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ملف قضائي »دسم« َيشي بأسماء كيانات 
وشخصيات جديدة متورطة بـ»جريمة العصر«

»مطرقة العدالة« تقتص من قتلة القادة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ى وق�ع الرصخ�ات املنادي�ة بكش�ف 
املتورط�ن يف جريم�ة اغتي�ال القائدي�ن 
الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبي مهدي 
املهندس، ثّم�ة حراك س�يايس ودويل عايل 
املس�توى، لعرقل�ة إعالن نتائ�ج التحقيق 
ومن�ح املش�اركن فيه�ا، »ص�ك غفران« 
لحلفائه�ا  املتح�دة  الوالي�ات  تقدم�ه 
املتواطئن يف الجريمة التي أفزعت العالم.

ففي فجر يوم الجمع�ة املوافق )3 كانون 
الثان�ي 2020(، نّف�ذت طائ�رة أمريكي�ة 
مس�رية، رضب�ة جوية قرب مط�ار بغداد 
ال�دويل، اس�تهدفت خالله�ا موكب�اً كان 
يقل قائ�د فيلق القدس بالح�رس الثوري 
قاس�م س�ليماني، ونائ�ب رئي�س هي�أة 
الحشد الشعبي آنذاك أبو مهدي املهندس، 
ما أس�فر ع�ن استش�هادهما وجمع من 

رفاقهما.
وهي�أت إدارة الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب آن�ذاك، “ذرائ�ع واهي�ة” تمهي�داً 
لتنفيذ جريمته�ا النكراء باغتي�ال القادة 
الش�هداء، الذين كانت له�م صوالت كبرية 
يف إحباط املخطط�ات الصهيو أمريكية يف 

العراق واملنطقة.
وتذرع�ت إدارة ترامب حينه�ا بأن عملية 
االغتي�ال ج�اءت رداً ع�ى هج�وم وقع يف 
)27 كان�ون األول 2020( داخ�ل قاع�دة 
“كي-وان” األمريكية يف محافظة كركوك، 
عراق�ي- متعاق�د  مقت�ل  ع�ن  وأس�فر 
أمريكي، ورغم ادعاء املحققن األمريكين 
بامتالكه�م أدل�ة ع�ى مس�ؤولية فصائل 
املقاوم�ة العراقية عن الهجوم، إال أنهم لم 
يقدموا أيَّاً منها عى املأل، ولم يش�اركوها 

الحكومة العراقية.
ووفق�اً ألدل�ة طرحتها الكاتب�ة بصحيفة 
“نيويورك تايمز” األمريكية، أليس�ا روبن، 
يب�دو كما ل�و أنَّ ترامب ومستش�اريه قد 
ق�رَّروا خط�ًة واس�عة النط�اق ملهاجم�ة 
فصائل املقاومة اإلسالمية يف العراق سلفاً، 
وكان�وا يتحيَّن�ون أيَّ ح�دث اس�تفزازي، 

الس�تخدامه ذريع�ًة لتنفي�ذ الخطة. وقد 
أت�اح الهجوم ع�ى قاعدة ك�ي-وان هذه 
الذريع�ة له�م، مع أنَّه�م ل�م يتمكنوا من 
تقدي�م أي دلي�ل عى أن فصائ�ل املقاومة 

ذته. هي التي نفَّ
ويف ه�ذه األثن�اء، اته�م املدع�ي الع�ام يف 
 G4S طه�ران، ع�ي القايص مه�ر، رشكة
الربيطانية، املس�ؤولة عن أمن الطريان يف 

مطار بغداد بالتورط يف الجريمة.
وقال املدع�ي العام خالل جلس�ة متابعة 
قانوني�ة وقضائي�ة مللف اغتيال الش�هيد 
س�ليماني والوفد املراف�ق له والتي عقدت 
األربعاء، بحض�ور رئيس القضاء إبراهيم 
رئي�ي، ومس�ؤويل األجه�زة القضائي�ة 
واالس�تخباراتية  واألمني�ة  والعس�كرية 
الربيطاني�ة  الرشك�ة  إن  والسياس�ية، 
زودت الجيش األمريك�ي يف العراق بموعد 
وص�ول الطائرة، التي كانت تقل الش�هيد 

سليماني.
إىل ذلك أفاد املدعي الع�ام بأن التحقيقات 
تش�ري إىل تورط أملانيا يف عملي�ة االغتيال، 
الجوي�ة  الق�وات  قاع�دة  أن  موضح�اً 
األمريكي�ة يف أملانيا مس�ؤولة ع�ن توجيه 
الطائرة، التي اس�تهدفت موكب سليماني 
الط�ريان  وبيان�ات  معلوم�ات  وتقدي�م 

للقوات األمريكية.
وبينم�ا تعم�ل الس�لطات اإليراني�ة ع�ى 
مالحق�ة الرشك�ة الربيطاني�ة املس�ؤولة 
ع�ن أمن مط�ار بغداد يؤك�د املدعي العام 
اإليران�ي أن�ه ت�م التع�رف ع�ى هوية 45 
ش�خصية أمريكية مس�ؤولة ع�ن اغتيال 
الشهيد سليماني و«قدمنا أمر استدعائها 

إىل الرشطة الدولية اإلنرتبول«.
وأش�ار إىل أن إي�ران »منح�ت 6 دول ه�ي 
الع�راق وس�وريا وقطر والكوي�ت ولبنان 
واألردن، تمثيال قضائيا للتحقيق يف اغتيال 

سليماني، وتسلمت مؤخراً نتيجة التمثيل 
القضائي من العراق«.

ومع اقرتاب حلول الذكرى الس�نوية األوىل 
للجريم�ة النك�راء، ل�م تعل�ن الس�لطات 
ملموس�ة  نتائ�ج  اآلن،  حت�ى  العراقي�ة 
للتحقيقات التي قالت إنها أجرتها ملعرفة 
الجهات العراقية املتعاونة مع األمريكين، 
والت�ي رّسبت له�م معلوم�ات دقيقة عن 

خط سري الشهيدين سليماني واملهندس.
وقب�ل ذلك أعلن مجل�س القضاء األعى يف 
الع�راق، أن »محكمة التحقي�ق املختصة 
التحقي�ق  يف  متقدم�ة  مراح�ل  قطع�ت 
واس�تكملت جوانب�ه كاف�ة، إذ ت�م جمع 
األدل�ة م�ن خ�الل تدوي�ن أق�وال املدعن 
بالحق الشخيص واالس�تماع اىل شهادات 
ش�هود الحادث من موظف�ي مطار بغداد 

الدويل ومنتسبي األجهزة األمنية فيه«.
وأضاف أن�ه »تم تدوين أقوال املس�ؤولن 

 G4S يف املط�ار وبعض منتس�بي رشك�ة
بتأري�خ  الح�ادث  موق�ع  يف  املتواجدي�ن 
حدوث�ه، وأقوال املمث�ل القانون�ي ل وزارة 
القانون�ي  واملمث�ل  العراقي�ة  الخارجي�ة 
لس�فارة الجمهورية االس�المية االيرانية 
يف بغداد الذي طلب الش�كوى بحق كل من 
يثب�ت ارتكاب�ه للجريم�ة أو تورطه فيها 

نيابة عن ذوي الشهداء«.
وفق ذلك، يرى املختص بالش�أن االمني د. 
معت�ز مح�ي أن »هناك تدخ�الت أمريكية 
فض�ح  لع�دم  املل�ف،  ه�ذا  يف  وإقليمي�ة 
األش�خاص املوجودين داخ�ل مطار بغداد 
والذين خططوا لجريمة اغتيال الشهيدين 

سليماني واملهندس«.
ويقول محي ل�«املراق�ب العراقي«: »كان 
يفرتض إجراء تحقيق مش�رتك بن العراق 
وإيران، لك�ي تكون الحقائق معلومة عند 
عرضه�ا أم�ام ال�رأي العام وليس�ت من 
جانب واحد«، مشدداً عى رضورة »فضح 
األش�خاص الذين ش�اركوا بهذه الجريمة 
البشعة وأس�اليبهم التي تربرها القيادات 

األمريكية«.
ويواص�ل: »نحن أمام إش�كالية يف ترتيب 
مثل هذه التحقيق�ات، وكان من األصوب 
أن تنجز اللجان التحقيقية أعمالها بفرتة 
ألن  طويل�ة،  لف�رتة  تبق�ى  وال  قياس�ية 
األدل�ة قد تختف�ي واملش�اركن بالجريمة 

سيهربون خارج العراق«.
ونتيج�ة لجريمة االغتيال التي أقدم عليها 
ترام�ب، ص�وت مجل�س الن�واب العراقي 
خالل جلسة استثنائية عقدها يف الخامس 
م�ن كانون الثاني املايض، ع�ى قرار ُيلزم 
الحكوم�ة بالعم�ل ع�ى جدول�ة إخ�راج 
الق�وات األجنبية من الع�راق، ومنعها من 
اس�تخدام أرض البالد وسمائها ومياهها، 
لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار 
الجغ�رايف، إال أن الوالي�ات املتحدة ما زالت 
تراهن عى التسويف واملماطلة، بل تعدت 
ذل�ك بكثري حتى باتت تس�يطر عى أجواء 

العراق.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د تحالف الفت�ح، امس االربعاء، ان عق�د ميناء الفاو 
م�ع رشكة »دايو« الكورية تش�وبه الكثري من ش�بهات 
فس�اد كثرية. وق�ال التحال�ف يف بيان تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« انه » تمت املبارشة بجمع تواقيع الس�تجواب 
وزي�ر النقل حول توقيع العقد م�ع رشكة دايو الكورية 

ورفض تحويله اىل مرشوع استثماري«.
واض�اف التحال�ف، أن »العقد املوقع س�«يتس�بب بهدر 
كب�ري للم�ال الع�ام ويؤكد وجود ش�بهات فس�اد حول 

التعاقد مع الرشكة املذكورة«.
يش�ار اىل ان معرق�الت عديدة واجهت مين�اء الفاو منذ 
مبارشة الحكومة العمل به، وهو ما اخر  عملية إنجازه.

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعد تحالف س�ائرون، امس االربعاء، قدرة 
الحكوم�ة ع�ى اج�راء االنتخاب�ات يف موعده�ا 
املحدد. وقال النائب عن س�ائرون ستار العقابي 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«  ان 
“الكتل السياسية ُمجمعة عى اجراء االنتخابات 

يف موعده�ا املح�دد وال توج�د أي توافق�ات عى 
التأجيل”.

واض�اف ان “املعطي�ات املوجودة عى الس�احة 
عك�س ما يس�عى الي�ه الجميع”، مش�ريا اىل ان 
“املفوضي�ة لن تتمك�ن من اجرائه�ا يف حزيران 
املقب�ل رغم عدم اعالنها عن االمر”. ولفت اىل ان 

“من بن تلك املؤرشات هو عدم اكمال االجراءات 
اللوجس�تية والفنية والبطاق�ة البايومرتية رغم 
ح�ل الربمل�ان مش�كلة التموي�ل باملصادقة عى 
قانونه”. يش�ار اىل ان رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي كان قد حدد حزيران من عام »2021« 

موعداً الجراء االنتخابات املبكرة.

الفتح :عقد ميناء الفاو مع »دايو« الكورية تشوبه شبهات فساد

المراقب العراقي/بغداد...
ح�دد النائ�ب صب�اح العكي�ي، ام�س 
االربعاء، س�قفاً زمني�اً لتمرير قانون 
املوازن�ة، فيما لف�ت اىل انه يحتاج مدة 

شهر القرارها.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  العكي�ي  وق�ال 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان اللجان 
الربملاني�ة املختصة باملوازنة س�ترشع 
بع�د تمدي�د مجل�س الن�واب لفصل�ه 
املس�ؤولن  باس�تضافة  الترشيع�ي 
االخ�رى  وال�وزارات  املالي�ة  وزارة  يف 
املبال�غ  ح�ول  معه�م  للمناقش�ة   ،

املخصصة لكل وزارة ومدى االستفادة 
منها ،وبالتايل س�ينحرص عمل مجلس 
النواب بمناقشة املوازنة دون االلتفات 

اىل املواضيع االخرى«.
واش�ار اىل »امكاني�ة تخفي�ض مبالغ 
املوازن�ة واج�راء املناق�الت فيها خالل 

استضافة املعنين يف الوزارات ».
الن�واب طالب�وا  ان »بع�ض  واوض�ح 
باستضافة وزير املالية ومحافظ البنك 
املركزي خالل الفرتة املقبلة لبحث عدد 
من املواضيع ، ولكن قرار االس�تضافة 

لم يحسم بعد ».

تحالف سياسي يستبعد إجراء االنتخابات بموعدها المحدد
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سليماني يظهر في غّزة ويثير ذعرًا بين 
القيادة اإلسرائيلية!

حصاد 2020 التونسي: »كورونا« وتقلبات 
سياسية ومحاربة للتطبيع
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د عضو اللجن�ة املالية النيابية عبد الهادي الس�عداوي ، ام�س االربعاء، ان رئيس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي يق�دم التنازالت للكرد يف موازنة 21، لكس�ب دعمهم يف 

االنتخابت القادمة. 
وقال  الس�عداوي يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »اللجنة املالية 
اكدت عى الحكومة اضافة فقرة قانونية بموازنة 2021 تلزم كردس�تان تس�ليم ما 
بذمته من واردات النفط واملنافذ وحتى الس�ابقة التي بذمته مقابل منحه حصته يف 

موازنة 2021«.
واضاف ان »مس�ودة املوازنة اش�ارت فقط اىل 250 الف برميل لعام 2021 والذي هو 
االخر سوف لن يلتزم به االقليم”، مشريا اىل ان “الكاظمي يتعامل مع املوازنة بشكل 

سيايس وليس ملفا ماليا«.
واوضح الس�عداوي ان »الكاظمي يقدم التس�هيالت للكرد مقابل دعمه لوالية ثانية 

بعد تحركه لزج اسمه يف الحكومة املقبلة رغم فشله«.

نائب: الكاظمي قدم تنازالت للكرد 
في الموازنة لكسب دعمهم انتخابيًا

البرلمان يضع سقفًا زمنيًا مدته 
شهر إلقرار الموازنة

لمراقب العراقي/احمد محمد ...
أمام تن�اٍس واضح من قبل الحكومة، 
الزال العراقيون يتذكرون يوم السيادة 
الق�وات  إخ�راج  وعملي�ة  الوطني�ة 
االمريكية من االرايض العراقية س�نة 
2011 وذل�ك بعد أن وقع�ت الحكومة 
العراقي�ة آن�ذاك االتفاقي�ة الخاص�ة 
بج�الء تل�ك الق�وات وتس�ليم امله�ام 
األمني�ة إىل الجان�ب العراق�ي، بعد أن 
أصبحت ع�ى جاهزية كاملة لتس�لم 
املل�ف االمن�ي، حت�ى اجتي�اح داعش 

ل�الرايض العراقي�ة ال�ذي ت�م بدع�م 
والدان�ي  الق�ايص  يعرف�ه  أمريك�ي 
لتكون ذريعة لعودة الوجود االمريكي 

إىل العراق مجددا.
محللون يف الش�أن الس�يايس دعوا يف 
هذه املناس�بة إىل تكرار مشهد 2011 
من خالل تطبيق قرار الربملان القايض 
بإخ�راج تل�ك الق�وات، فيم�ا اتهموا 
الحكوم�ة الحالية بالخن�وع للرغبات 

االمريكية. 
ومضت تسع س�نوات عى إجالء آخر 

جندي أمريكي م�ن األرايض العراقية، 
حيث جرى يف مث�ل هذا اليوم من عام 
2011 املايض العمل بموجب االتفاقية 
االمنية الت�ي وقعته�ا حكومة رئيس 
الوزراء األس�بق ن�وري املالكي والتي 
قواته�ا  بس�حب  واش�نطن  ألزم�ت 
م�ن الع�راق، وإخ�الء كاف�ة القواعد 
األجنب�ي  التواج�د  م�ن  العس�كرية 
وتس�ليمها إىل الق�وات العراقي�ة، بعد 

تجهيزها بالعدة والعدد.
ول�م تلتزم واش�نطن بتل�ك االتفاقية 

حت�ى بع�د توقيعها وإخ�راج قواتها، 
فرسعان ماكرشت عن أنيابها وأبرزت 
إراداته�ا الرامي�ة إىل إضع�اف القوات 
االمنية العراقية من خالل التنصل عن 
تزويدها بالدعم العسكري املنصوص 
عليه ضمن االتفاقي�ة املصادق عليها 
من قب�ل مجل�س الن�واب، والس�عي 
إىل عرقل�ة أي اتفاقي�ة يربمها العراق 
مع أي دولة أخرى خاصة بالتس�ليح 

والتجهيز بالطائرات واألعتدة.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
لتودي�ع ع�ام 2020 ع�ام  الع�راق  يس�تعد 
امل�آيس والك�وارث  امليء باالٔزم�ات املفتعلة، 
واستقبال عام جديد سيس�تغيث فيه الناس 
جراء سياس�ة الحكومة االقتصادية ، يف ظل 
خس�ائر مالية تكبدها العراق ج�راء جائحة 
كورون�ا وانخفاض أس�عار النف�ط, وارتفاع 
الضعف�ن  إىل  والبطال�ة  الفق�ر  مع�دالت 
وحس�ب  االقتصادي�ة  الع�راق  فمش�كلة   ,
املراقب�ن تتمثل بكونه بل�دا ذا اقتصاد ريعي 
، يت�م رصف عوائ�د النف�ط في�ه بميزانيات 

تش�غيلية غ�ري عقالني�ة، وحول�ت قطاعات 
الحكوم�ة ووزاراته�ا ودوائره�ا إىل قطاعات 
تخدم االحزاب , فالهدر املايل الذي تس�ببت به 
الحكوم�ة عى املس�توى الداخي أكثر من 40 
تريلي�ون دين�ار اقرتضت من البن�ك املركزي 
بحجة الرواتب , فضال عن أكثر من تريليوني 
دينار ذهبت كمجامالت لحكومة أربيل والتي 
رفضت تس�ليم بغداد برميالً واحداً، وقروض 
خارجية أكثر من 10 مليارات دوالر، من دول 
ومؤسس�ات مالية أربكت االقتصاد الوطني، 
يف فرتة أقل من س�تة أشهر, واستمرار الهدر 

امل�ايل يف مؤسس�ات الدول�ة وختامه�ا كارثة 
تخفيض قيمة الدينار.

