة املراس�لة اململوكة 
لرشكة »فيس�بوك«، دعمها لنظام 
برنام�ج  9، وه�و   iOS التش�غيل 
التش�غيل الذي أصدرته رشكة آبل 

يف عام 2015.
غ�ري  املس�تخدمون  وس�يتأثر 
التابع�ني لرشكة آب�ل، ومن لديهم 
كان�ت  إذا  أيض�ا،  قدي�م  جه�از 
أجهزته�م ما ت�زال تعم�ل بنظام 

.4.0.3 Android
ويعد iOS 9 آخر تحديث للربنامج 
يمك�ن أن يتلق�اه آيف�ون 4، م�ع 
إىل اإلصدارات  التحدي�ث  إمكاني�ة 
 iOS األحدث. وأصدرت آبل تحديث

14 يف ايلول 2020.
ويمكن تحديث نماذج مثل آيفون 
4S و5 و5S و5C و6 و6S جميعا، 
من أجل الحفاظ عىل عمل »واتس 

آب« يف الهاتف.
4.0.3 يف ع�ام   Android وأُص�در 
2011، وج�رى تحديث�ه يف الع�ام 

التايل.
ويعد التحرك إليقاف دعم األجهزة 

القديمة تكتي�كا منتظما ملطوري 
التطبيق�ات، ال�ذي يح�رر امل�وارد 
للركيز عىل تحسني املنتج لغالبية 
املس�تخدمني الذين لديه�م أجهزة 

أكثر حداثة.
وم�ع ذلك، ف�إن »وات�س آب« هو 
أح�د أكث�ر التطبيقات ش�عبية يف 
العالم، مع ملياري مستخدم. كما 
يحظ�ى بش�عبية يف جمي�ع أنحاء 

العال�م، يف األماك�ن التي م�ا تزال 
فيه�ا الهوات�ف الذكي�ة الرخيصة 

والقديمة شائعة.
ويج�ب عىل املس�تخدمني القلقني 
بش�أن فقدان الوصول إىل »واتس 
إع�دادات  م�ن  التحق�ق  آب«، 
كان�وا  إذا  م�ا  ملعرف�ة  هواتفه�م 
أو   9  iOS بتش�غيل  يقوم�ون 

.4.0.3 Android

وبالنس�بة للهوات�ف التي ال يمكن 
تحديثها لتش�غيل برام�ج أحدث، 
العم�ل  التطبي�ق ع�ن  س�يتوقف 
بشكل صحيح مع بزوغ فجر عام 

.2021
املس�تخدمون  وس�يحتاج ه�ؤالء 
إما إىل حفظ رس�ائلهم أو تحديث 
هواتفه�م، لتجنب فقدان الوصول 

إىل محادثاتهم ومحتوياتهم.

رسب�ت العديد من املواق�ع وصفحات 
أن  إىل  تش�ري  معلوم�ات  اإلنرن�ت 
سامسونغ تنوي طرح جيل جديد من 
س�ماعات Galaxy Buds بمواصفات 

عملية ومتطورة.
وتبع�ا للترسيب�ات ف�إن سامس�ونع 
عازم�ة ع�ىل الكش�ف عن س�ماعات 
Galaxy Buds Pro تزامنا مع كشفها 
ع�ن هواتف الفئ�ة S الجدي�دة مطلع 

العام القادم.
وتظه�ر الصور الت�ي نرشتها صفحة 
EVAN BLASS الشهرية عىل »توير« 
أن السماعات الجديدة ستأتي بأجحام 
 Galaxy Buds أصغ�ر م�ن س�ماعات
الحالي�ة، وع�ىل الواجه�ة الخارجي�ة 
صغ�ري  ثق�ب  يوج�د  س�ماعة  ل�كل 
للمايكروفون، وفتحات ملكربات صوت 
ثانوية ستس�اعد يف توزي�ع األصوات 

بشكل أفصل ألذني املستخدم.
واألهم من كل ما سبق تبعا للمعلومات 
الس�ماعات  ه�ذه  أن  ه�و  املتوف�رة 
س�تحصل ع�ىل ميزة ع�زل الضوضاء 
الخارجي�ة بطريقة ذكية، أذ س�يكون 

املس�تخدم ق�ادرا ع�ىل التحك�م بهذه 
املي�زة لعزل الضوضاء أثن�اء املكاملات 
أو االس�تماع للموس�يقى، أو لس�ماع 

بالتق�اط  س�ماعاته  مايكروفون�ات 
األصوات املحيطة ب�ه أثناء القيادة أو 

التجول بالشارع.

صم�م فريق من الباحثني كامريا جديدة تحمل اس�م 
»2يس 3دي )2C3D(« تس�مح لفاق�دي الب�رص 
بالرؤية. ويعتمد تصميم هذه الكامريا املبتكرة 
عىل فكرة الكامريا اللمس�ية، ويستهدف 
األش�خاص الذي�ن يعانون مش�كالت يف 
البرص.وتنت�ج »2يس  الرؤي�ة، وفاق�دي 
3دي« صوراً وفيديوهات ثالثية األبعاد، وهي 
مزودة بشاشة تجسيمية »3D«، باإلضافة إىل 
ع�دد كبري من البيكس�الت ثالثي�ة األبعاد التي 
تتغري حس�ب الصورة لتش�كيل لقط�ة ثالثية 
األبعاد عىل سطح الشاشة )مانحة بذلك تعبري 

»شاشة اللمس« معنًى جديداً أكثر حرفية(. 
ويستطيع املس�تخدم ملس هذه الشاشة أثناء 
التصوير والشعور بما تراه الكامريا يف الوقت 
الحقيق�ي. وعندم�ا يعجب بما ي�راه، يمكنه 
النق�ر ع�ىل الص�ورة وحفظه�ا ليتمك�ن من 
تحس�س املل�ف ثالث�ي األبعاد يف وق�ت الحق. 
ت�ؤدي »2يس 3دي« دور كام�ريا وألبوم صور 
رقمي - حقيقي لفاقدي البرص يف وقت واحد، 

وفق موقع »أورينجيفا.كوم«.

تقرير يستعرض اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020
اكتش�ف العلم�اء ه�ذا العام بعضا م�ن أكثر 
أنه�ارا  وج�دوا  حي�ث  روع�ة،  األرض  أرسار 
مخفي�ة وقطعا من الق�ارات املفقودة وبقايا 
غاب�ات مط�رية قديم�ة، وغاص�وا يف التاريخ 

القديم باستخدام أحدث التقنيات.
م�ن   10 س�اينس«  »الي�ف  موق�ع  ون�رش 
االكتش�افات الجيولوجية التي هزت عاملنا يف 

:2020
انفجار تاريخي يف يلوستون:

وج�د العلم�اء أن بقعة يلوس�تون الس�اخنة 
ترب�ص تح�ت الينابي�ع الح�ارة والينابي�ع 
الس�اخنة يف الحديق�ة الوطني�ة، وقبل زهاء 
9 مالي�ني ع�ام، ث�ار ال�ربكان يف انفجاري�ن 

تاريخيني.
وبع�د تحلي�ل املس�الك الصخري�ة الربكاني�ة 
القديم�ة والرواس�ب الربكاني�ة يف املنطق�ة، 
كش�ف الفريق ع�ن أدلة ع�ىل ث�وران بركان 
ل�م يكن معروف�ا من قبل، أطلقوا عليه اس�م 
انفج�ار »مكمول�ني كري�ك« الفائ�ق وبركان 

Grey›s Landing الفائق.
وحط�م ث�وران Grey›s Landing الس�جالت 
حيث اكُتش�ف أكرب ث�وران بركان يلوس�تون 
الساخن عىل اإلطالق؛ قبل حوايل 8.72 مليون 
س�نة، غطى الثوران ما يقرب من 8900 ميل 
مرب�ع )23000 كيلومر مرب�ع( مما هو اآلن 
جن�وب ايداهو وش�مال نيفادا، م�ع الحطام 

الربكاني.
النقط املتوحشة بالقرب من نواة األرض أكرب 

مما كنا نظن:
تق�ع كتل صخري�ة بحجم الق�ارة عىل حدود 
وشاح األرض الصلب واللب الخارجي السائل، 
واآلن يعتق�د العلماء أنها ق�د تكون أكرب مما 
كنا نتخيله. ووفقا للتقديرات الس�ابقة، فإن 
أك�رب نقطت�ني س�يبلغ ارتفاعهم�ا 100 مرة 
أطول من جبل إيفرس�ت، إذا تم س�حبهما إىل 

سطح الكوكب.
ولكن بعد دراسة عقود من البيانات الزلزالية، 
يق�در العلم�اء اآلن أن النقط�ة الكبرية تحت 
املحي�ط اله�ادئ ق�د تك�ون يف الواق�ع أكث�ر 

وحش�ية بكثري. وعىل س�بيل املثال، اكُتشفت 
بنية جديدة عىل طول حافة النقطة التي يبلغ 
قطرها أكثر من 620 ميال )1000 كيلومر(.