االمم املتحدة أك�دت أن عام 2020 , تضاعف 
في�ه معدل الفقر يف العراق إىل 40 باملئة , وقد 
كشف الوضع االقتصادي الحايل ضعف العراق 
بس�بب النقص الحاد يف التن�وع االقتصادي, 
يف ظ�ل انخف�اض وارداته النفطي�ة وانعدام 
ال�واردات غ�ري النفطي�ة , وق�د تضاعف�ت 
األزمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
واألمنية القائمة بسبب وباء كورونا العاملي .

تفاصيل اوسع صفحة 3

ذكرى هزيمة االحتالل األمريكي في »2011« 
ُل دعوات تكرارها في العام المقبل  ُتفعِّ

العراق يفتتح بوابة عام »21« 
بمفتاح »األزمات« االقتصادية 

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

السليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...

أكدت وزارة الصحة، أمس األربعاء، ان لقاح فايزر املضاد لفايروس 
كورونا سيكون متاحاً باملراكز الصحية مطلع العام املقبل.

وقال املتحدث باسم الوزارة  سيف البدر، يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »العراق وقع مع فايزر عى اس�تمرار االلتزام 

مع التحالف الدويل للقاحات والرشكات االخرى«.
واضاف، أنه »يف بداية العام املقبل س�تصل أوىل الجرعات إىل مليون 
ونص�ف مليون جرعة«، مبيناً أن »هن�اك تعاقدات اخرى مع فايزر 

بحسب النسب واألولويات التي أعلنتها وزارة الصحة«.
وأك�د الب�در، أن » اللق�اح س�يكون متاح�اً يف مراكز الصح�ة التي 
س�تعلنها ال�وزارة خالل الرب�ع األول من العام املقب�ل«، الفتاً إىل أن 

»سلسلة التربيد تم تجهيزها لتخزين اللقاح«.

الصحة: لقاح »فايزر« سيتوفر 
بالمراكز الصحية مطلع »21«

6
بشار رسن يقترب من صفوف نادي قطر
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

شخابيط العام الجديد .. 
مع آخر يوم من أيام سنة 2020 سنة الباليا واملنايا 
والرزاي�ا وتش�عب القضايا وكثرة الزوايا وس�طوة 
الخباي�ا وحكوم�ة ب�ال رأس ,  وبرمل�ان ب�ال هدايا 
وكورون�ا والرس األعظم فيه�ا والبارزان�ي وأربيل 
ودواهيه�ا وامليزاني�ة وتواليها واألزم�ة وطواغيها 

و)يا بوردين يا بو ردانه وعلمايا علمايا (  .
  الب�د لنا أن نهنئ بعضن�ا كعراقيني كما تفعل كل 
الش�عوب وكل األمم وكل األق�وام يف العام الجديد . 
علين�ا أن نك�ون متفائلني رغم كل مطر التش�اؤم 
الذي يهطل علينا ويحيط فينا من أش�باه الساسة 
وكث�رة  الكياس�ة  وفق�دان  السياس�ة  ودهالي�ز 
)العالّس�ة( وتف�ي تداعيات ترشي�ن يف املرؤوس 
والرئاس�ة وانتش�ار النجاس�ة وش�قاوة النخاسة 
وأش�ياء ال تق�ال وال تصل�ح للمق�ال مل�ا فيها من 
فضائح وعيوب وإثم وذنوب وهتك للحياء وس�لب 
للجي�وب ولدغة العقروب وطع�م الخرنوب والحق 
املس�لوب والق�ول املقل�وب والدس�تور املعط�وب 

والقضاء املشطوب .
 علينا أن نتفاءل . فنقول .. إن شاء الله تكون سنة 
2021 س�نة خ�ر وبركة رغ�م أننا أضعنا أس�باب 
الخر وحرقنا أس�باب الربكة فال ص�دق بعدما قّل 
الصادق�ون وتكاثر الكذابون وال وفاء بعدما ش�اع 
الغدر وكثر الغ�ادرون وال عدل بعدما انترش الظلم 
وتسّيد الظاملون وال دين بعدما 
تعملق الشذاذ وتعمم املنافقون 
وال وطن وال وطنية بعدما كثر 
املأجورون وقد نسينا كيف كّنا 

وال ن���دري كيف نكون .
علينا أن نتفاءل ونقول إن شاء 
الل�ه يصلح السياس�يون لدينا 
رغ�م أنن�ا ن�دري أن أغل�ب ما 
لدينا هم حرامي�ة ال ينفع بهم 
اإلصالح  وال عالقة لهم بالسياسة وفّجار ال عالقة 
لهم بالقداسة وجاهلون ال علم وال فهم وال دراسة  
. وأتب�اع بال قرار وال وضوح يف املس�ار وال حضور 
يف املدار وال هم وال غم س�وى الكذب والنفاق وبيع 

العراق . 
علينا أن نتفاءل ونهنئ بعضنا ونقول إن ش�اء الله 
عام جديد ميلء بالخدمات رغم أننا يف بلد العجائب 
ب�ال خدم�ات وندف�ع الرضائ�ب وال أم�ن واعتدنا 
املصائب وال كهرباء وال صحة وال تعليم وال وظائف 

وع��اش الق�؛��ائد.
 علين�ا أن نتفاءل رغم أننا نعل�م وندري ونفهم أن 
حاميه�ا حراميها وأن ما يل�وح يف األفق أن القادم 
أتع�س وأخطر وأدهى وأش�ّد م�رارة كالحنظل و) 
ودع البزون ش�حمة( وال إمارة وال أمر وال زعامة 
وال زعي�م وال فاو وال حري�ر وال بصيص وال تنوير 
وال رجال يف عالم أش�باه الرج�ال وال مكان للقادة 
واألبطال فق�د )ظل البيت ملط�رة وطارت بي فرد 

طرة’( .
 علين�ا أن نتفاءل بعدما ص�ار مصرنا بني اإلثنني 
م�ا بني الناعم حّس�ان واألرعن ب�ّكان وال وزن وال 
مي�زان وال حق وال فرقان وال عدل وال أمل وال حول 
وال ق�وة إال بالله العيل الظيم . ولك��ن علين���ا أن 

نتف��اءل.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب منص�ور البعيج�ي، ام�س األربع�اء، ان امتناع 
حكوم�ة اقلي�م كردس�تان ع�ن تس�ليم كاف�ة موارده�ا اىل 
الحكوم�ة االتحادي�ة س�يحرمها م�ن تس�لم اي مبل�غ من 

حصتها يف موازنة 2021.
وقال البعيجي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 

إن�ه »بالرغم من حض�ور الوفد الكردي اىل بغ�داد وهو ليس 
الوف�د االول او االخ�ر الذي يأت�ي اىل ان املفاوض�ات مبهمه 
وال يوج�د اىل االن اي اتف�اق بش�كل نهائ�ي م�ع الحكوم�ة 
االتحادية بالرغم من الهيجان الشعبي باالقليم االان حكومة 
كردس�تان لم ولن تس�لم عائدتها االمر الذي س�يحرمها من 
تس�لم اي مبلغ خالل العام املقبل بسبب عدم التزامها اسوة 

باملحافظ�ات األخرى«.وأض�اف أن »عى ع�ى حكومة اقليم 
كردس�تان ان ت�درك جيدا بدون تس�ليم عائداته�ا كاملة اىل 
الحكومة االتحادية لن تس�تلم دينار واحد خالل العام املقبل 
كما حص�ل بقانون االقرتاض العام الذي صوت عليه الربملان 
الذي نص عى تسليم حكومة االقليم وارداتها مقدما ومن ثم 

تسلم حقها كما تستلم بقية املحافظات األخرى«.

وتاب�ع أن »ع�ى ش�عبنا يف االقلي�م ان يدرك حقيق�ة واحدة 
ان م�ن تس�بب بقطع رواتبهم ه�و حكومتهم الت�ي التلتزم 
بالقان�ون والدس�تور وتس�لم عائداتها للحكوم�ة االتحادية 
كم�ا يحصل مع بقية املحافظ�ات االخرى بل عى العكس ان 
حكومة االقليم تصدر النفط وتاخذ اموال الكمارك واملطارات 

والنعلم اين تذهب”.

البعيجي: تصرفات احزاب كردستان ستحرم الشعب الكردي الموازنة

تغريدة

الباحث في الشأن العراقي فاضل ابو رغيف

 اثبتت المعطي���ات جميًعا ان 
المتعاقبة  الكهرب���اء  وزارات 
من���ذ ٢٠٠٤ ليومن���ا هذا، انها 
وزارات ادارة توزي���ع روات���ب 
وعقود كلفت العراق مليارات 
ال���دوالرات، فقط���ع امدادات 
الغ���از االيران���ي برهنت عن 
الكهرب���اء  وزارة  هشاش���ة 
المتوارث،وم���ن  والفس���اد 
هن���ا فيجب فت���ح تحقيقات 
موسعة مع اول وزارة كهرباء 

الخرها، فاين عقودها.

قيادي في بدر: التحقيقات بجريمة المطار التحتاج كل هذا الوقت
املراقب العراقي/ بغداد...

مع�ني  الش�عبي  الحش�د  يف  القي�ادي  ق�ال 
التحقي�ق  ان  االربع�اء،  ام�س  الكاظم�ي، 
بجريمة اغتيال ق�ادة النرص ال يحتاج اىل هذا 
الوقت الكبر وترام�ب اعرتف بانه من ارتكب 
ه�ذه الجريم�ة، فيم�ا اش�ار اىل أن حكوم�ة 
مصطفى الكاظمي لم يكن لها اي موقف ازاء 
الجريمة.وق�ال الكاظم�ي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »التحقي�ق بجريم�ة 
اغتي�ال قادة الن�رص ال يحتاج اىل ه�ذا الوقت 
الكبر س�يما بع�د ان اعرتف رئي�س الواليات 
املتح�دة الس�ابق دونالد ترامب بان�ه هو من 
ارتكب ه�ذه الجريمة«، موضح�ا ان »امركا 
بغطرس�تها انتهك�ت س�يادة الع�راق ارضه 
وس�ماءه واغتال�ت اكرب قائد ميداني للحش�د 
الش�عبي وهو الحاج ابو مه�دي املهندس مع 

قائ�د فيل�ق القدس الحاج قاس�م س�ليماني 
يف مط�ار بغ�داد الدويل«.ولف�ت الكاظمي، اىل 
أن »مجل�س حق�وق االنس�ان اس�تنكر هذه 
الجريمة واعتربها مخالفة للقوانني واملواثيق 
الدولي�ة«، مش�را اىل ان »الجان�ب الس�لبي 
الذي يحس�ب عى الحكومة العراقية الحالية 
انه�ا لم تتابع الطلبات الت�ي قدمتها حكومة 
عادل عب�د املهدي التي اس�تنكرت انذاك هذه 
الجريمة«.وش�دد الكاظمي عى »رضورة ان 
يك�ون للحكومة الحالية موق�ف جاد وحازم 
اىل جانب القضاء العراق�ي للتحقيق باغتيال 
ق�ادة النرص والش�هداء االربع�ة الذين معهم 
واالنتصار لعوائلهم بش�كل خاص والش�عب 
العراق�ي بش�كل ع�ام، وان يوض�ح القضاء 
للشعب االجراءات التي اتخذها حتى االن بهذا 

الشان«.

بالــوثيقـة

الداخلية تصدر امرا بمنع تداول 
عبارتي����ن غي����ر رس����مية بي����ن 

منتسبي الوزارة.

القانونية النيابية: جميع الفقرات الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين ستلغى 

نائب عن ذي قار: الحكومة المحلية فشلت بادارة المحافظة وعلى الكاظمي اختيار البديل

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت اللجنة القانوني�ة النيابية، امس األربعاء، أن 
تغي�رات كبرة س�تطرأ عى م�رشوع موازنة العام 
املقبل وق�ال عضو اللجنة حس�ن فدعم، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »موازن�ة العام املقبل 

س�تناقش داخل اللجنة املالي�ة يف مجلس النواب، ثم 
تع�رض عى املجل�س«، مؤك�داً أن »هن�اك تغيرات 
كبرة س�تطرأ عى املوازنة ألن  فيها مساس برواتب 
املوظفني«.وأش�ار إىل أن »س�بل التنمية االقتصادية 
ليست باستقطاع رواتب املوظفني، حيث هنالك هدر 

كبر يف االموال، وفساد يف الوزارات«.
وأوض�ح فدع�م أن »الربملان يؤيد اس�تقطاع رواتب 
ومخصصات الدرجات العليا م�ن الوزراء، ومجلس 
الوزراء، ومجلس النواب، لكن ال نؤيد ابداً استقطاع 

رواتب املوظفني يف جميع مؤسسات الدولة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا النائب عن محافظة ذي قار نارص تركي، امس 
األربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس 
خلية ادارة االزمة يف املحافظة عبد الغني الس�اعدي 
إىل عق�د اجتم�اع ط�ارئ إلنه�اء تكلي�ف الحكومة 

املحلية واختيار بديلة عنها.
وق�ال ترك�ي، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »حكومة ذي قار املحلية فش�لت فش�ال ذريعا يف 
احت�واء األزمة األمنية والخدمي�ة والصحية«، مبينا 
أن »هن�اك اتس�اع يف رقعة االحتجاج م�ن قبل ابناء 

املحافظة عى سوء الخدمات وفشل املحافظ يف أداء 
مهامة املوكلة إليه«.

وأضاف ترك�ي، »اننا ابلغنا رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي القيام بواجبه يف تعيني شخص بديل أكثر 

كفاءة ونزاهة من املحافظ الحايل ناظم الوائيل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د مس�ؤول العالقات يف محور الش�مال للحش�د الش�عبي عيل الحس�يني، امس 
االربعاء، أن عمليات تعقب جماعات »داعش« االجرامي خالل 2020 تمت بدون اي 
دعم من الطران االجنبي.وقال الحس�يني، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»العمليات العس�كرية الكبرة التي نفذتها قطعات الحش�د الشعبي يف صالح الدين 
وكرك�وك خالل العام الجاري 2020 تمت بدون اي دعم او اس�ناد من قبل الطران 
االجنبي«.واض�اف الحس�يني، أن »جمي�ع العملي�ات اعتم�دت عى الق�وة الجوية 
وط�ران الجي�ش العراقي اللذي�ن كانا عى مس�توى راق م�ن االحرتاقية يف قصف 
االه�داف املنتخبة وتأمني االجواء لتحركات القطعات يف عمق املناطق«.ولفت إىل أن 
»كل العملي�ات كانت ناجحة وحققت اه�داف مهمة خاصة قتل واعتقال العرشات 
م�ن قادة وعن�ارص داعش وضب�ط وتدمر مضافاته�م ما ادى ىل ارتف�اع معدالت 

االستقرار االمني يف محافظتي صالح الدين وكركوك اىل اكثر من %85«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أم�ر وزي�ر الدف�اع جمعة عن�اد س�عدون، ام�س األربعاء، 
برتقية مراتب الجيش العراقي، مس�تحقي الرتقية يف جدول 
6 كان�ون الثاني 2021.وق�ال بيان للوزارة تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »بمناس�بة الذك�رى املئوي�ة 
لتأسيس الجيش العراقي الباسل )اليوبيل املايس( أمر وزير 
الدفاع جمعة عناد س�عدون برتقية مراتب الجيش العراقي، 
مس�تحقي الرتقية يف جدول 6 كان�ون الثاني 2021 إىل رتبة 
واح�دة أعى«.وأض�اف البيان أن�ه “الرتقية ستش�مل ايضا 
كافة الجرحى واملفقودين املؤرشين يف نظام املوارد البرشية 
والبال�غ عدده�م )96707( منتس�ب تكريم�اً لجهوده�م 

وتضحايتهم داخل املؤسسة العسكرية«.

الحشد	الشعيب	يتحدث	عن	عمليات	استهداف	
داعش	خالل	2020:	تمت	بدون	اي	دعم	أجنيب

الدفاع	تعلن	ترقية	مراتب	
وجرحى	الجيش	العراقي

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

منهل عبد األمري المرشدي ..

بعد 9 سنوات على يوم السيادة الوطنية
الحكومة تدير ظهرها عن جالء القوات المحتلة 

والبرلمان يكتفي بالتصريحات 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

أم�ام تناٍس واض�ح من قب�ل الحكومة، الزال 
العراقي�ون يتذكرون ي�وم الس�يادة الوطنية 
وعملية إخ�راج القوات االمريكية من االرايض 
العراقي�ة س�نة 2011 وذل�ك بع�د أن وقع�ت 
الحكوم�ة العراقي�ة آن�ذاك االتفاقية الخاصة 
بج�الء تلك القوات وتس�ليم امله�ام األمنية إىل 
الجانب العراقي، بعد أن أصبحت عى جاهزية 
كامل�ة لتس�لم املل�ف االمن�ي، حت�ى اجتياح 
داع�ش ل�الرايض العراقي�ة ال�ذي ت�م بدع�م 
أمريكي يعرفه القايص والداني لتكون ذريعة 

لعودة الوجود االمريكي إىل العراق مجددا.
محلل�ون يف الش�أن الس�يايس دع�وا يف ه�ذه 
املناس�بة إىل تك�رار مش�هد 2011 م�ن خالل 
تطبي�ق ق�رار الربملان الق�ايض بإخ�راج تلك 
الحالي�ة  الحكوم�ة  اتهم�وا  فيم�ا  الق�وات، 

بالخنوع للرغبات االمريكية. 
ومضت تس�ع س�نوات عى إجالء آخر جندي 
أمريكي م�ن األرايض العراقية، حيث جرى يف 
مثل ه�ذا اليوم من ع�ام 2011 املايض العمل 
بموجب االتفاقية االمنية التي وقعتها حكومة 
رئيس ال�وزراء األس�بق نوري املالك�ي والتي 
ألزمت واش�نطن بس�حب قواتها من العراق، 
وإخالء كافة القواعد العس�كرية من التواجد 
األجنبي وتس�ليمها إىل الق�وات العراقية، بعد 

تجهيزها بالعدة والعدد.
ولم تلتزم واش�نطن بتل�ك االتفاقية حتى بعد 
توقيعها وإخ�راج قواتها، فرسعان ماكرشت 
عن أنيابها وأبرزت إراداتها الرامية إىل إضعاف 
الق�وات االمني�ة العراقية من خ�الل التنصل 
ع�ن تزويده�ا بالدع�م العس�كري املنصوص 

عليه ضم�ن االتفاقية املصادق عليها من قبل 
مجلس النواب، والسعي إىل عرقلة أي اتفاقية 
يربمه�ا الع�راق م�ع أي دولة أخ�رى خاصة 

بالتسليح والتجهيز بالطائرات واألعتدة.
ولم ت�ُدْم فرح�ة العراقيني بتحقيق الس�يادة 
وخ�روج املحتل حتى ظلت واش�نطن تتحايل 
إلعادة تغلغلها عى أرض الرافدين واالستحواذ 
ع�ى خراتها، مس�تغلة أحد فق�رات االتفاق 
التي تنص عى إمكانية اللجوء إىل مس�اعدتها 
يف ح�ال تع�رض الع�راق إىل أي خط�ر أمني ، 
حتى دفعه�ا الحال إىل إدخال جماعات داعش 
االجرامي�ة إىل الع�راق وتلويحه�ا بالجهوزية 
للقض�اء علي�ه يف آن واح�د، حتى تأس�س ما 
يس�مى بالتحالف الدويل الذي يعد ظاهرا بأنه 
تجمع عس�كري لجيوش متعددة الجنس�يات 
لك�ن حقيقت�ه ه�و ق�وات أجنبي�ة تقوده�ا 
واش�نطن هدفها االس�اس النيل م�ن القوات 
العراقية والحش�د الش�عبي أكثر من القضاء 
ع�ى داع�ش نفس�ه، ومس�اعدة الجماع�ات 
االرهابية يف توسيع نفوذها االمر الذي يساعد 
ذل�ك التحال�ف االمريكي عى تمدي�د بقائه يف 

العراق أطول مدة ممكنة.
وأثبت�ت العدي�د م�ن التقاري�ر األمني�ة قيام 
الجان�ب االمريك�ي أو م�ا يس�مى بالتحالف 
ال�دويل بتقديم الدعم اللوجس�تي إىل جماعات 
داع�ش االجرامي�ة، باالضاف�ة إىل اس�تهداف 
قوات الحش�د الش�عبي وقادته حت�ى حادثة 
املط�ار التي نفذتها الطائرات االمريكية والتي 
اس�تهدفت ق�ادة الن�رص الش�هيدين قاس�م 
س�ليماني وأب�و مه�دي املهن�دس ورفاقهما 
الذي�ن س�طروا أروع التضحي�ات يف مقاتل�ة 

الجماعات االجرامية »داعش«.
وللحدي�ث ح�ول ه�ذا املل�ف، اعت�رب املحل�ل 
الس�يايس كام�ل الكنان�ي، أن »يوم الس�يادة 
الوطني يحمل مناس�بة مهمة جدا ويؤس�س 
لثقافة وطنية وقانونية تقيض بعدم السماح 
لالجان�ب خصوص�ا املح�ور الصهيوأمريكي 
بالتواج�د ع�ى االرايض العراقي�ة«، معتربا أن 
»وج�ود تل�ك الق�وات العس�كرية س�واء عى 
ش�كل س�فارة أو ق�وة عس�كرية تتدخ�ل يف 
الش�أن الداخيل أو القرار الحكومي الس�يايس 

خصوصا االمني منه«.
وقال الكناني، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »هذا اليوم أخرج القوات االمريكية بش�كل 
فع�يل من العراق م�ن قبل حكوم�ة املالكي«، 
مؤك�دا أن »س�ماح الحكوم�ة الت�ي أعقب�ت 
املالك�ي بدخ�ول االمري�كان إىل الع�راق خرق 
القوان�ني الدولية وجعل من وج�ود تلك القوة 
غر رشع�ي، وبموج�ب ذلك يح�ق للعراقيني 
مقاومة هذا الوجود مادام يش�كل خطرا عى 

بلدهم«. 
وأض�اف الكنان�ي، أن »مرحل�ة داع�ش ق�د 
انتته�ت وعن�وان الوج�ود االمريك�ي بذريعة 
خط�ر داعش ق�د انتهى خصوص�ا مع وجود 
االمكاني�ات العراقية العس�كرية عى مقاتلة 
داع�ش وبفعالي�ة قوية جدا وه�ذا االمر أقره 

حلف الناتو«.
وأشار إىل أن »الحكومة الحالية متنصلة تماما 
عن تذكر هذا الي�وم ألنه يحمل »وصمة عار« 
عليها ألنها لم تستِطْع تحقيق املنجز الوطني 
الخ�اص بإخراج القوات االمريكية من العراق 

عرب تطبيق قرار الربملان«.
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الخميس 31 كانون األول  2020 العدد 2493 السنة العاشرة

أكدت عض�و لجنة النزاهة النيابية عالية نصي�ف ، ان موازنة 2021 
تحمل يف طياتها “فس�اد مبطن”، مشرية اىل ان الحكومة ذهبت نحو 
عقود احتكارية وقروض الغاية منها استنزاف أموال الدولة العراقية.

وقال�ت نصيف ، إنه “بدال من تقليص الفس�اد ف�ان الحكومة ذهبت 
نحو عقود احتكارية وقروض الغاية منها استنزاف األموال العراقية 

بمشاريع وأرقام ليس دقيقة”.
وأضاف�ت أن “مجلس النواب ضد اس�تهداف روات�ب موظفي الدولة 
العراقية بس�تثناء الدرج�ات العلي�ا”، مؤكدة أن “املوازن�ة تحمل يف 
طياتها مواد ملغومة وفساد مبطن”.وكانت اللجنة املالية يف مجلس 
الن�واب وصف�ت، ام�س الثالث�اء، حديث رئي�س ال�وزراء مصطفى 

الكاظمي بشأن اإلصالح يف موازنة 2021 بأنه متناقض.

النزاهة النيابية تتحدث عن
 »فساد مبطن« في موازنة 2021

تجددت التظاهرات ، امام البنك املركزي العراقي وسط 
العاصمة بغداد وذلك لليوم الثالث عىل التوايل احتجاجا 

عىل السياسات االقتصادية للحكومة والبنك.
وق�ال مص�در، إن الع�رات م�ن املواطن�ن والتج�ار 
وأصح�اب الصريفات نظم�وا، صباح الي�وم، تظاهرة 
حاش�دة أمام مبنى البنك املرك�زي العراقي وذلك لليوم 

الثالث عىل التوايل.
وأض�اف، أن املتظاهرين طالبوا بتغيري س�عر الرصف 
والع�دول ع�ن الق�رارات االقتصادي�ة األخ�رية الت�ي 
انعكس�ت س�لبا ع�ىل الطبق�ات الكادح�ة والعوائ�ل 

املتعففة.

لليوم الثالث على التوالي.. تظاهرات أمام 
االقت�صاديالبنك المركزي احتجاجا على القرارات األخيرة

توقعات بارتفاع معدالت الفقر إلى 61 % ومؤشرات على تضاعف ديون العراق  
عام جديد ُيفتتُح باألزمات االقتصادية

وارتفاع مع�دالت الفقر والبطالة 
إىل الضعف�ن , فمش�كلة العراق 
املراقب�ن  وحس�ب  االقتصادي�ة 
تتمث�ل بكون�ه بل�دا ذا اقتص�اد 
ريع�ي ، يت�م رصف عوائد النفط 
في�ه بميزاني�ات تش�غيلية غ�ري 
قطاع�ات  وحول�ت  عقالني�ة، 
الحكوم�ة ووزاراتها ودوائرها إىل 
قطاعات تخدم االحزاب , فالهدر 
املايل الذي تس�ببت ب�ه الحكومة 
ع�ىل املس�توى الداخ�ي أكثر من 
40 تريلي�ون دين�ار اقرتضت من 
البن�ك املرك�زي بحج�ة الروات�ب 

, فض�ال ع�ن أكثر م�ن تريليوني 
دينار ذهبت كمجامالت لحكومة 
أربيل والتي رفضت تس�ليم بغداد 
برميالً واح�داً، وقروض خارجية 
أكث�ر من 10 ملي�ارات دوالر، من 
دول ومؤسس�ات مالي�ة أربك�ت 
االقتصاد الوطني، يف فرتة أقل من 
ستة أشهر, واستمرار الهدر املايل 
يف مؤسس�ات الدول�ة وختامه�ا 

كارثة تخفيض قيمة الدينار.
االمم املتحدة أكدت أن عام 2020 
الفق�ر  مع�دل  في�ه  تضاع�ف   ,
وق�د   , باملئ�ة   40 إىل  الع�راق  يف 

كش�ف الوضع االقتصادي الحايل 
ضع�ف الع�راق بس�بب النق�ص 
الح�اد يف التن�وع االقتص�ادي, يف 
ظل انخف�اض واردات�ه النفطية 
وانعدام الواردات غ�ري النفطية , 
وقد تضاعفت األزمات السياسية 
واالقتصادي�ة  واالجتماعي�ة 
واألمني�ة القائم�ة بس�بب وب�اء 

كورونا العاملي .
ن�واب اتهموا حكوم�ة الكاظمي 
بالفشل الذريع يف إدارة االقتصاد 
العراقي ع�ام 2020 حيث أدخلت 
البالد بأزم�ة مالية وبدل الخروج 
منها عمق�ت االزمة ومع كل حل 
تتخ�ذه تت�أزم أكث�ر, وعملي�ات 
االق�رتاض وضي�اع مبال�غ كبرية 
منها دليل عىل الفس�اد والفش�ل 
االكرب هو  ارتفاع أس�عار الدوالر 
وما نت�ج عنه م�ن زي�ادة كبرية 

بأسعار البضائع والسلع .
مختص�ون أك�دوا أن خت�ام عام 
االزم�ات هي موازن�ة يقال عنها 
تقش�فية لكنه�ا ليس�ت كذل�ك , 
فهي تضم ألغاما كبرية س�تؤدي 

إىل ضع�ف القدرة املالية للمواطن 
أس�عار  فرف�ع   , التس�وق  ع�ىل 
الدوالر  والق�روض العديدة ,رغم 

بوادر تحس�ن أس�عار النفط كل 
ذل�ك يجعلها كارثي�ة , فضال عن 
الفس�اد فيها وال�ذي يضم فقرة 

دين�ار  ملي�ون  و600  ملي�اري 
الحكوم�ة  إنج�ازات  بن�د  تح�ت 
وه�ي يف الحقيقة رسق�ة جديدة 

لحكومة الكاظمي لتمويل حملته 
االنتخابية.

ويرى الخبري االقتصادي الدكتور 
عبد الرحمن املشهداني يف اتصال 
م�ع ) املراقب العراقي(: أنه اليوم 
يتكلم ع�ن أزمة التنته�ي يف عام 
2021 بس�بب بق�اء عوامله�ا ,و 
2020 كان عاما قاسيا عىل العالم 
بس�بب  خصوص�ا  والعراقي�ن 
الحكومية يف  االج�راءات  ضع�ف 
معالجة اإلش�كاالت ,بل كان عام 
االزم�ات املفتعلة , فاله�در املايل 
للع�ام الح�ايل اليمك�ن حس�ابه 
ع�ىل الورق بمعزل ع�ن قطاعات 
االقتص�اد االخرى التي م�ا زالت 
تراوح مكانها , فقطاع الكهرباء 
والجباي�ة هو الفش�ل االول ومن 
ث�م القط�اع الصحي ال�ذي بقي 
تح�ت إط�ار أزم�ة كورون�ا ولم 
يق�دم ش�يئا.وتابع املش�هداني : 
أن االقليم هو االخر استهلك أكثر 
من تريليونن كأموال س�لمت له 
,فض�ال ع�ن كميات النف�ط التي 
هربها , أما قطاع االتصاالت فهو 

االخر يش�هد ه�درا ماليا س�نويا 
يقدر بمئات املالين من الدوالرات 
 , الصالحي�ات  تداخ�ل  بس�بب 
موازن�ة  ه�ي  االك�رب  واملش�كلة 
2021 الت�ي تخلو م�ن التعيينات 
,ما س�يزيد من مع�دالت البطالة 
والظواهر االجتماعية الس�لبية , 
فضال عن انخفاض قيمة الدينار  
روات�ب  م�ن  واالس�تقطاعات 
ارتف�اع  إىل  س�تؤدي  املوظف�ن 
معدالت تحت خط الفقر إىل %61 
,فضال عن استمرار الهدر املايل يف 

دوائر الدولة.
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن 
يف  عب�اس  س�الم  االقتص�ادي 
اتصال م�ع ) املراق�ب العراقي(: 
أن القيمة املرتفع�ة ملوازنة العام 
املقب�ل، تثب�ت عدم وج�ود عجز 
م�ايل كب�ري يف الع�راق, والحديث 
ع�ن عالج�ز ه�و من أج�ل تربير 
االقرتاض الكبري يف املوازنة والذي 
سيتسبب بَشلِّ االقتصاد العراقي 
وجعل البالد عاجزة عن تسديد ما 

بذمتها .