الش�مال تق�اوم  املفق�ودة يف بح�ر  الج�زر   
تسونامي هائل:

منذ ما يقرب من 8000 عام، رضب تسونامي 
س�هال بني بريطانيا العظمى وهولندا، وأغرق 
معظ�م املنطق�ة. ولكن األبحاث تش�ري إىل أن 
بعض الجزر ربما صمدت يف وجه تس�ونامي، 
ما وف�ر موطنا لبرش الع�رص الحجري آلالف 
السنني. وعىل الرغم من أنها ظلت فوق سطح 
املاء لبعض الوقت بعد كارثة تسونامي، إال أن 
ارتفاع مستوى سطح البحر أدى يف النهاية إىل 

غمر الجزر بعد زهاء 1000 عام.
وأدرك العلم�اء أن الج�زر املفق�ودة نجت من 
تس�ونامي فقط بعد جمع الرواس�ب من قاع 
البح�ر، بالقرب من املصب اإلنجليزي الرشقي 

 .Ouse لنهر
عمر نواة األرض يبلغ نحو مليار سنة:

قدر العلم�اء أن اللب الداخ�ي الصلب لألرض 

- ك�رة من الحدي�د يبلغ عرضه�ا 1500 ميل 
)2442 كيلومرا( - تش�كل ع�ىل األرجح منذ 
زهاء 1 مليار إىل 1.3 مليار س�نة. ومن خالل 
إعادة إنش�اء الظروف املوج�ودة يف اللب عىل 
نطاق صغري جدا، تمكن الفريق من حس�اب 
امل�دة الت�ي ستس�تغرقها كتل�ة م�ن الحديد 
املنصه�ر لتتوافق م�ع الحجم الح�ايل للنواة. 
وتتماىش الناف�ذة الزمنية التي تمتد ملا يقرب 
م�ن مليار س�نة بش�كل جي�د م�ع التقلبات 
التاريخي�ة يف املج�ال املغناطي�ي للكوك�ب، 
وال�ذي نما بش�كل ملحوظ بني ملي�ار و1.5 

مليار سنة مضت.
وق�د يكون تبل�ور اللب الداخي 

التعزي�ز  ه�ذا  وف�ر 
للمغناطيس�ية، ألن 

س�تطلق  العملية 
الح�رارة يف اللب 
ج�ي  ر لخا ا
الس�ائل؛ تدفع 
حركة  الحرارة 

متماوجة يف السائل والتي بدورها تزود املجال 
املغناطيي بالطاقة.

اكتشاف قطعة من قارة مفقودة تحت كندا
منذ حوايل 150 مليون س�نة، انقس�مت قارة 
مفق�ودة اآلن إىل ش�ظايا هائل�ة - واكُتش�ف 
مؤخ�را جزء كب�ري واحد تحت كن�دا. وتوصل 
العلم�اء إىل ه�ذا االكتش�اف أثناء دراس�تهم 
لنوع من الصخور الربكانية الحاملة للماس، 
يسمى كيمرباليت، والتي تم جمعها من زهاء 
250 ميال )400 كيلومر( تحت جزيرة بافني 

يف شمال كندا.

اس�تأنفت الحكومة األمريكية أمر القايض 
التج�ارة  وزارة  يمن�ع  ال�ذي  الفي�درايل 
م�ن ف�رض قي�ود ض�د تطبيق مش�اركة 
الفيديوه�ات القص�رية اململوك للصني تيك 
توك، الذي كان يحظر اس�تخدامه فعلًيا يف 

الواليات املتحدة.
وأش�ارت إدارة الرئي�س )دونال�د ترامب( 
يف  القوم�ي  باألم�ن  تتعل�ق  مخ�اوف  إىل 
اس�تهدافها لتي�ك ت�وك، بحجة أن�ه يمكن 
للحكومة الصينية الحص�ول عىل البيانات 

الشخصية للمستخدمني األمريكيني.

وتنفي تيك ت�وك، التي لديها أكثر من 100 
مليون مس�تخدم يف الواليات املتحدة، هذه 

املزاعم.
ويف حك�م ص�در يف 7 كان�ون االول، أصدر 
قايض املحكمة الجزئي�ة األمريكية )كارل 
نيكول�ز( Carl Nichols يف واش�نطن أم�رًا 
يمن�ع وزارة التجارة من حظر اس�تضافة 
بيان�ات تي�ك توك داخ�ل الوالي�ات املتحدة 
املحت�وى واملعام�الت  وخدم�ات توصي�ل 
الفنية األخرى التي قالت بايت دانس: إنها 
تمنع استخدام تيك توك يف الواليات املتحدة 

.وقال�ت وزارة الع�دل: إنه�ا تس�تأنف أمر 
نيكولز أمام محكمة االستئناف األمريكية 

ملنطقة كولومبيا.
وم�ن املق�رر أن تنظ�ر محكمة اس�تئناف 
يف  فرباي�ر  ش�هر  يف  منفصل�ة  أمريكي�ة 
اس�تئناف لحكم صادر يف شهر أكتوبر عن 
قايض املحكمة الجزئية األمريكية )ويندي 
بيتلستون( Wendy Beetlestone يف والية 
بنس�لفانيا، الذي منع القيود نفس�ها التي 
كان من املقرر أن تدخل حيز التنفيذ يف 12 

ترشين الثاني.