يس���تعد الع���راق لتودي���ع ع���ام 2020 ع���ام 
المآس���ي والك�������وارث  المل���يء باالزم������ات 
المفتعلة، واستقبال عام جديد سيستغيث فيه 
الناس جراء سياسة الحكومة االقتصادية ، في 
ظل خس���ائر مالية تكبدها العراق جراء جائحة 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ، انها تنس�ق 
مع منظمات للمجتمع املدني لتوفري املستلزمات الطبية 
والقروض امليرسة لالشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصة.وق�ال رئي�س هيئة ذوي االعاق�ة واالحتياجات 
الخاص�ة بالوزارة عصام عبد اللطيف يف بيان ان “الهيئة 
تعم�ل ع�ىل توف�ري ابس�ط مس�تلزمات ذوي االعاق�ة 

واالحتياج�ات الخاص�ة، اذ ت�م التنس�يق م�ع منظمات 
املجتم�ع املدن�ي لرعاية االش�خاص ذوي االعاقة بتوفري 

فرص عمل”.
واض�اف عبد اللطي�ف، انه “تم عقد اجتماع موس�ع مع 
الجه�ات املختص�ة باملؤسس�ات الحكومي�ة واملنظمات 
الدولي�ة ورشكات القط�اع الخ�اص، إلع�داد آلي�ة عمل 

ووضع التوصي�ات واعتمادها كخريط�ة طريق محددة 
باألنش�طة واالزمن�ة وفق املعاي�ري واالتفاقي�ات الدولية 
وقان�ون ذوي االعاق�ة للتأهيل املهني لألش�خاص ذوي 
اإلعاقة”.وافص�ح عب�د اللطي�ف ع�ن “تش�كيل لجن�ة 
مختصة ملتابعة الخدمات واالنشطة التي تقدمها الهيئة 
ومؤسسات الدولة والقطاع املختلط والخاص يف الجانب 

املهني لهذه الريحة املترضرة، والس�عي لتوفري قروض 
ميرسة لهم للبدء بمشاريعهم الخاصة التي تتناسب مع 

وضعهم الصحي”.
واوض�ح بانه “تم�ت مخاطبة منظم�ات املجتمع املدني 
لتوف�ري املس�تلزمات الطبي�ة والفنية، فضال عن انش�اء 
مدارس ومستش�فيات واماكن عم�ل خاصة بهم، عالوة 

اىل توف�ري قروض مي�رسة لهم لتش�جيعهم ع�ىل العمل 
ودمجهم يف سوق العمل، وكذلك ارشاكهم بدورات مهنية 
وفني�ة لتطوير قابليتهم العملية تمهيدا لتنفيذ سياس�ة 
االدماج بالتعاون املش�رتك ب�ن وزارات الدولة والهيئات 
الحكومي�ة املرتبط�ة وغ�ري املرتبطة ب�وزارة ومنظمات 

املجتمع املدني”.

الفريجي: العراق من الدول األخطر في عملية تبييض وتهريب األموال في العالم
اكد املخت���ص يف الش�ان االقتصادي 
ع�ي جب�����ار الفريج�ي، ان العراق 
من ال�دول األخط����ر ف���ي عملية 
يف  األم����وال  وتهري�ب  تبيي����ض 

العالم.
وقال الفريج�ي ان : االتحاد األوروبي 
أعاد يف ماي�و 2020 وض����َع العراق 
ع�ىل الئح�ة ال�دول عالي�ة املخاطر يف 
غس�ل األم����وال وتموي�ل اإلرهاب، 
 2018 ع���ام  يف  االتح�اد  أن  ورغ�م 
رف����ع اس�م الع�راق م�ن قائمت�ه 
الس��������وداء بالرغم من احتالله 
املرك�ز األول يف تقري�ر م�ؤرش ب�ازل 
يف  دول�ة  كأخط�ر   2017 لعا�����م 
إال  األم�وال،  غ���س�ل  مج�����ال 
أن الحك����وم�ات العراقي�ة فش�لت 
يف اس�تغالل ه�ذه الفرص�ة لتحس�ن 
ص����ورة البالد، وس�ارت باتجاهات 

أسواء مما سب���ق«.
واض�اف : التقديرات تش�ري ألكثر من 

300 – 500 ملي�ار دوالر ت�م هدره�ا 
قن�وات  خ�الل  م�ن  به�ا  والتالع�ب 
اس�تخدمت لتهريب وتبييض ورسقة 

عملي�ات  الزال�ت   - ومنه�ا  األم�وال 
تهريب النف�ط املربمج بمراقبة الدولة 
أكثر م�ن 350 ألف برميل يومياً أي ما 

يع�ادل 10 % من اجم����ايل صادرات 
باملخ�درات،  املتاج�رة  النف����ط، 
املناف�ذ الح����دودي�ة بم�ا فيه���ا 
الع�راق  ش�م�����ال  يف  املن����اف�ذ 
الغري مسيطر عليها والتي تق�����در 
خس�اراتها )رسق������ات( بم����ا 
يعادل 7 – 11 مليار دوالر س�ن���وياً، 
للمش�اريع  املالي�ة  التخصيص�ات 

الوهمية«.
ولف�ت اىل ان : أكثر م�ن 2000 مكتب 
ومؤسس�ة مالي�ة تعمل فيما يس�مى 
بي�ع العمل�ة والح�واالت املالي�ة ع�ىل 
مدار الس�نوات املاض���ية ك����انت 
البوابات الفاس�دة يف تهريب وغس�يل 

األموال«.
وتابع »فاقت تقديرات األموال املهربة 
من الع�راق فس�اًد ورسقة أك�رب رقم 
س�جل بالتاريخ الحديث وهو ما حدث 
يف جن�وب افريقيا يف ع�ام 1986 وهو 

167 مليار دوالر. 

العم��ل تعل��ن من���ح ذوي االحت�ياج���ات الخ��اص��ة والمع��اقين ق���روضًا ميس��رة

كوجر: االرقام بموازنة 2021 
غير دقيقة وسنعدل عليها

كش�ف عضو اللجنة املالي�ة جمال كوج�ر، أن املوازنة 
تحت�وي ع�ىل 122 تريليون دين�ار نفقات تش�غيلية، 
أي م�ا يعادل موازنات ثالث دول، مش�ي�����را اىل، ان 
هن�اك نفقات وِضع���ْت ال حاج������ة لها يف الوقت 

الراهن.
وأوضح كوجر، أن الربملان لن يعيد املوازنة اىل الحكومة 
وأن اللجن�ة املالية س�تع�����دل عىل م�روع قانون 
املوازن�ة لك�ون ارقامه�ا غ�ري دقيق�����ة، مبين�اً أن 
الحك����وم�ة وض�ع�ت 2 ترلي�����ون لتطبي����ق 
برنامجه�ا االص�����الحي وه�ذا مبل���غ كبي�����ر 

جدا .
م�ن جانبه، ق�ال عض����و لجنة الخدم�ات واإلعمار 
النيابي�ة م�رض الس�ليمان، إن اإلج�����راءات الت�ي 
اتخذتها الحكوم�ة ضمن م����وازنة العام 2021 غري 
كافي�ة، وال تبتعد ع�ن االقتص����اد أح�ادي الجانب، 
داعي�اً الحكوم�ة إىل اتخ����اذ إج�راءات حقيقي���ة 
وذات بع���د عم�ي وحقيق�ي يف اس�تحصال واردات 
متن����وع�ة الدخ�����ل م�ن غي�����ر املدخ�والت 

النفطية.

العمل النيابية: شددنا على ان تكون األولوية 
للعراقيين لزجهم بتنفيذ ميناء الفاو
بن عض�و لجنة العم�ل النيابية، فاض�ل جابر، ان 
لجنته ش�ددت ع�ىل ان تك�ون األولوي�ة للعراقين 
لتنفي�ذ م�روع مين�اء الف�او، الفت�ا اىل ان وزير 
النقل سيكون ح����ارضا يف الربمل����ان من اجل 
مناقش�ة مل�ف ميناء الف�او وآلية التنفيذ ونس�بة 

العمالة.
وق�ال جاب�ر ، ان “هناك الكثري م�ن وجهات النظر 
واملالحظ�ات عىل اس�تالم الركة الكوري�ة لتنفيذ 
م�روع مين�اء الف�او الكب�ري، ولجن�ة الخدمات 

النيابية أوضحت رأيها”.
وأض�اف ان “بع�ض املالحظ�ات تتعل�ق بالعملي�ة 
االجنبية وفرص العمل للكوادر العراقية وآلية زجها 
للعم�ل يف مين�اء الف�او، فضال عن ان هن�اك عقود 
أخرى لركات صينية لالشرتاك بالعمل يف امليناء”.

وبن ان “وزير النقل سيتم استضافته بشأن ميناء 
الف�او، كم�ا س�يتم مناقش�ة املوض�وع خاصة ما 
يتعلق بتوفري فرص العمل للعراقين، حيث ش�ددت 
لجنة العمل عىل ان تكون األولوية للعراقين لتنفيذ 

املروع”.

أرقام واقتصاد

آالف طن من محصول 
الشلب تم تسويقها من قبل 
محافظة النجف االشرف الى 

سايلوات وزارة التجارة

 110

من الطاقة الكهربائية 
فقدت بسبب تقادم شبكات 

التوزيع وتأثيرها سلبا
 على ساعات التوزيع

 % 50

وزير الصناعة: نعمل على تشغيل 
المصانع والمعامل المتوقفة

كش�ف وزير الصناعة منهل عزيز، عن 
وضع خطط لتشغيل املعامل واملصانع 
املتوقفة إلعادة املنتج املحي إىل س�ابق 
عهده، منوهاً اىل، ان الوزارة لم تتس�لم 
الع�ام  خ�الل  تخصيص�����ات  أي 
الح�ايل الكم�����ال مش�اريع الخطة 

االستثمارية.
الصناع�ة  وزارة  عزي�ز،  وأوض���ح 
تس�عى لدعم الجهات الت�ي تعمل عىل 
تطوي�ر املصان�ع االنتاجي�ة، ودع���م 
افتت�اح  اج�����ل  م�ن  الصناعي�ن 
الرضائ�ب  وتخفي�ض  مصانعه�م 
والرس�وم الج���مركي�ة من اجل خلق 

منافسة حقيقية.
مضيف�اً أن ال�وزارة تعمل ع�ىل تأهيل 
مجموعة من املش�اريع الحيوية خالل 
العام املق����بل، منها معمل املنتجات 
االس�فلتية يف نينوى، وتش�غيل مصنع 

الح����ديد والصلب بالبرصة، وتأهيل 
مي���س�ان  يف  الس�كر  مص����ان�ع 

ونينوى.

المالية النيابية: سنناقش الموازنة بعد عطلة رأس السنة
اعلنت اللجنة املالي�ة النيابية ، ان 
مناقش�ة مروع قان�ون املوازنة 
االتحادية للعام 2021 س�تبدأ بعد 

عطلة رأس السنة.
وقال عضو اللجنة النائب شريوان 
م�روع  »مناقش�ة  ان   ، م�ريزا 

قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة للعام 
رأس  عطل�ة  بع�د  س�تبدأ   2021

السنة«.
الن�واب  »مجل�س  ان  واض�اف 
س�يقوم بالتاكيد بتعدي�ل املوازنة 
ال�واردة فيها«،  املبال�غ  ومناقل�ة 
مش�ريا اىل ان »املوازنة تقدر بأكثر 
م�ن 160 ترلي�ون دين�ار وه�ذه 

االموال ضخمة وكبرية جداً«.
واوض�ح ان »مجل�س النواب لديه 
صالحي�ة التخفي�ض واملناقل�ة يف 
اب�واب املوازن�ة وس�تقوم اللجنة 
املالي�ة باالجتم�اع م�ع الجه�ات 
ومناقش�ة  املعني�ة  الحكومي�ة 
التخصيص�ات ال�واردة يف املوازنة 

وسبل تخفيضها«.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد 
الحلب�ويس، ع�ن تمدي�د الفص�ل 
التريع�����ي الحايل ملدة ش�هر 

واحد.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير أميركي: ترامب مصدوم من مقاومة إيران وعدم تاثرها بالعقوبات

التايمز: اإلمارات فقدت قوتها وتكبدت نكسات مهينة

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت الغرف�ة املش�ركة لفصائ�ل املقاوم�ة 
الفلسطينية، األربعاء، اختتام مناورات “الركن 
الش�ديد”، الت�ي انطلق�ت الثالثاء للم�رة األوىل 

بمشاركة 12 جناًحا عسكرًيا فلسطينيا.
وقال�ت الفصائ�ل يف بيان صحف�ي: “بحمد الله 
تع�اىل ومنت�ه تعلن الغرف�ة املش�ركة لفصائل 
املقاوم�ة الفلس�طينية ع�ن اختتام من�اورات 
الركن الش�ديد”، مبينة أن “املناورة نفذت ألول 
مرة ب�ن كاف�ة األجنح�ة العس�كرية لفصائل 
املقاوم�ة، وج�اءت بع�د ف�رة م�ن التدري�ب 

العسكري املكثف واملشرك.
وأضاف�ت، أن املن�اورات ش�ملت كاف�ة مناطق 
قطاع غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بن التصدي 
لعملي�ات االنزال البح�ري والج�وي، والتصدي 

للقوات املعادية املدرعة والراجلة.
وأك�دت الغرف�ة املش�ركة لفصائ�ل املقاوم�ة 
الفلس�طينية ع�ى مواصل�ة املقاوم�ة يف رف�ع 
جهوزيتها الدائم�ة وكفاءة مقاتليه�ا، والعمل 

عى استمرارية وتطوير حالة التنسيق والتكامل 
ضمن الغرفة املشركة.

وأشارت إىل أن املجاهدين أبدو بفضل الله خالل 

ه�ذه املناورات كف�اءة قتالي�ة متقدمة وروحا 
معنوية عالية تؤك�د جهوزيتهم الكبرية للقتال 

يف كافة الظروف.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال خرباء حق�وق اإلنس�ان يف األمم 
املتحدة األربعاء إن العفو الذي أصدره 
الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب عن 
أربع�ة أمريكين أدين�وا بقتل مدنين 
عراقي�ن أثناء عمله�م بعقود خاصة 
اللتزام�ات  انته�اكا  يمث�ل   2007 يف 
الوالي�ات املتح�دة بمقت�ى القانون 
ال�دويل. وكان نيكوالس س�التن أدين 
بارت�كاب جريم�ة القتل م�ن الدرجة 
األوىل يف ح�ن أدين بول س�لو وإيفان 
ليربتي وداس�تن ه�ريد بالقتل العمد 
وال�روع يف القت�ل يف الح�ادث الذي 
فتح فيه املتعاقدون األمريكيون النار 
وس�ط زحام مروري يف ساحة ببغداد 

وقتل�وا 14 مدنيا عراقي�ا أعزل. وكان 
األربعة يعملون لركة األمن الخاصة 
ب�الك ووتر التي يملكها ش�قيق وزير 
التعلي�م يف إدارة ترامب. وقد ش�ملهم 
العف�و الذي أعلنه البي�ت األبيض قبل 

عيد امليالد.
وقال�ت يلينا أباراك رئيس�ة مجموعة 

العم�ل الخاص�ة باس�تخدام املرتزقة 
يف األم�م املتح�دة يف بي�ان “العفو عن 
متعاق�دي بالك ووت�ر إهان�ة للعدالة 
النس�ور  ولضحاي�ا مذبح�ة س�احة 
وعائالته�م”. وأض�اف خ�رباء األم�م 
املتحدة أن اتفاقيات جنيف تلزم الدول 
بمحاس�بة مرتكب�ي جرائ�م الح�رب 

ع�ى جرائمهم حت�ى إذا كان يعملون 
بتعاقدات مع رشكات أمن خاصة.

وقال البيان “قرارات العفو تلك تنتهك 
االلتزامات األمريكية بموجب القانون 
الدويل وتق�وض بصفة أع�م القانون 
ع�ى  اإلنس�ان  وحق�وق  اإلنس�اني 
مس�توى عامل�ي”. وتابع أن الس�ماح 
للمتعاقدين مع رشكات األمن الخاصة 
املس�لحة  الرصاع�ات  يف  “بالعم�ل 
واإلفالت من العقاب” سيشجع الدول 
عى التحايل ع�ى التزاماتها بمقتى 

القانون اإلنساني.
قوبل�ت  العف�و  ق�رارات  وكان�ت 
يف  كثريي�ن  جان�ب  م�ن  بانتق�ادات 

الواليات املتحدة.

المقاومة الفلسطينية تختتم مناورات »الركن الشديد«

األمم المتحدة: العفو عن مجرمي بالك ووتر انتهاك للقانون الدولي

المراقب العراقي/ بغداد...
تح�ت عن�وان “هزيم�ة يف الصحراء: كي�ف فقدت 
إس�ربطة الصغرية قوتها” ناقش مراسل صحيفة 
“التايم�ز” يف الرق األوس�ط ريتش�ارد س�بنرس، 
تراج�ع ق�وة اإلمارات بعد سلس�لة م�ن الهزائم يف 
ال�رق األوس�ط. وق�ال س�بنرس إن اإلماراتي�ن 
أو  املنطق�ة  يف  الجدي�دة  الق�وة  أنه�م  اعتق�دوا 
“إسربطة الجديدة” كما لّقب قائد القيادة املركزية 
ووزير الدف�اع الس�ابق الجنرال جيم�س ماتيس، 
الق�وات اإلماراتية ذات الخربة القتالي�ة التي تمتد 
م�ن ليبي�ا إىل أفغانس�تان. ودرب اإلماراتيون آالفا 
من اليمنين يف مجموعة عرفت باسم قوات النخبة 

الش�بوانية والتي اعتربت مث�ل الحرس الجمهوري 
للجيش اإلماراتي واسراتيجية أبو ظبي السياسية 

يف جنوب اليمن.
وق�ال عبد رب�ه لعكب )32 عاما( إنه�م جاءوا من 
كل م�كان إىل مدين�ة عت�ق عاصم ش�بوة و”كانوا 
مجهزي�ن  وكان�وا  عليه�ا،  الس�يطرة  يحاول�ون 
ومس�تعدين للقتال”. لكن ش�يئا غري عادي حدث، 
فف�ي ليل�ة م�ن ش�هر آب اس�تطاعت مجموع�ة 
م�ن رجال�ه الوص�ول إىل خطوط الع�دو الذي كان 
يح�ارص ق�رص الحاك�م. وم�ع انبالج الفج�ر قام 
واح�د من رجال�ه أو “فني” كم�ا يدعوهم بعملية 
ش�به انتحارية وس�يطر عى نقط�ة تفتيش تقع 

عى مفرق ط�رق رئييس، وتحولت ق�وات النخبة 
فج�أة إىل حال�ة الدف�اع. وبنهاي�ة اليوم اس�تطاع 
العمي�د وجنوده إخراج اإلماراتين والقوات التابعة 
لهم من املدينة. وبتعزيزات من الش�مال طردوهم 
حتى الس�احل الجنوبي. وقال العميد لعكب: “كان 
رجاله�م يتصل�ون ب�ي ويقولون أي�ن كنتم، حتى 
يهرب�وا قب�ل وصولنا”. وي�رى الكات�ب أن هزيمة 
اإلماراتي�ن ع�ى يد جن�ود العمي�د لعك�ب والذي 
كان حليف�ا يف الح�رب ض�د الحوثين يف الش�مال، 
عالم�ة عى الحظ�وظ املراجعة للدول�ة الخليجية 
ومغامراته�ا الخارجية، وكيف انقلبت من الخطط 

الكربى والتأثري، إىل اإلهانة والهزيمة يف الصحراء.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد تقرير ملوقع »انتي وار« املناهض 
للحرب، األربعاء، أن تهديدات الواليات 
املتح�دة ضد دول العالم باس�تعراض 
ال�دول  تجع�ل  العس�كرية  قوته�ا 
أكث�ر عن�اداً وتحديا ب�دال من الخوف 
االمريكي�ة  لالمربيالي�ة  واالنصي�اع 
وذك�ر التقري�ر ان ”ترام�ب مص�اب 
بالصدم�ة من اس�تمرار اي�ران بالرد 

ومقاومة االرادة االمريكية يف املنطقة، 
عى الرغم من قيام واش�نطن بش�ن 
حرب اقتصادي�ة ضد البالد واغتيالها 
الحد كب�ار قادتها العس�كرين وهو 
الجنرال قاس�م س�ليماني“. واضاف 
أن ”اس�لوب التهدي�د لم يع�د مجديا 
وان ترام�ب اثب�ت انه ماي�زال مزيفا 
ومحارب�ا وهميا ليس اكث�ر من نمر 
من ورق، ولحسن الحظ يفضل حتى 

اآلن تجن�ب املواجهة العس�كرية عى 
الرغم م�ن صخب خطابه االعالمي“.

ذات  كان�ت  ”التهدي�دات  أن  وتاب�ع 
نتائج عكس�ية حيث دفعت املتفانن 
يف الخارج من خالل بناء أسلحة أكرب 
وأكرب وأكثر فتًكا، بما يف ذلك األسلحة 
العس�كري  العم�ل  ل�ردع  النووي�ة، 
األمريكي”. وواصل ان ”امريكا تدعم 
بانتظام تهديداتها بإرسال القاذفات 

وحامالت الطائرات يف دوريات مرئية 
بالق�رب من ال�دول املتم�ردة. يرح 
املسؤولون األمريكيون بشكل روتيني 
أنهم يرسلون رسالة. من الواضح أن 
االفراض هو أن الحكومات العنيفة، 
بع�د أن تعرض�ت للرهيب املناس�ب، 
س�تتخى عى الف�ور ع�ن مقاومتها 
وتطيع مطالب أمريكا، لكن لألس�ف، 

ال تسري األمور بهذه الطريقة أبًدا”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أث�ارت صورة لقائد فيلق القدس الس�ابق يف الحرس الثوري الفريق 
الش�هيد قاس�م س�ليماني، يف ش�وارع مدينة غزة بفلس�طن ذعراً 

»إرسائيليا«.
وأع�اد املتحدث باس�م جي�ش االحتالل، أفيخ�اي أدرع�ي، الثالثاء، 
ن�ر تغري�دة تضمنت صورة الش�هيد س�ليماني ع�ى صفحته يف 
موقع التواصل االجتماعي »توير«، وعلق: »صورة ضخمة لقاس�م 

سليماني يف شوارع غزة«.
ورفع سكان قطاع غزة مساء االثنن املايض لوحة ضخمة يف شارع 

الرشيد بغزة، تحمل صورة الفريق الشهيد قاسم سليماني.
وكتب عى صورة الشهيد سليماني عبارة »شهيد القدس«، وهو ما 
وصفه به س�ابقا رئيس املكتب الس�يايس لحماس إسماعيل هنية 

خالل مشاركته يف مراسم التشييع.

المراقب العراقي/ متابعة...
ه�زت انفجارات عنيفة، األربعاء، مطار عدن بالتزامن مع وصول 

طائرة تقل حكومة هادي الجديدة إليه من العاصمة السعودية.
وذك�رت مص�ادر يمنية، أن االنباء تش�ري اىل انه ثالث�ة انفجارات 
عنيفة اس�تهدفت الطائرة الس�عودية التي كان�ت تحمل حكومة 

الفار هادي وعدد من املسؤولن السعودين.
وأش�ارت املص�ادر اىل اصاب�ة بع�ض وزراء حكوم�ة ه�ادي اثر 

انفجارات واشتباكات يف مطار عدن.
م�ن جانب�ه أكد محم�د البخيتي عض�و املكتب الس�يايس لحركة 
أنص�ار الله، انه ال عالقة للحركة بهج�وم عدن، معترباً االتهامات 

املوجهة إليهم  »أسطوانة مروخة«.
وقال البخيتي ان “ما جرى تصفية حس�ابات جراء الرصاع الدائر 
بن مرتزقة العدوان«، الفتاً إىل أن “هذا الهجوم نتيجة للحرب بن 

املرتزقة يف عدن”.

سليماني يظهر في غّزة ويثير 
ذعرًا بين القيادة اإلسرائيلية!

انفجارات تهز عدن 
عقب وصول حكومة هادي

 من السعودية

»إكو« تعيد إحياء خط سككي يربط إيران 
وتركيا وباكستان

المراقب العراقي/ متابعة
حي�ث ت�م االع�راف به م�ن قب�ل منظمة 
األم�م املتح�دة كمم�ر دويل يرب�ط البل�دان 
الثالث�ة. ويس�تهدف خط الش�حن خفض 
مس�افة وزمن ترانزيت الس�لع بن إس�الم 
آباد واس�طنبول، حيث قط�ع القطار خالل 
ك�م   6500 مس�افة  التجريبي�ة  املرحل�ة 
ب�ن املدينتن خ�الل 13 يوميا وم�ن ثم تم 

تخفيضها إىل 11.5 يوم.  
ومم�ا ال ش�ك في�ه أن الغ�رض األصيل من 
مروع سكة الحديد اسطنبول - طهران - 
إسالم أباد، هو استهداف املجال االقتصادي 
ب�ن ه�ذه ال�دول الث�الث وزي�ادة التجارة 
بينهم. وحول هذا الس�ياق، كش�فت العديد 
م�ن التقارير االخباري�ة، أن وزراء النقل يف 
»منظمة التع�اون االقتصادي«، اتفقوا يوم 
الثالث�اء امل�ايض، ع�ى إعادة تش�غيل خط 
س�كك حديد القطارات لنق�ل البضائع بن 
مدن إسطنبول وطهران وإسالم أباد، مطلع 
الع�ام املقب�ل 2021. جاء ذل�ك يف االجتماع 
ال�� 10 وزراء النق�ل يف منظم�ة التع�اون 
االقتص�ادي، عرب تقنية الفيدي�و، بناء عى 
مق�رح من وزي�ر النق�ل والبني�ة التحتية 
الرك�ي، »ع�ادل ق�ره إس�ماعيل أوغل�و«. 
وش�دد »ق�ره إس�ماعيل أوغل�و« يف كلم�ة 
له خ�الل االجتماع ع�ى رف�ع كل العقبات 
التي م�ن ش�أنها إعاقة نق�ل البضائع بن 
ال�دول األعضاء، كما أكد الوزير الركي عى 
أهمية اس�تخدام تقنيات االتصال والحلول 
الرقمي�ة، وذل�ك للح�د من مخاط�ر فقدان 
جميع أن�واع املس�تندات التي يت�م تبادلها 

فعليا يف قطاع النقل.
وع�ى صعي�د متصل، دع�ا الوزي�ر الركي 
إىل تحري�ر النق�ل الثنائ�ي والنق�ل العاب�ر 
بن البل�دان يف املنظمة”، مش�ريا إىل أهمية 
“الحفاظ عى سلسلة التوريد دون انقطاع 
من أج�ل بقاء اقتص�ادات ال�دول األعضاء 
واس�تمرار كفاحها ضد فريوس »كورونا«. 
وت�م التوص�ل يف االجتم�اع، إىل تواف�ق بن 
ال�دول األعض�اء عى سالس�ة نق�ل جميع 
البضائ�ع الخاضع�ة للتج�ارة الخارجي�ة، 
وخاص�ة األدوية وامل�واد الغذائية، يف مجال 
النقل الربي، وهو أهم وس�يلة نقل يف مجال 

التج�ارة بن تلك ال�دول. وتقرر يف االجتماع 
إع�ادة فتح قطار الش�حن بن إس�طنبول 

وطهران وإسالم أباد مطلع عام 2021.
وت�م التأكي�د ع�ى أن�ه م�ع ب�دء تش�غيل 
البضائ�ع  نق�ل  يمك�ن  املعن�ي،  القط�ار 
بالعرب�ات التقليدية وكذل�ك نقل الحاويات 
ع�ى الطري�ق. وعق�ب الوص�ول إىل الصن 
ومحيطه�ا، تهدف ه�ذه ال�دول الثالث من 
خ�الل تفعيل خ�ط طه�ران – إس�الم أباد 
للوصول إىل الجانب اآلخر من آس�يا لتكون 
نقط�ة ربط جدي�دة نحو منطق�ة مختلفة 
من العال�م باإلضافة إىل تعزيز قدرة وصول 
املنتجات الركية إىل الس�وق الباكس�تاني، 
وذل�ك يف ظ�ل تنام�ي التع�اون الس�يايس 
واالقتصادي ب�ن هذه ال�دول الثالث. ولقد 

تم إنش�اء سكك حديد إس�طنبول – طهران 
- إس�الم أباد، بغية توسيع نطاق الرانزيت 
واتخ�اذ الق�رارات االس�راتيجية لتطوي�ر 
التع�اون بن الدول األعضاء بصفتها جرساً 

لربط آسيا بأوروبا.
وعى هذا املنوال نفسه، أعلن رئيس الوزراء 
الباكس�تاني »عمران خان« يف أوائل نيسان 
2009، عن جهود إس�الم أباد لتوسيع خط 
س�كة حديده�ا إىل إي�ران من خ�الل خطة 
جديدة لبناء سكة حديد »كويتا – تافتان«. 
للقط�ارات  يمك�ن  الح�ارض،  الوق�ت  يف 
املغ�ادرة من تركيا أن تمر عرب إيران وتدخل 
باكس�تان، ولك�ن بس�بب تده�ور خطوط 
السكك الحديدية يف باكستان وانعدام األمن 
يف مناطق عبور السكك الحديدية، يفضلون 

اس�تخدام الطرق من روس�يا وكازاخستان 
إىل الص�ن أو م�ن جورجي�ا، وجمهوري�ة 
أذربيج�ان، وكازاخس�تان، إىل الصن؛ لكن 
أقرص وأرخص طريق عب�ور بري للبضائع 

من باكستان إىل تركيا والعكس هو إيران. 
وذك�رت العدي�د من املص�ادر االخبارية، أن 
أنقرة تتجه بخطا متسارعة لتعزيز مكانتها 
عامليا، عرب إنشاء العديد من خطوط السكك 
الحديدي�ة إىل دول عدة، م�ا يمنحها القدرة 
ع�ى الوص�ول إىل أس�واق جديدة وتوس�يع 
تجارته�ا الخارجي�ة. وعرب ش�بكة خطوط 
تص�ل إىل الصن وباكس�تان والعراق، تعزز 
أنق�رة مكانتها كممر اس�راتيجي للتجارة 
العاملي�ة ما ب�ن ال�رق والغ�رب. وتعتمد 
اس�راتيجية القط�ارات ع�ى تفعي�ل خط 

تركي�ا - الص�ن، وخ�ط طه�ران - إس�الم 
آب�اد، وخ�ط الع�راق - تركيا، وهي ش�بكة 
كفيل�ة بتعزي�ز التج�ارة الخارجية، وجعل 
األرايض الركي�ة مم�را حيوي�ا لقط�ارات 
التصدي�ر. فف�ي 4 كان�ون األول الج�اري، 
انطلقت أول رحلة مب�ارشة لقطار تجاري 
من تركي�ا إىل الصن، والتي اس�تغرقت 12 
يوم�اً، ع�رب خالله�ا القطار قارت�ي أوروبا 
وآس�يا، وبح�ري مرم�رة وقزوي�ن، ودول 
تركيا، جورجي�ا، أذربيجان، كازاخس�تان، 
وص�وال إىل الصن. واالثن�ن املايض، انطلق 
قطار التصدير الثاني إىل الصن، مكونا من 
42 مقص�ورة، وبطول 770 مرا، يف خطوة 
اس�راتيجية عززت ق�درة املنتجات الركية 

عى الوصول إىل السوق الصيني.

ذكر وزير النقل والبنية التحتية التركي أن مشروع سكة حديد إسطنبول - طهران - إسالم أباد سيستأنف العمل العام المقبل. 
 )ECO( ولفت الوزير إلى أنه تم إطالق الخطة األولية للمشروع في االجتماع المشترك العاشر لمنظمة التعاون االقتصادي

بهدف أساسي هو تعزيز العالقات االقتصادية بين اسطنبول وطهران وإسالم أباد.
ويقدر طول خط السكك الحديدية هذا بنحو 6500 كم، منها 2600 كم في إيران، و 1950 كم في أراضي تركيا و 1990 كم من 
هذا الخط في أراضي باكستان. وكان هذا الخط قد تم تشغليه تجريبيا في سنة 2009 في إطار مشاريع منظمة التعاون االقتصادي.