خ�رج اثنان من املهندس�ني املعماريني 
الدنماركيني من إقامة ملدة ش�هرين يف 
برية جرينالند املتجمدة يف ملجأ صمموه 
بأنفسهم، حيث أراد املهندسان اختبار 
مأوى »لونارك« القابل للطي عىل طراز 
األوريجامي يف ظروف تحاكي عن كثب 

الحياة عىل سطح القمر.
الربيطان�ي،   metro موق�ع  وبحس�ب 
أريس�توتيليس  سيباس�تيان  ف�إن 
وكارل يوه�ان سورنس�ن ج�زء م�ن 
 SAGA Space رشك�ة تصمي�م تدع�ى
Architects ومهمتهم�ا ه�ي »تصميم 
وبن�اء معماري�ة للفض�اء الخارجي«، 
وتكمن الفكرة وراء املأوى القابل للطي 
يف أنه يش�غل الحد األدنى من املس�احة 
عىل س�فينة الفض�اء ولك�ن يمكن أن 
يتوس�ع بمج�رد وص�ول رواد الفضاء 
إىل وجهتهم، ويزن الهيكل 1700 كجم 
ويتوس�ع من 2.8 مر مكعب إىل 17.1 

مرًا مكعًبا. 
وبحس�ب التقرير ف�إن امللجأ قادر عىل 
تحم�ل درج�ات ح�رارة تص�ل إىل -45 
درج�ة مئوي�ة، لك�ن يف جرينالن�د ، لم 
تنخفض درجة الح�رارة إىل هذا الحد ، 
لكنها انخفضت إىل حوايل -16، وخالل 
إقامتهما التي اس�تمرت ش�هرين ، لم 
يكن لدى املهندس�ني إمكانية الوصول 
إىل الهوات�ف الذكي�ة أو اإلنرن�ت ، لكن 
باألقم�ار  يعم�ل  هات�ف  لديه�م  كان 
الصناعي�ة وبن�ادق محمل�ة يف حال�ة 
احتياجهم لحماية أنفسهم من الحياة 

الربية.
وكان الغرض الرئي�ي من الرحلة هو 
تحدي�د م�ا إذا كان األش�خاص الذي�ن 
لي�س لديه�م متخصص�ون يف املالح�ة 
الفضائية أو تدريب عس�كري - مثلهم 
- يمكنهم البقاء عىل قيد الحياة يف مثل 
ه�ذا املوطن ، تحس�ًبا لعرص جديد من 

»السياحة الفضائية«.
 MailOnline وقال أريس�توتيليس ل�� 
م�ن منزل�ه يف كوبنهاج�ن ، بع�د فرة 
وجيزة م�ن رحلة العودة من جرينالند: 
»االس�تنتاج األك�رب املطل�ق ه�و أن�ه 
م�ن املمك�ن عم�ل هي�كل أوريجامي 
يتكش�ف«، وأض�اف »كش�فنا الهيكل 
يف ي�وم واح�د - ش�خصان ب�دون آالت 
كب�رية - يف بيئة قاس�ية، حي�ث »كان 
أداء الهيكل نفس�ه جيًدا حًقا - يمكننا 
الحف�اظ عىل مناخ داخ�ي مريح حتى 
نهاي�ة الرحل�ة االستكش�افية ، والتي 
أصبح�ت أكث�ر ب�رودة وعاصًف�ا مما 

توقعنا.



...  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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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

اكتشاف  عىل  األطفال  تشجيع  بهدف 
»غايس«  مكتب  قام  القراءة،  متعة 
التفيا،  يف  مكتبة  بتجديد  للهندسة، 
وإدخال عدد من عنارص الجذب للمكان، 
الصغار،  للزوار  مريحة  مساحات  وخلق 

وفق ما ذكر موقع »ديزاينبووم«.
تركيب  الجديد،  التصميم  وشمل 

كتب  أرفف 
من األرض 

 ، للسقف
تغطي 

يجعل  بما  بالكامل،  الداخلية  املساحة 
سلطت  كما  سهالً.  أمراً  للكتب  الوصول 
تركيبة املكان، الضوء عىل الكتب نفسها، 
البرصي  الجذب  عنرص  يجعلها  بما 
ستة  القراءة.وعملت  لغرفة  الرئيس 
أعمدة من أشجار الصنوبر مطلية باللون 
األحمر بالكامل، مقابل رفوف الكتب، عىل 
دعم األراجيح املعلقة. وتم خلق الشعور 

باملساحة، 
مع 

ليضم  املكان،  تحويل  إمكانية  توفري 
مختلف النشاطات.وقد حرص التصميم، 
من  عدداً  املكتبة  الستضافة  نظراً 
فاتسم  املرونة،  عنرص  عىل  الفعاليات، 
قابلة  أثاث  بقطع  املركزي  القسم 
للتحريك، ومكعبات خشبية، يمكن إعادة 

ترتيبها تبعاً للمناسبة. 