كيف تنظر واشنطن للتعاون االقتصادي المرتقب؟
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بكالمه الواثق، الهادىء، الدقيق والحاسم، كعادته، قدم األمين العام لحزب اهلل سماحة السيد حسن نصر اهلل، وفي حوار العام 
مع قناة »الميادين« بمناسبة الذكرى األولى الستشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه الحاج ابو مهدي المهندس، مقاربة 

الفتة ضّمنها، باإلضافة إلى ما ذكره من الناحية الوجدانية التي جمعته مع الشهيدين سليماني والمهندس خالل مسيرة طويلة 
من العمل المقاوم ضد االحتاللين األميركي والصهيوني، عرًضا تاريخًيا لمسار عمل محور المقاومة بشكل عام، وتوصيًفا لواقع 

الصراع حاضًرا وما آلت إليه المواجهة ضد هذين العدوين، وإشارة الى الخطوط الرئيسة الستراتيجية المحور مستقباًل.

عاشت تونس سنة 2020 
أحداًثا استثنائية ومفصلية، 

ولعل أكبر تحد كان خطر 
فيروس »كورونا« الذي أعاق 

مختلف نواحي الحياة ومّثل 
تهديًدا جدًيا للتونسيين. 

وينتظر التونسيون أن يحمل 
معه العام الجديد نهاية 

لصفحة »كورونا« المأساوية 
بكل تداعياتها الكارثية 

والصحية السيئة. كما أن 
الحدث الثاني الذي طغى على 
تونس هذا العام هو ظاهرة 

عدم االستقرار الحكومي 
والسياسي مع ما مثلّه ذلك 

من تداعيات سلبية على عمل 
المؤسسات وآفاق االستثمار 

والتخطيط المتزن للمستقبل.  
بدأت سنة 2020 بأزمة 

حكومية تمّثلت بعدم تمّكن 
حكومة الحبيب الجملي 

المقترحة من حركة النهضة 
من تأمين النصاب القانوني 

لمرورها في مجلس نواب 
الشعب. وذلك بعد فشل 
التركيبة الحكومية التي 

قدمها رئيس الحكومة 
المكلف آنذاك الحبيب 

الجملي، والتي قضى وقًتا 
طوياًل في إعدادها، في نيل 
تزكية البرلمان للمرة األولى 

منذ سنة 2011.  

بقلم/شارل ابي نادر
أو ن�واة ه�ذه  وحي�ث إن أس�اس 
طرح�ه  يف  كان  اإلس�راتيجية، 
معادلة ردع جدي�دة مركبة، تجمع 
القدي�م من عن�ارص ال�ردع والذي 
م�ا زال فاع�ً� ومنتًج�ا، مع نقاط 
جديدة، فرضها مس�توى ما وصل 
اليه ه�ذا ال�راع وظروف�ه.. فما 
ه�ي ه�ذه النق�اط؟ وه�ل يمك�ن 
ربطه�ا بالذكرى األوىل الستش�هاد 
الحاج قاسم سليماني ورفيق دربه 
الح�اج ابو مه�دي املهن�دس؟ واىل 
أي مدى يمكن أن تؤس�س ملستوى 
مختلف من املواجهة، وخاصة ضد 

الصهاينة؟
النقطة األوىل من ك�م السيد والتي 
يمك�ن وضعه�ا يف اط�ار تطوي�ر 
معادل�ة الردع، ه�ي مضاعفة عدد 
الصوراي�خ النوعية من�ذ عام حتى 
الي�وم، وحيث لم يك�ن العدو حتى 
اآلن ق�د وجد حً� ملا يملكه أساًس�ا 
ح�زب الل�ه م�ن ه�ذه الصواري�خ 
من�ذ عام تقريًبا، حي�ث كانت هذه 
املشكلة بالنسبة له، مع غريها من 
نقاط كثرية طبعت مس�توى عمل 
وتجهيز أطراف محور املقاومة، يف 
كل الساحات وخاصة يف اليمن، من 
أسباب اقدام األمريكيني والصهاينة 

عىل تنفيذ جريمة العر.
ويأتي ك�م س�ماحة السيد، والذي 

هو حتًم�ا دقيق وصحي�ح والعدو 
ه�و أكث�ر م�ن يصدق�ه )مرغًم�ا 
طبًعا(، فيما خ�ص مضاعفة عدد 
التقليدية(،  أو  )النوعية  الصورايخ 
ليزي�د م�ن هواج�س »ارسائي�ل« 
مس�ؤوليها  توت�ر  م�ن  ويوس�ع 
العس�كريني واألمني�ني، وليش�ّكل 
صفع�ة ل�كل م�ن رأى يف عملي�ة 
اغتيال الشهداء، محاولة لقطع أو 

لتأخري من�اورة امت�ك ح�زب الله 
للصواريخ النوعي�ة، واألهم يف هذه 
النقطة م�ن ك�م الس�يد، أنه حدد 
من�ذ عام حت�ى اآلن، وكأن�ه يقول 
منذ استش�هاد الق�ادة حتى اليوم، 
النوعية  تضاعف ع�دد الصواري�خ 

التي أصبحنا نمتلكها.
طرح�ه  م�ا  يف  الثاني�ة  النقط�ة 
يف  كان  أيًض�ا،  الس�يد  س�ماحة 
تش�ديده ع�ىل فعالي�ة الصواري�خ 
الدقيق�ة، وع�ىل القدرة الت�ي بات 
يمتلكه�ا حزب الل�ه يف التعامل مع 
أي هدف يريده واس�تهدافه بشكل 
دقيق، دونما قدرة للعدو عىل منعه، 
وبطريق�ة أخرى، تكلم الس�يد عن 
تحقي�ق وامت��ك من�اورة اختيار 
االهداف واصابته�ا بدقة، وخاصة 
االسراتيجية منها، والتي لن تكون 
بأقل من مط�ارات وقواع�د جوية 
وغ�ري جوي�ة، أو منش�آت للطاقة 

أو للق�درات الكيمياوي�ة أو حت�ى 
النووية، اضافة طبًعا ملراكز القرار 
السيايس والعس�كري لدى الكيان، 
وكل ذل�ك لن يراه الع�دو طبًعا من 
باب الحرب النفس�ية فقط، بل هو 
يعل�م أكثر من غ�ريه، أوالً، صدقية 
ودق�ة ك�م الس�يد، وثانًي�ا، يمل�ك 
الذاتي�ة  االس�تع�مية،  االمكاني�ة 
أو بالتع�اون م�ع األمريكي�ني، عىل 
اكتش�اف حقيقة ق�درات املقاومة 
حالًي�ا، وه�ذا أساًس�ا من أس�باب 
هلوس�ة الع�دو مما يملك�ه حزب 
الش�هيد  الح�اج  دور  وم�ن  الل�ه، 
قاسم س�ليماني، يف ادارة وتنسيق 
منظوم�ة الت�زود بتل�ك الق�درات، 
والتي اكتش�ف الع�دو أيًض�ا، أنها 
مس�تمرة بعد استشهاده، وتتطور 
وتصبح أكثر فعالية يوًما بعد يوم.

النقط�ة الثالث�ة من طرح الس�يد، 
أواًل ح�ول ما تطّرق الي�ه مبارشة، 

ح�ني أش�ار اىل امت��ك املقاوم�ة 
اس�تهداف  ع�ىل  الق�درة  حالًي�ا، 
املعادي�ة، بمع�زل ع�ن  املس�ريات 
اختي�ار التوقي�ت املناس�ب والذي 
يرتبط  بعنارص الراع واملواجهة 
الواس�عة والحساس�ة، وثانًي�ا ما 
أملح الي�ه بطريقة غري مبارشة عن 
وج�ود قدرات نوعية لدى املقاومة، 
م�ن غري املناس�ب الي�وم االفصاح 
عنه�ا، حيث يدخل ع�دم االفصاح 
هذا، م�ن ضمن من�اورة الغموض 
ح�ول م�ا تمل�ك، والتي ستش�كل 
حتًما عن�ر مفاجأة للع�دو عند 

أية مواجهة معه.
أهمية الطرح فيم�ا خص النقطة 
الثالث�ة، واملتعلق�ة بامت�ك القدرة 
عىل اس�تهداف املس�ريات املعادية، 
العس�كرية  الناحي�ة  م�ن  إن�ه 
والعس�كرية - التقني�ة، وبمج�رد 
اس�تهداف واس�قاط بع�ض ه�ذه 

املس�ريات، ولو بنسبة معقولة غري 
كامل�ة، أثن�اء املواجه�ة أو قبلها، 
س�وف يتم التأثري س�لًبا عىل قدرة 
املراقب�ة الجوية للع�دو، األمرالذي 
م�ن  مب�ارشة  يضاع�ف  س�وف 
فعالي�ة النقطت�ني األوىل والثاني�ة، 
واملتعلقتني تباًعا بع�دد الصورايخ 
التي س�يتم اط�قها، وبالصورايخ 
النوعية منها، والتي ستكون قواعد 
اط�قها محمية أثناء االط�ق أكثر 
من السابق، عندما كانت املسريات 

تعمل بفعالية كاملة.
 بكل موضوعية، ما طرحه الس�يد 
لناحي�ة تطوي�ر معادل�ة ال�ردع يف 
نقاطه�ا الث��ث، يدخ�ل أو يرتبط 
بش�كل مبارش بال�رد الصاعق عىل 
عملي�ة االغتي�ال للقادة الش�هداء 
منذ عام تقريًب�ا، ويمكن القول إن 
ما قدمه س�ماحته للعالم عرب قناة 
»امليادي�ن«، والذي س�يكون معنًيا 
بمتابع�ة تنفي�ذه والثب�ات علي�ه، 
كقائ�د للمقاومة يف لبن�ان وكقائد 
أس�ايس من قادة مح�ور املقاومة 
بش�كل عام، يمكن اعتب�اره هدية 
الش�هيدين  لروح�ي  ج�ًدا  غالي�ة 

سليماني واملهندس.  

بقلم/ روعة قاسم
ونتيج�ة هذا الف�راغ الحكومي عاش�ت تونس 
عىل وق�ع أزمت�ني واح�دة اجتماعي�ة وأخرى 
اقتصادية مع ش�لل تام للديبلوماس�ية وغياب 

عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.  
ث�م وقع اختي�ار رئيس الجمهورية التونس�ية 
قي�س س�عّيد ع�ىل ش�خص إلي�اس الفخفاخ 
لتش�كيل الحكومة التونس�ية. ه�ذه الحكومة 
كس�ابقتها ل�م تصم�د م�ع ش�بهة تض�ارب 
املصالح التي طالت رئيس�ها، ويف خضم وضع 
معييش صعب ورهانات اقليمية وأمنية صعبة.

»تحدي االرهاب«
وجد التونس�يون أنفس�هم مج�دًدا مع تحدي 
ع�ن  أس�فر  ال�ذي  الهج�وم  وذل�ك  اإلره�اب 
استش�هاد امل�زم أّول توفيق محّمد امليس�اوي 
مدن�ي.  بينه�م  اش�خاص  س�تة  وإصاب�ة 
واس�تهدفت العملي�ة دورية أمني�ة قريبة من 
مقر السفارة األمريكية يف العاصمة التونسية. 
وخلّف�ت ردود أفع�ال غاضبة ومن�ددة محلًيا 
ودولًي�ا وس�ط تأكيد عىل أهمي�ة وحدة الصف 
التون�ي ملواجه�ة ه�ذا الخطر. ه�ذه العملية 
هي األوىل من�ذ حزيران/ يوني�و 2019 واألوىل 
يف عهد الرئيس قيس س�عيد، وق�د تزامنت مع 
أول اجتماع ملجل�س الوزراء للحكومة الجديدة 

بقر قرطاج.
وحمل�ت ه�ذه العملي�ة االنتحاري�ة بتوقيتها 
وظرفيتها رس�ائل ودالالت عديدة، فهي جاءت 
قبل يوم من إحي�اء ذكرى ملحمة »بن قردان« 
التي هزم فيها »داع�ش« اإلرهابي رّش هزيمة 
ع�ىل أيدي ق�وات األم�ن والجيش التونس�يني، 
يف وقت كان يس�يطر فيه عىل كث�ري من بلدان 
املنطق�ة و يعرب�د، فكان�ت بن ق�ردان البداية 

لسلسلة من هزائم متتالية لهذا التنظيم.
وجاءت لتزيد من حجم الصعوبات التي تواجه 
حكومة الفخفاخ الجديدة س�واء عىل املستوى 
األمن�ي أو االقتص�ادي أو الس�يايس. فحكومة 
الفخفاخ وجدت نفس�ها أم�ام تحديات عديدة 
بدًءا بفريوس »كورونا« الذي تحول اىل كابوس 

عاملي، وصواًل اىل التحدي األمني.
كم�ا تعرض�ت املناضل�ة التونس�ية والقيادية 
يف »التي�ار الش�عبي« مبارك�ة الرباهمي أرملة 
الش�هيد محمد الرباهمي ملحاولة اغتيال أثارت 
املخ�اوف م�ن ع�ودة تون�س مج�دًدا اىل مربع 
العن�ف والخط�ر التكف�ريي. خاص�ة ان هذه 
القيادي�ة والنائب الس�ابق يف الربمل�ان التوني 

ه�ي م�ن رم�وز النض�ال يف وج�ه مح�اوالت 
التطبيع مع االحت�ل الصهيوني ومن الداعمني 

لقضايا املقاومة وفلسطني.
»وباء كورونا«

وكغريها من دول العالم واجهت تونس فريوس 
»كورونا« املس�تجد، العدو الخف�ي، بإجراءات 
عدي�دة منها فرض حجر صح�ي اجباري امتد 
ألكثر من ش�هرين ت�م خ�له تعلي�ق الرح�ت 
الربي�ة والبحرية والجوية ومنع التجمعات بما 
فيه�ا صل�وات الجمع�ة والجماع�ة مع فرض 
توقيت�ني للعم�ل يف املؤسس�ات اإلداري�ة منعا 
ل�كتظاظ. وقد زادت هذه اإلجراءات من حجم 
األزمة االقتصادية واملالية التي تعيش�ها الب�د 
م�ع ضع�ف االس�تثمارات ومناخ عم�ل متدنٍّ 
ونق�ص اإلنت�اج، خاصة أن الوضع الس�يايس 
والتجاذب�ات والراع�ات الت�ي احتدم�ت بني 
األحزاب الكربى أّثرت بش�كل كبري عىل الوضع 

االقتصادي املايل.  
وبعد تس�جيل صف�ر حالة إصاب�ة بكورونا يف 
حزيران 2020، ظن التونس�يون أنهم انتروا 
عىل الوباء، لكن مع عودة فتح الحدود تدريجًيا 
ب�دأت اعداد املصابني باالرتف�اع تدريجًيا اىل أن 

وصلت اىل آالف اإلصابات.
لم تلبث الراعات السياسية ان عادت مجددا  
وتمحور الراع حول أطراف رئيسية فاعلة يف 
املشهد الس�يايس هي رئيس الجمهورية قيس 
س�عيد ورئيس الربملان وزعي�م حركة النهضة 
الي�اس  الحكوم�ة  ورئي�س  الغن�ويش  راش�د 

الفخفاخ.
صحيح أن جائحة »كورونا« خففت طيلة فرة 
الحج�ر الصحي م�ن وطأة هذه االنقس�امات 
والتجاذب�ات السياس�ية الت�ي عرفته�ا الب�د 
م�ع تش�كيل حكوم�ة الفخف�اخ، لك�ن دعوة 
حرك�ة »النهضة« اىل تش�كيل حكوم�ة وحدة 
وطنية تتمتع بحزام س�يايس، وكذلك تريح 
رئي�س الجمهورية حول ما أس�ماه ب�«البؤس 
الس�يايس« يف تونس، وانتقاده ملا تعيشه الب�د 
من حياة سياس�ية، كل ذلك فتح الباب واسًعا 

أمام عودة االحرابات السياسية من جديد.
وكذل�ك طغ�ت عىل املش�هد الس�يايس ظاهرة 
»الس�ياحة الحزبية«، وهي انتق�ال النائب من 
ح�زب اىل آخ�ر بحس�ب مصلحته السياس�ية 
وتبًع�ا لطبيع�ة التحالفات بني الكت�ل النيابية 
والت�ي تتغ�ري يوًما بع�د يوم. وق�د طالت هذه 
الظاه�رة أحزاًبا كربى مثل حرك�ة »النهضة« 