الواليات  يف  األمنية  السلطات  تبحث 
»تسال«  سيارة  رسق  رجل  عن  املتحدة، 
الثامن  بيضاء، بداخلها كمان من القرن 

عرش، يقدر ثمنه بمبلغ 900 ألف دوالر.
وقد أفاد مكتب التحقيقات الفيدرايل، أن 
اللصوص قد تمكنوا من رسقة السيارة، 
طالباً  أبوابها،  يغلق  لم  صاحبها  ألن 
املركبة  إىل  التعرف  يف  الناس  مساعدة 
العائد لعام 1710 م، من صنع  والكمان 
لوس  منطقة  يف  رسقا  واللذان  »آماتي«، 
من  الثامن  يف  آنجلس،  لوس  من  فيليز 

ديسمرب.
وذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
تايمز«،  آنجلس  »لوس  موقع  عن  نقالً 
خشب  من  املصنوعة  املوسيقية  اآللة  أن 
األلب، كانت  القيقب والتنوب، من جبال 
وقد  الرسقة.  وقت  ممتازة  حالة  يف 
واينستني  راولند  التحف،  اشرتاها جامع 

»تاريزيو  موقع  من   ،2013 أكتوبر  يف 
 507436 مقابل  اإلنرتنت،  عىل  مزادات« 
آماتي  غريوالمو  صنع  من  وهي  دوالراً. 
يعد  الذي  آماتي،  أندريا  حفيد  الثاني، 

مبتكر الكمان الحديث.
سيارته  مفاتيح  إن  واينستني  قال 
مقعد  وراء  واستقرت  جيبه،  من  وقعت 
ال  األوتوماتيكي  القفل  وأن  السائق، 
املفاتيح  السائق  يأخذ  عندما  إال  يعمل 
أبواب  كانت  ولهذا  السيارة،  من  ويخرج 
السيارة غري مغلقة وقت الرسقة، مؤكداً 
داخل  الكمان  لرتك  يخطط  كان  أنه 
والحظ  عاد  عندما  للحظات،  السيارة 
بالرشطة. فاتصل  السيارة،  اختفاء 

الذي  الشخص  أن  السلطات  وتعتقد 
رسق السيارة، قد ال يكون مدركاً لقيمة 
الكمان، وربما اكتشف األمر الحقاً، وقد 

يحاول تهريبه أو بيعه.

يف  شهرين  معماريان،  مهندسان  أمىض 
ملجأ  داخل  غرينالند،  من  نائية  منطقة 
ظروف  محاكاة  سبيل  يف  للطي،  قابل 
قام  القمر.وقد  عىل  الصعبة  الحياة 
اريستوتليس  سباستيان  الدنماركيان 
رشكة  يف  وهما  سورسن،  جوهان  وكارل 
سبايس«،  »ساجا  تدعى  معمارية 

شمال  »لونارك«،  ملجأ  يف  بالتخييم 
ما دون  الجزيرة، يف ظروف درجة حرارة 
28 درجة مئوية فرنهايت، دون أي وصول 
اإلنرتنت.ووفقاً  أو  الذكية  الهواتف  إىل 
يعترب  الربيطانية،  ميل«  »دييل  لصحيفة 
»لونارك« موئالً من املستقبل، يمكن طيه 
إىل حجم يمكن نقله عىل صواريخ متجهة 

إىل القمر.وهذا املنزل القابل للطي، والذي 
يستوحى من فن األوريغامي، يزن 1700 
كيلوغرام، ويمكن طيه إىل نحو 120*607 
ما  برودة  تحمل  يمكنه  كما  قدم مكعبة، 
دون 49 فهرنهايت، ورسعة رياح تبلغ 55 
الدنماركيان  عاش  وقد  الساعة.  يف  ميالً 
غرينالند  وثلوج  الربوتني،  رشاب  عىل 

هواتف  معهما  واصطحبا  الفرتة،  خالل 
يف  وبنادق،  سميكة،  اصطناعية  أقمار 
حال واجها الخطر يف الربية. لكن الغرض 
يف  كان  الربية،  يف  التخييم  يف  األسايس 
معرفة ما إذا كان الناس من دون تدريب، 
يمكنهم النجاة يف مثل تلك املوائل، يف حقبة 

السياحة الفضائية.