وحزب نبيل القروي.  
وق�د تتال�ت الدع�وات اىل اط�ق ح�وار وطني 
جام�ع يض�ّم مختل�ف الفاعلني السياس�يني 
والكتل واألحزاب السياس�ية يف تونس. وجاءت 
هذه الدعوات بعد عودة التجاذبات السياس�ية 
بق�وة لته�ّز املش�هد الس�يايس. وكان رئي�س 
املجلس الوطني التأس�يي الس�ابق مصطفى 
بن جعفر أول من وّجه الدعوة للحوار الوطني، 
إذ دعا رئي�س الجمهورية لتنظيم حوار وطني 
للمصالحة ب�ني مختلف الفرقاء السياس�يني. 
كما أطلقت 5 أحزاب هي الحركة الديمقراطية 
وحرك�ة م�روع تون�س وحزب بن�ي وطني 
وح�زب آف�اق تون�س وح�زب األم�ل مب�ادرة 
تدع�و اىل حوار وطن�ي يجمع املجتم�ع املدني 
اىل تج�اوز  السياس�يني، وته�دف  والفاعل�ني 

االنقسامات السياسية الراهنة.
ث�م جاءت اس�تقالة الفخفاخ لت�ّرع األبواب 
عىل أزمات أخ�رى وعىل ف�راغ حكومي جديد. 
ومن�ذ جويلي�ة م�ن س�نة 2020 ب�دأت رحلة 

البح�ث عن رئي�س حكومة جدي�د، خاصة ان 
اس�تقالة الفخفاخ أتت يف ظ�رف دقيق تواجه 
فيه الب�د وضًعا صعًبا عىل مختلف املستويات 
االجتماعي�ة واالقتصادية والسياس�ية وحتى 
عىل املس�توى الصح�ي يف ما يتعل�ق بفريوس 
»كورون�ا« ال�ذي ظ�ل تهدي�ده قائًم�ا خاصة 
بع�د فت�ح الح�دود. وأصبح قيس س�عيد مرة 
جديدة هو املعني بالتش�اور مع باقي األحزاب 
واملكونات السياس�ية يف الب��د الختيار رئيس 
جدي�د للحكوم�ة يف غض�ون 10 أيام بحس�ب 
الدس�تور التوني. ووقع اختيار قيس س�عيد 
عىل ش�خصية هشام املش�ييش وزير الداخلية 
يف حكوم�ة الفخف�اخ ومّثل اختي�اره مفاجأة 
األح�زاب والطبقة السياس�ية يف الب�د بس�بب 
عدم ورود اسمه من بني األسماء املقرحة من 
األحزاب والكتل الربملانية. وتزامن هذا التكليف 
مع ج�دل كب�ري وأجواء مش�حونة يف املش�هد 
الس�يايس، مما عطل عمل الربملان الذي تحول 

إىل ساحة لراع اللوبيات السياسية.

»حراك ضد التطبيع الصهيوني«
كما عاشت تونس سنة 2020 عىل وقع الحراك 
املتواصل الرافض لكل أشكال التطبيع، وخرج 
ممثل�و املجتم�ع املدن�ي والنخ�ب واألح�زاب 
التونسية يف العديد من االحتجاجات والوقفات 
املعربة عن رفض الش�ارع التون�ي للتطبيع. 
وقد رفع التونس�يون أصواتهم عالًيا احتجاًجا 
ع�ىل اتفاق التطبي�ع الصهيوني م�ع االمارات 
والبحرين والسودان. وندد التونسيون حكومة 
وش�عًبا بما أس�موه العدوان الجديد واتفاقية 
العار والخيانة التطبيعية لهذه الدول مع العدو 

الصهيوني.
وجاء إع��ن اململكة املغربي�ة تطبيع ع�قتها 
م�ع الكي�ان الصهيون�ي، ليثري غضًبا ش�عبًيا 
عارًم�ا وقوب�ل االتف�اق املغرب�ي - اإلرسائييل 
برعاي�ة أمريكية باس�تنكار رشائ�ح عديدة يف 
املجتمعات املغاربية سواء يف تونس أو الجزائر 
أو املغرب نفسها. فقد علت أصوات االستنكار 
لهذه الخيانة التاريخية للقضية الفلسطينية. 

وأص�درت ع�دة أحزاب تونس�ية بيان�ات ادانة 
اعت�ربت خ�له�ا »تطبيع  النظ�ام املغربي مع 
الكي�ان الصهيوني خيانة تاريخية عظمى لكل 

القضايا العربية واإلنسانية العادلة«.  
»الراع بني القصبة وقرطاج«

كم�ا عاش التونس�يون ع�ىل وقع حال�ة عدم 
االس�تقرار الس�يايس وعودة االس�تقطاب بني 
القصبة أي الحكومة وقرطاج وذلك بعد اع�ن 
رئي�س الجمهوري�ة قيس س�عيد ع�ن رفضه 
للتعيينات األخرية الصادرة عن رئيس الحكومة 
هش�ام املش�ييش إث�ر تعيينه لبعض األس�ماء 
كمستشارين ضمن فريقه الوزاري، وكان ذلك 
بمثابة مؤرش اىل مرحلة جديدة من الراع بني 
رئيي الجمهورية والحكومة. فهذه الحكومة 
التي تكونت عىل أساس الكفاءة واالستق�لية، 
رسع�ان ما تحول�ت الحقا اىل حكوم�ة حزبية 
مسيس�ة باعتب�ار أن عدي�د التعيين�ات كانت 
باقراح من بعض القوى السياس�ية واألحزاب 
التي يريد املش�ييش التقرب منها لضمان حزام 

برملاني وسيايس لحكومته.
يف ش�هر نوفمرب / ترين الثاني عادت مجدًدا 
وت�رية االحتجاج�ات يف املناط�ق الحدودية ويف 
الجنوب التوني. فقد اندلعت ما سميت بأزمة 
الكامور لتجد الحكومة التونسية نفسها أمام 
تحدي�ات صعب�ة ورف�ع املتظاه�رون مطالب 
عدي�دة مثل تش�غيل أبن�اء الجه�ة بالركات 
النفطي�ة وبَنيل نصي�ب من مداخي�ل البرول 
الت�ي تش�تكي م�ن  لتنمي�ة والي�ة تطاوي�ن 
التهمي�ش وغياب التنمي�ة. ورغم أن الحكومة 
توصل�ت التفاق م�ع معتصم�ي الكام�ور اال 
أن ذل�ك فت�ح الباب أم�ام زي�ادة املطالب لدى 
الواليات األخ�رى التي تعاني أوضاًعا ش�بيهة 

من التهميش واإلهمال الذي امتد لسنوات.  
كم�ا ش�هد ع�ام 2020 ب�روًزا جدي�ًدا لرموز 
النظ�ام الس�ابق والح�زب الحاكم ال�ذي حكم 
تونس قب�ل ثورة يناي�ر/ كان�ون ثاني 2011 
أي الحزب الدس�توري عرب تزايد ش�عبية حزب 

رئيسته عبري موىس.
ويمك�ن القول إن 2020 كان ع�ام بداية تبلور 
مش�هد س�يايس جديد يف ظل أزم�ة اقتصادية 
»كورون�ا«  أزم�ة  ح�دة  زادته�ا  اجتماعي�ة 
وسياس�ات اإلغ�ق التي فرضت بسب التفيش 
الرسي�ع واملخيف للوباء. فهل س�تكون س�نة 
2021 ه�ي س�نة الخروج من األزم�ة الوبائية 

واالقتصادية واالجتماعية والسياسية؟

تطوير الردع .. هدية السيد نصر اهلل للقائد 
سليماني في ذكراه

حصاد 2020 التونسي: »كورونا« وتقلبات سياسية ومحاربة للتطبيع

 

وددت لو يس�تعيد الدهر دورته 
ولو لحظة من زمان األمس ُتسرق 

ماذا سأشكو عىل األوراق من ألم 
أقل شكواي ال يقوى له الورق 

نحن انتمينا إىل تاريخنا بدم 
وآخرون عىل تاريخهم بصقوا 
االنتم�اء والوالء، مفردتان الُيتِعب اللس�اَن لفُظهم�ا حتى وإن تكرر 
آالف امل�رات، وق�د جب�ل االنس�ان بفطرته عليهم�ا، إذ يق�ول علماء 
االجتماع ان لكل منا -وإن لم نش�عر- حاجة ل�نتماء والوالء اىل جهة 
معينة يف مراحل حياتنا جميعها، بدرجة تحددها ضوابط ومقاس�ات 
تختلف من ش�خص آلخر. وتدفعنا لهذا الوالء غرائز عدة، تنمو وتكرب 

معنا وتتشعب بازدياد متطلبات حياتنا.
  ف�أول انتماء كان لحظة والدتنا، إذ س�عينا اىل أثداء أمهاتنا من دون 
إدراك، وقد قال جل وع�: »وهديناه النجدين«. فسجلنا بذاك أول والء، 
ثم أعقبه والء يف سنّي طفولتنا األوىل، وثالث يف مدارسنا، وحني دخلنا 
مع�رك الحياة العملية كان بانتظارن�ا والء رابع، فمن كان منا عمله 
وظيفي�ا فرض الوالء وجوده بني الرأس واملرؤوس، ويف ميادين العمل 
االخ�رى بني العامل ورب العمل، ويف كل م�ا تقدم يكون الوالء بحدود 
العمل وسياقاته ليس أكثر، وبانتهاء ساعات الدوام او ساعات العمل، 
تذه�ب كل األط�راف إىل اهتماماتها من دون تأثري ش�خص عىل آخر. 
ومن املؤكد أن االنس�ان الس�وي منا يضع لهات�ني الخصلتني ضوابط 
تدخ�ل يف بلورته�ا التزامات اجتماعي�ة وأخ�قية، فض� ع�ن البيئية 
والظرفية. وقبل كل هذه االنتماءات والوالءات وبعدها وخ�لها، هناك 
سقف كبري يجمع الكل أينما كانوا، ذاك هو سقف الوطن، وهو فرض 
عىل كل من يدعي االنتماء له بدًءا من أكرب رأس فيه، وصوال إىل أبسط 

مواطن. 
االنتماء يف عراقنا صنفان؛ األول انتماء رسمي إىل الدولة، وهذا تحدده 
أربعة ثوابت هي »هوية األحوال املدنية، ش�هادة الجنس�ية، البطاقة 
التموينية وبطاقة تأييد الس�كن«. أما الصن�ف الثاني فهو انتماء اىل 
أرض الع�راق ومائه وس�مائه وماضي�ه وحارضه ومس�تقبله، وهو 
الوالء بعينه، إذ يسمو إىل مافوق املحددات، ف� تحده مستمسكات أو 
ص�ور أو طوابع، وال تقيده صورة قيد. واألخ�ري هذا يحتم عىل الذين 

يشعرون به إبداء املواقف الفعلية علنا، بل والتفاخر بها أمام املأل. 
فبال�والء فقط يتمكن الع�راق من الوقوف بوج�ه أي عدوان خارجي 
يتع�رض له، وبالوالء فقط يتمكن من طرده، وبالوالء فقط يضع يده 
عىل الجرح النازف الذي يشارك فيه أعداء الداخل قبل الخارج، فالوالء 

أوال.. والوالء ثانيا.. والوالء ثالثا وعارشا...
واليخف�ى ع�ىل الجمي�ع ك�م هي مظلوم�ة ه�ذه القيمة عند نس�بة 
اليستهان بها من العراقيني. وقد سجلت لنا أحداث أمنية كثرية »ثلمة« 
يف هيكل الوالء الصلد، وليس بعيدة عنا أحداث املوصل، إذ كان أبطالها 
ش�خصيات من رؤساء بعض العشائر وأبنائها، ووجوه قبائل عريقة 
كان له�ا يف س�فر التاريخ م�حم مرفة ومواق�ف وطنية، التغطيها 
غرابيل رشذمة من أحفادهم، ش�ذوا عن سلوك أجدادهم، وشطوا عن 
نهجهم املتبع خ�ل قرون ممتدة يف عمق تاريخ العراق، فغريوا مجرى 

الوالء باتجاه سقيم رغم انتمائهم الرسمي باملستمسكات األربعة.
 املس�ؤولية الي�وم تق�ع ع�ىل عات�ق الجمي�ع، يف تفعي�ل روح الوالء 
»خالص�ة« للع�راق، وعليه�م تقع مس�ؤولية بعثها ثاني�ة يف نفوس 
املغ�رر بهم، يف ظرف من الظروف وس�ط طيش من الظنون، وس�فه 
من املعتقدات، وشحن من الداخل والخارج من منطلق طائفي عقيم، 
أو إغراء مادي دنيوي، ومن دون هذا الوالء الخالص لن يتقدم العراق 
خطوة واحدة، بل س�يتقدم عليه رشاذم عديدون من كل بقاع األرض. 
واليمك�ن النهوض بمعطيات ذي جدوى، وريع يصب يف خدمة العراق 

والعراقيني، إال من خ�ل الوالء ثم الوالء ثم الوالء للعراق.

الوالء ثم الوالء ثم الوالء

بقلم/ عيل عيل

الخميس 31 كانون االول 2020 
العدد 2493 السنة العاشرة

عاشت تونس سنة 2020 على وقع الحراك المتواصل الرافض لكل أشكال التطبيع، وخرج ممثلو 
المجتمع المدني والنخب واألحزاب التونسية في العديد من االحتجاجات والوقفات المعبرة عن رفض 

الشارع التونسي للتطبيع

السيد طرح تطوير 
معادلة الردع في 

نقاطها الثالث، يدخل 
أو يرتبط بشكل 

مباشر بالرد الصاعق 
على عملية االغتيال 
للقادة الشهداء منذ 

عام تقريًبا

كالم السيد عن تطوير معادلة الردع، 
هي مضاعفة عدد الصورايخ النوعية منذ 
عام حتى اليوم، وحيث لم يكن العدو 
حتى اآلن قد وجد حاًل لما يملكه أساًسا 

حزب اهلل من هذه الصواريخ



اُهِدرت الكثري من فرص التصحي�ح، مثلما تلّكأت أحوال التعديل 
لكل مفاِصل العمل الريايض يف البالد، بعد أن ُغّيبت الش�خصيات 
الحقيقي�ة، واُهمل الرموز، واُبِعد النج�وم عن مواقع القرار الذي 

كان يفرتض أن يكون!
وبقي�ت الرياضة العراقية ت�راوح مكانها، بفض�ل غياب قادتها 
الفعليني، أو بس�بب وجود أولئك الذين أخذوا عىل عاتقهم مهاماً 
لم يكونوا أهالً لها أو رّبما كانت املس�ؤوليات املُلقاة عىل عاتقهم 

أكرب من أسمائهم أو حتى تاريخهم!
واقع حال مرير، بّدد أحالم الكثريين وشّتت الجهود املضنية التي 
ُبذل�ت من أجل اإلصالح، الغائب يف حقيق�ة األمر، أو املُغّيب بفعل 
فاع�ٍل، أو بفضل قات�ٍل ختم عىل رياضنا بالش�مع األحمر، بدليل 
ما نش�اهده من إهمال متعّمد أو تشٍظ يتجّدد نتيجة االفتقار اىل 

التخطيط الصحيح أو السرتاتيجية السليمة!
لألس�ف.. هناك من ال يضع أس�م العراق ُنصب عينيه، أو يتخلّف 
عن الركب، ألس�باب بعي�دة كل الُبعد عن التط�ّور والنهضة التي 
تعيش�ها الرياض�ة يف بقي�ة البل�دان، أقربها املج�اورة عىل األقل 

وأبعدها تلك التي يف قارات أخرى!
أعرتف أن عام 2020، الذي لم يبَق له س�وى يوٍم واحٍد، كان عاماً 
أقرب ألن يكوَن عام ل�)النس�يان(، بسبب النكبة أو الصدمة التي 
تحقق�ت، ألنه عام ال يريد حتى املتفائلؤن اس�تذكاره، كونه ترك 
آث�اراً ُمحّمل�ة بالهموم واملش�اكل واإلرهاص�ات لرياضتنا، كونه 
قىض عىل أبسط الطموحات وأطاح بكل اآلمال، بل ورمى بحممِه 

حتى عىل املستقبل القادم!
ويف الحقيق�ة أن�ه كان باإلم�كان أفضل 
مّم�ا كان، لك�ن قس�وة األي�ام التي كان 
يمك�ن له�ا أن تنقل أوض�اع رياضتنا اىل 
واق�ٍع أفض�ل، غ�ري أن رياضتن�ا بقي�ت 
تتخّبط وتتدح�رج بس�بب التهافت عىل 
سّدة الُحكم الريايض أو نتيجة تشويهها 
من قب�ل أه�ل الرياض�ة ذاته�م، طمعاً 
باملناصب أو ُحّباً بالجاه، الجاه الذي أكل 
األخرض واليابس، وترك بصمات س�لبية 
عىل كل أركان وزوايا الرياضة العراقية!