االربعاء  30   كانون االول  2020   العدد  2492  السنة العاشرة

وأشارت إدارة الطريان الفيدرالية إىل أن قواعدها 
التي طال انتظارها بشأن الطائرات بدون طيار، 
غري  الجوية  املركبات  باسم  أيًضا  واملعروفة 
خالل  من  األمنية  املخاوف  ستعالج  املأهولة، 
معظم  يف  بُعد  عن  الهوية  تحديد  تقنية  طلب 
الحاالت لتمكني التعرف عليها من األرض. وفقاً 

ملوقع قناة »الحرة«.
الصغرية  الطائرات  عمليات  كانت  السابق،  ويف 
الذين  األشخاص  عىل  تقترص  طيار  بدون 
يشاركون بشكل مبارش يف العملية، أو املوجودين 
تحت هيكل مغطى، أو داخل مركبة ثابتة، ما لم 
يحصل املشغلون عىل موافقة من إدارة الطريان 

الفيدرالية.
املفعول بعد 60 يوًما  القواعد سارية  وستصبح 
من نرشها يف السجل الفيدرايل يف يناير. وسيكون 
أمام الرشكات املصنعة للطائرات بدون طيار 18 
شهًرا للبدء يف إنتاج طائرات بدون طيار مزودة 
سنة  املشغلني  أمام  وسيكون  بعيد،  بمعرف 

إضافية لتقديم الهوية عن بُعد.
ستيف  الفيدرالية  الطريان  إدارة  مدير  وقال 
ديكسون: »تفسح القواعد الجديدة الطريق ملزيد 
من دمج الطائرات بدون طيار يف مجالنا الجوي 
واألمن«،  السالمة  مخاوف  معالجة  خالل  من 
فيه  سنشهد  الذي  اليوم  من  »تقربنا  وأضاف 

بشكل روتيني عمليات الطائرات بدون طيار مثل 
تسليم الطرود«.

طائرات  أساطيل  إلنشاء  الرشكات  وتتسابق 
الواليات  التسليم.  عمليات  لترسيع  طيار  بدون 
تسجيل  مليون   1.7 من  أكثر  لديها  املتحدة 
للطائرات بدون طيار و 203 ألف طيار عن بعد 

معتمدين من القوات املسلحة
إدارة  قالت  الليلية،  للعمليات  بالنسبة 
الطريان الفيدرالية إنه يجب تجهيز الطائرات 

بدون طيار بأضواء مضادة للتصادم.
جميع  تزود  أن  الفيدرالية  اإلدارة  وتشرتط 
رطل   0.55 تزن  التي  طيار  بدون  الطائرات 

بعد، كما  بمعرف عن  أكثر  أو  )0.25 كجم( 
طيار  بدون  للطائرات  أيضا  مطلوبة  أنها 
مثل  معينة  ظروف  ظل  يف  ذلك  من  األصغر 
الهواء  يف  التجمعات  فوق  الجوية  الرحالت 

الطلق.
ألنظمة  الدولية  الرابطة  قالت  جانبها،  من 
بعد  عن  املعرف  إن  املأهولة  غري  املركبات 
رقمية  ترخيص  »لوحة  بمثابة  سيعمل 
»ستتيح  وتابعت  طيار«،  بدون  للطائرات 
اتخاذ  األشخاص  تعقيًدا وعىل  أكثر  عمليات 
الطائرات  دمج  لتمكني  مهمة  خطوات  عدة 

بدون طيار يف مجالنا الجوي الوطني«.

السماح رسميا لطائرات الدرون بتوصيل الطلبات!
أعلنت إدارة 

الطيران الفيدرالية 
األميركية، أنها 

ستسمح للطائرات 
الصغيرة »درون« 

بدون طيار بالتحليق 
فوق األشخاص وفي 

الليل، الستخدامها 
في عمليات التسليم 
التجارية على نطاق 

واسع.

من أبرز مظاهر التناقضات التي تزخر بها العملية السياسية 
، بل والواقع العراقي الذي يتلفع الشعب بدثاره يف ظل النظام 
العظمى يجنح  بغالبيته  العراقي  الشعب  ،أن  الحايل  السيايس 
لألَنَفة والُخياَلء واألُبََّهة ، وهذا ماشخصته فيه عيون املرصيني 
بإرثها الفرعوني ، حتى ورد يف أمثلتهم الشعبية وهم يصفون 
املتبخرت  بقولهم))گتك نيلة وإنت عامل زي الوز العرائي(( ، 
وأحياناً يوبخون املختال والبَِطر  هكذا ))ماتتبغددش(( أي ال 

تكن كأهل بغداد !
وبالفعل فإن العراقيني معروفون بالكربياء والخصال الحميدة 

،والخنوع  الضيم  ،ورفض  ،والشجاعة  الكرم  من 
،تشهد لهم بذلك ثوراتهم وانتفاضاتهم عىل طول 
مغرساً  بالدهم  ربوع  غدت  ،حتى  التأريخ  خط 

لجثامني ضحايا الطغاة واإلرهاب .
أخذ  من  العراقيون  تمكن  أن  ما  العجيب  لكن 
زمام املبادرة لتحديد نظامهم السيايس ، واختيار 
والفجوة  تتسع  الهوة  بدأت  حتى   ، حكومتهم 
تتعمق بني ثقافة الشعب وخصاله ، وواقع األداء 

السيايس واملواقف الرسمية الناجمة عنه .
وخري مثال عىل ما تقدم هو إقدام الواليات املتحدة 
قاسم  الحاج  الجنرال  الشهيدين  اغتيال  عىل 
سليماني والحاج أبي مهدي املهندس عىل األرض 
الشعب  أبناء  اآلالف من  العراقية، وخروج مئات 

العراقي  عقب ذلك منددين بالجريمة ، ومرصين عىل معاقبة 
مرتكبيها ، حتى أن ممثليهم يف مجلس النواب وجدوا أنفسهم 
املحتل  بطرد  الحكومة  يلزم  قرار  استصدار  عىل  مرغمني 

والقوات األجنبية بشكل كامل من العراق .
بالرضوخ  اتسم  الرسمي  واملوقف  الحكومي  األداء  أن  إال 
والتهاون بمحاسبة ترامب ، الذي اعرتف رصاحة بمسؤوليته 

عن الجريمة النكراء .
رغم أن املرجعية العليا يف خطبة الجمعة التي أعقبت الجريمة 
، اعتربتها انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق واملعاهدات الدولية .

إال أن الحكومات العراقية لم تتعاَط مع الواليات املتحدة عىل 
هذا األساس .ولقد قرأنا يف بيان رئيس الجمهورية السيد برهم 
صالح  إدانته لقصف الجمهورية  اإلسالمية اإليرانية لقاعدة 

عني األسد رداً عىل اغتيال الشهيدين 
الكاظمي  مصطفى  السيد   الوزراء  رئيس  أن  كيف  وشاهدنا 
بأن  عنها  عرب  عالية،  بحميمية  واشنطن  يف  ترامب  التقى 

وجهات نظرهما متطابقة إىل حد بعيد،
ولم يتطرق ال من بعيد وال من قريب لجريمة اغتيال الشهيدين 

الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي املهندس .
اغتيال  إيران عىل  ردت  أن  ملجرد  اإلدانة حارضة  لكننا وجدنا 
أحد أكرب قياداتها األمنية ، حتى أن الحكومة استدعت السفري 
اإليراني لوزارة الخارجية لتسلمه مذكرة احتجاج عىل انتهاك 
السيادة العراقية ، يف الوقت الذي نفذت فيه إيران هذه الرضبة 
لها  تبيح  التي  املتحدة  األمم  ميثاق  من   15 للمادة  استناداً  

الدفاع عن النفس والرد عىل االعتداءات .
أي خطوة  اتخاذ  العراقية عن  الحكومة  فيه  أحجمت  يف حني 
دبلوماسية تجاه الواليات املتحدة واكتفت بالجهد الدبلومايس 
املفوضية  من  أممي  قرار  بانتزاع  تكلل  الذي  الحثيث  اإليراني 
السامية لحقوق اإلنسان ؛يدين الواليات املتحدة عىل ارتكابها 

تلك الجريمة الكربى .
لقد كان من األوىل بالحكومة العراقية أن تتماهى مع خصال 
)أبو  األمنيني  أبرز قادتها  أحد  بالثأر الغتيال  شعبها وثقافته 
سليماني( قاسم  )الحاج  الرسمي  وضيفها  املهندس(  مهدي 
الوزراء  رئيس  الخامنئي  اإلمام  به  ذَكَّر  الذي  املعنى  وهذا 
العراقي يف زيارته لطهران حينما قال له)) إنكم عرب والحاج 

قاسم كان ضيفاً عليكم ((
مضطراً   ، املرة  هذه  نفسه  العراقي  الشعب  وجد  هنا  ومن   
 ، ممثليه  طريق  وعن  الخاصة   بأساليبه  سيادته  عن  للدفاع 
لكن ليس يف مجلس النواب هذه املرة ؛ وإنما عن طريق ممثليه 
يف قوى املقاومة التي أخذت عىل عاتقها الثأر لدماء الشهيدين 

ولو بعد حني .
األمر الذي تكفله كافة الرشائع السماوية والقوانني الدولية .

فالشعب العراقي يمكن له أن يتحمل الجوع أو الحرمان ، إال 
الثأر  القدرة عىل  وله من  كرامته  انتهاك  يتسامح مع  لن  أنه 

اليشء الكثري  .
وسيتعاطى  الدويل  القانون  لها  سريضخ  حقيقة  تربز  وهنا 
معها مرغما ؛ أن السيادة مصدرها الشعب وفقاً لقيمه ومثله 

التي يؤمن بها  وليست السلطات فحسب .
سيادته  للشعب  تحفظ  لم  إِْن  لها  القيمة  السلطات  إن  بل 

وكرامته .

»سيادة الشعب أم الدولة«

مكتبة مبتكرة تشجع األطفال على القراءة ! 

ملجأ في غرينالند لمحاكاة ظروف القمر 

ماجد الشويلي

  في ذكرى الشهداء

       الحلقة الثالثة

أنقذ  إيرلندياً،  طبيباً  أن  كيف  جديدة،  رسالة  كشفت 
وأبنائه،  ديكنز  املؤلف تشارلز  األرجح حياة زوجة  عىل 
جائحة  خالل  فرنسا،  من  للديار  بإعادتهم  إقناعه  عرب 
»الخناق«. وأشار موقع »ذا أسرتاليان«، إىل أن الرسالة 
أن  إىل  ديكنز،  تشارلز  اكتشفها مرشوع رسائل 
سري جوزف أوليف، الطبيب الذي كان يعمل 
حذر  قد  بباريس،  الربيطانية  السفارة  يف 
عىل  »الخناق«  مرض  مخاطر  من  ديكنز 
 44 حينها  البالغ  ديكنز  األطفال.وكان 
عام  صيف  عائلته،  مع  يميض  عاماً، 
1856، يف منتجع يف مدينة بولوني 
التي شكلت مركز  الفرنسية، 
وعاد  »الخناق«،  تفيش 
أغسطس،   24 يف  ديكنز 
شكر  رسالة  ليكتب 

»صادقة«، للطبيب.

رسالة أنقذت حياة عائلة 
ديكنز خالل جائحة »الخناق« !

من  مؤلف  جديد  زجاجي  جرس  افتتح 
ملدينة  مجاورة  جبال  يف  الزوار  أمام  طابقني 
الصينية. جيجيانغ  بمقاطعة  شينشيانجو 
سبتمرب  أواخر  يف  الجرس  عن  النقاب  وكشف 
املايض بعد أن ظل قيد اإلنشاء ملدة 3 سنوات. 
بحسب روسيا اليوم. وتمكن الزوار من السري 
عىل الجرس والتقاط الصور والتمتع باملشاهد 
الجرس  ارتفاع  الزجاجية.ويبلغ  األرضية  عرب 
السفيل يقع ممر  الجزء  الجديد 140 مرتا ويف 

زجاجي بطول 12 مرتا.

أعجوبة جديدة.. 
الصين تفتتح جسرًا 
معلقًا من طابقين !

سرقة سيارة ما بداخلها يقدر ثمنه بـ 900 ألف دوالر!

التي  املجاالت  من  واحدة  الزراعة  أصبحت 
التكاليف  لتوفري  اآلالت  استخدام  يف  تتوسع 
وقت  يف  األعمال  إلنجاز  أو  للعمالة  املرتفعة 

قيايس.
الزراعية  األنشطة  من  الشتالت  غرس  ويعد 
وعمالة  إلتمامها  كبري  جهد  إىل  تحتاج  التي 
املسافات  توزيع  سوء  يؤدي  ال  حتى  مدربة 

بينها إىل التأثري سلبا عىل املحاصيل.
ونرش موقع »تيك إنسيدر« الربيطاني مقطع 
يابانية  آلة  استخدام  يرصد  إنه  قال  فيديو، 
الشتالت يف وقت قيايس،  تم تصميمها لغرس 
لكنها  بنزين،  إىل  تحتاج  ال  أنها  إىل  مشريا 

تتطلب جرها بواسطة شخص واحد.
وتعتمد فكرة اآللة التي تم تصميمها يف اليابان 
عىل مكان خاص يتم رص الشتالت فيه وذراع 
الشتالت  لغرس  األرض  عىل  تسري  توزيع 

بصورة آلية أثناء حركة هذه اآللة.

آلة يابانية تغرس مئات الشتالت في وقت قياسي !
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