ويف اعتقادن�ا الش�خيص أنه كان يفرتض أن توض�ع حدوداً ملا آل 
إلي�ه الح�ال، وُتقّيم املرحل�ة املاضية وتنكّش�ف كل األخطاء عىل 
الورق بهدف التصحيح والتعديل، وتكون هناك جلس�ة ُمصارحة 
مكش�وفة ب�ني القائمني ع�ىل قي�ادة الرياضة وأن تك�ون هناك 
ن�دوات حوارية وص�والً لحلول تقيض عىل الفش�ل الذي اس�تمّر 
ي�الزم كل مفاص�ل العم�ل الريايض ب�دءاً م�ن اللجن�ة األوملبية 
واتحاداته�ا الرياضية، مروراً بوزارة الش�باب والرياضة واألندية 
واملنتدي�ات والتي يق�ع عىل عاتقها احتض�ان الريايض واملواهب 

واألخذ بأيديهم وفقاً للخطوات الصحيحة!
ال نتائ�ج إيجابي�ة، م�ن دون تخطي�ط فع�ي، وال حق�وق تؤخذ 
بس�هولة، إال بتقدي�رات ُتعرَض عىل أهل الش�أن م�ن أكاديميني 
فاعل�ني ونجوم معروفني وخ�رباء يملكون من التج�ارب الكثري، 
أو م�ن يملك�ون القدرات الخارقة التي يمكن له�ا أن تصل ِبنا اىل 

صناعة اإلنجاز والبطل األوملبي!
تصحيح املس�ار وتعديل املدار، يمكن لهما أن يتحّققا لو تواجدت 
الثق�ة أوالً وتح�ّددت التطلّعات وُفّس كل يشء يح�دث وفقاً ملبدأ 
ُحس�ن النّية، ووضع الش�خص املناس�ب يف املكان املناس�ب، كل 
ذلك من ش�أنه أن يصل ِبنا اىل طريق اإلص�الح وصوالً اىل التحدّي 

الحقيقي والفّعال!
أيه�ا األخوة.. إننا اليوم نعي�ش يف مفصل حقيقي، قد يقيض عىل 
كل يشء، أو ينقلن�ا اىل مج�ال االرتق�اء برياضتن�ا التي تتصارع 

مع م�ع نفس�ها للبق�اء، ولي�س  وتتب�ارى  للتناف�س، 
التواج�د،  أج�ل  ولي�س ملعرف�ة مكانته�ا نفس�ها م�ن 

وعند أي محطة!أي�ن تق�ف، عن�د أي ح�دود، 
ثانياً، عليكم يا من تدعون البناء  والتصحي�ح  أوالً 
تحّق�ق م�ن هب�وط أن تناقشوا أنفسكم، فيما 
تتجرّدوا ومن نكب�ات ومن هزائم  أن  ..عليكم 
الجمي�ع م�ن الواقع وم�ا حصل،  وليب�دأ 
صفح�ة  ط�ي  وإهدار مرحل�ة  الخس�ارات 
وتقض�وا الوق�ت، وأن تعّدل�وا م�ن  األخط�اء 

وتفّعل�وا  الرتاب�ة  م�ن ع�ىل  طموحاتك�م 
جديد!

من اأجل ت�سحيح امل�سار! شهدت الخسارة االولى للنوارس..

شحة االهداف ابرز ظواهر الجولة الحادية 
عشرة من الدوري الممتاز

عمار ساطع

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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س�دل الستار عىل منافس�ات الجولة ال�11 من عمر 
ال�دوري املمت�از لكرة الق�دم، والذي ش�هد عدد من 
املفاجآت أبرزها س�قوط الزعيم الزوراء أمام زاخو 
يف آخ�ر مباري�ات الجولة، فيما واصل نفط الوس�ط 

عروضه املميزة وأحكم قبضته عىل الصدارة.
حارس متألق

محمد شاكر: حارس مرمى فريق زاخو تكرر اسمه 
للم�رة الثاني�ة يف تش�كيلة األفضل بع�د تألقه أمام 
ال�زوراء، والتي انتهت لصالح فريقه بهدف دون رد، 

وتكفل بالتصدي لعدد من الكرات.
جدار حصني

عب�د الله عبد األم�ري: قلب دفاع نفط الوس�ط لعب 
دور برج املراقبة أمام الكهرباء، وتكفل بإبعاد أغلب 

الكرات العرضية التي تمثل سالح الكهرباء الفتاك.
س�امال س�عيد: قلب دفاع الطلبة قطع الطريق عىل 
حيوية العبي نفط ميس�ان، الذي�ن بحثوا عن هدف 
ينقل فريقهم عدة مراكز، إال أن دفاع الطلبة بقيادة 
سامال تكفل بإنهاء عدد من الكرات لتنتهي )0-0(.

ع�الء مهاوي: الظه�ري األيمن للرشط�ة العب مميز 
ي�ؤدي دورا مزدوجا يف الدف�اع والهجوم، وكان الحل 
لفريقه عندما عجز خط املقدمة من التسجيل، ليهز 

شباك أربيل ويكسب فريقه ثالث نقاط مهمة.
مصطف�ى مؤي�د: الظه�ري األي�س للنج�ف عنرص 
النش�اط والحيوي�ة بفريق�ه يف مب�اراة القمة أمام 
الق�وة الجوية، وتميز بش�كل ملحوظ رغم مواجهة 

عدد من الالعبني الدوليني يف تشكيلة الجوية.

وسط متألق
مرت�ىض جم�ال: ارت�كاز نفط الوس�ط لع�ب بثقة 
عالي�ة، رغ�م أنه اش�رتك يف مب�اراة الكهرب�اء بديال 
للقائ�د املحروم من لقاء خل�دون إبراهيم، لكنه قدم 

مواجهة كبرية بأداء رجويل.
زي�اد أحمد: العب وس�ط زاخو رغم أن�ه مهاجم إال 
أن املدرب وظفه بخط الوس�ط، ونجح يف تقديم أداء 
جي�د، بل وتكفل بإحراز هدف املباراة الذي أطاح من 

خالله بالزوراء.
أسعد عبد الله: الجناح األيمن للصناعات الكهربائية 
ش�اب موه�وب ومه�اري، أثبت قدرات�ه يف مواجهة 
القاسم، وس�جل هدف فريقه يف املباراة التي انتهت 

بالتعادل )1-1(.

جب�ار كري�م: الجناح األيس ألمانة بغ�داد، أحد أبرز 
حل�ول فريقه، بل واملنقذ الدائ�م لزمالئه، تمكن من 
خطف هدف املباراة الذي منح فريقه ثالث نقاط من 

مضيفه امليناء.
قناصون

يف  نج�ح  الش�اب  القاس�م  مهاج�م  كري�م:  ع�ي 
تس�جيل هدف التعادل لفريقه يف ش�باك الصناعات 
الكهربائي�ة، وتمي�ز بتحركات�ه وأرهق دف�اع فريق 

الصناعات.
فالح عبد الكريم: مهاجم الديوانية تعامل مع الكرة 
الت�ي تلقاه�ا داخ�ل منطقة الج�زاء بش�كل مثايل، 
وبهدف�ه تمكن فريقه من حصد الفوز بعد سلس�لة 

من التعادالت.

النف�ط  ن�ادي  إدارة  وصل�ت 
التفاق نهائي مع املدرب رايض 
شنيش�ل لقيادة الفري�ق خلفا 
للم�درب يحي�ى عل�وان ضمن 

منافسات دوري الكرة املمتاز.
وقال مصدر مقرب من اإلدارة 
إن »االتف�اق تم مع شنيش�ل 
إال أن األخ�ري طال�ب اإلدارة 
بمنح امل�درب يحيى علوان 
فرص�ة أخ�رى الس�تعادة 
توازن الفري�ق لكن اإلدارة 
النتائ�ج  م�ن  منزعج�ة 

واألداء«.
رف�ض  »شنيش�ل  وب�ني: 
عرض�ا من ن�ادي ال�زوراء 
م�ع  األخالق�ي  اللتزام�ه 
النف�ط بوق�ت س�ابق وهذا 
امل�درب  الت�زام  ع�ىل  يدل�ل 
بالعمل  املمي�زة  ومنهجيت�ه 
ع�دم  لشنيش�ل  وتحس�ب 
النف�ط  اس�تعجاله يف مهم�ة 

ورفض عرض الزوراء«.
وأش�ار: »إدارة النف�ط تس�عى 
إلنه�اء تعاقده�ا م�ع الدكت�ور 
يحي�ى عل�وان بال�رتايض بع�د 
قيادت�ه الفري�ق يف 11 جول�ة 
من الدوري كون اإلدارة غري 
مقتنعة بنتائج الفريق«.

اختار نجم املنتخب الوطني بكرة القدم، بش�ار رسن، 
وجهته املقبلة بعد نهاية رحلته يف الدوري االيراني.

وانهى رس�ن عقده مع بريسبوليس االيراني بالرتايض 
بني الطرفني.

وق�ال به�روز دزهبود وكيل اعمال رس�ن ان »بش�ار 
رس�ن اختار نادي قطر وس�يوقع عىل عقد انضمامه 

رسمياً«.
وكان�ت اندي�ة الري�ان والدحي�ل ق�د اب�دت رغبتها 
بالتعاق�د مع رس�ن، لك�ن قطر انه�ى املفاوضات 

مبكراً.

بشار رسن يقترب من 
صفوف نادي قطر

ثائر جسام يتلقى عرضًا لتدريب الميناء 

اتحاد السباحة يتعاقد مع مدرب أوكراني

اختتمت يف محافظة الديوانية بطولة 
أندية العراق ملصارعة النساء.

وق�ال ش�عالن عب�د الكاظ�م رئيس 
االتح�اد إن »البطولة نجحت بش�كل 
كبري من�ذ االنط�الق ولغاي�ة الختام 
وشهدت تنافساً حاداً عىل مدار ثالثة 

ايام بني مصارعات العراق«.
وأضاف أن النتائج الختامية أسفرت 
عن ف�وز نادي الرافدين باملركز األول 
يف بطول�ه أندي�ة الع�راق باملصارعة 

الحره النسائيه للمتقدمات.
وحصل عىل املركز الثاني نادي ش�ط 
العرب، واملركز الثالث نادي الش�علة، 

وثالث مكرر نادي العدل.
وف�از ن�ادي نف�ط الش�مال باملركز 
األول يف بطوله أندية العراق للشابات 
باملصارعة النس�ائية، واملركز الثاني 
لنادي البرصة، واملرك�ز الثالث نادي 
اب�و غري�ب، والثال�ث مك�رر ن�ادي 

املثنى.

تلق�ى امل�درب ال�دويل ثائر جس�ام، عرضني 
للتدريب يف املوسم الكروي الحايل.

وقال مص�در مقرب من جس�ام ان »املدرب 
ثائ�ر جس�ام تلق�ى عرض�ني تدريبيني من 
قب�ل ادارتي امليناء واربي�ل لتدريب فرقها يف 

املوسم الحايل«.
واوضح ان »جسام يميل لكفة امليناء ويفكر 
جدياً بقبول العرض، خاصة وان مفاوضات 
االدارة ج�ادة للغاي�ة ليخل�ف امل�درب تيت�ا 
فال�ريو«. يذك�ر ان جس�ام درب العديد من 
االندية يف ال�دوري املمتاز من بينها الرشطة 

والنجف وغريها.

اعل�ن االتح�اد العراقي للس�باحة عن 
تعاقده مع مدرب أوكرانيا لقيادة املنتخب.
وقال خالد كبيان رئيس اتحاد السباحة انه 
»تم توقيع العقد مع مدرب السباحة األوكراني سريجي 
بيليتيوك رس�مياً لتدري�ب منتخبنا واالرشاف ع�ىل منتخباتنا 
الوطنية«. وبني كبيان ان »املدرب االوكراني يمتلك خربة عالية 
وانه سيطور مهارات مدربينا حسب اساليب التدريب الحديث 
اضافة ملهته«. واش�ار اىل ان »وزير الش�باب ابدى اس�تعداده 
لس�د عقد ونفقات واحتياجات امل�درب االوكراني يف حال عدم 

رصف موازنة اتحاد السباحة«.

اختتام بطولة النساء بالمصارعة

شنيشل
 يقترب من 

قيادة كرة النفط 



رد اإلس�باني ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرس�نال، عىل األنباء التي ربطت ناديه بالتعاقد مع مواطنه 
إيسكو أالركون، نجم ريال مدريد، يف كانون الثاني املقبل.وارتبط اسم إيسكو )28 عاما( بالرحيل 
ع�ن ري�ال مدريد يف انتقاالت الش�تاء املقبلة، بحثا عن اس�تمرارية املش�اركة، يف ظل اعتماد 
مدربه زين الدين زيدان، عىل الثالثي كروس ومودريتش وكاسيمريو.وتردد أن آرسنال 
هو النادي األقرب لضم إيس�كو، بناء عىل طلب من أرتيتا، الذي رد بنفسه عىل 
تلك األنباء.وقال أرتيتا يف ترصيحات نقلتها صحيفة مريور الربيطانية: 
»النتائ�ج القليل�ة املاضية ل�ن تغري من أس�لوبنا يف التعامل مع 

نافذة االنتقاالت«.
وأض�اف: »م�ن الواض�ح أنن�ا ال نس�تطيع التحدث عن 

العبني بعينهم«.

أبدى ماركوس راش�فورد، نجم مانشسرت 
يونايتد، س�عادته باالنتصار املتأخر الذي 
حققه فريقه عىل وولفرهامبتون، بهدف 
دون رد، ضمن لقاءات الجولة رقم 16 من 
الدوري اإلنجليزي املمتاز.وقال راش�فورد 
عق�ب املب�اراة يف ترصيح�ات نقله�ا موقع 
BBC »إن�ه ه�دف حاس�م، ربما لي�س األجمل 
ولك�ن حصلنا من خالله عىل 3 نق�اط ثمينة«.وأضاف »األمر كان صعًبا، 
توقعنا ذل�ك ولكن تعاملنا م�ع األمر«.وتابع »عان�ى الظهري من إصابة 
عضلية قب�ل الهدف بدقائق، ووضعت ذلك يف ذهن�ي، أردت الذهاب إليه 
ومعرفة م�ا إذا كان بإمكاني القيام بيشء ما، ولحس�ن الحظ تحصلنا 
عىل الهدف«.ونوه »الهدف يعن�ي الكثري، عانينا من القليل من اإلحباط 
بسبب عدم لعبنا بصورة جيدة كما أردنا، ولكن األهم الخروج بالنقاط 
الثالث«.وأت�م »بالنس�بة لن�ا، ال يمكن النظر بعيًدا، نح�ن فريق ال يزال 
يقوم بالكثري من العمل، علينا التعامل مع كل مباراة عىل حدة، سنرى 

إىل أي مركز سينتهي بنا األمر يف نهاية املوسم«.

أعرب الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لربشلونة، عن استيائه 
من التعادل اإليجابي بنتيجة )1-1( خالل مواجهة إيبار، يف إطار 
منافس�ات الجولة 16 من الليجا.وق�ال كومان، خالل ترصيحات 
نقلتها صحيفة »ماركا« اإلس�بانية: »كنا نستحق الفوز، وفعلنا 
م�ا كان علين�ا القي�ام به، والخصم س�دد مرة واح�دة فقط عىل 
مرمانا«.وأضاف: »صنعنا الفرص، لكننا لم نس�جل ركلة الجزاء 
ثم أخطأن�ا يف الدفاع، وقدمن�ا أداًء جيًدا وعملنا بج�د، وفعلنا ما 
يكفي للفوز، ويف الش�وط األول واجهتنا مشاكل يف الحصول عىل 
الك�رة من الخلف، ولم نك�ن نبحث عن الالعبني ب�ني الخطوط«.

وتاب�ع: »ال أريد أن أقول إننا افتقرنا إىل األش�خاص ذوي الخربة، 
فهن�اك تغيري يف الفري�ق ويوجد أيًضا إصابات، ونلعب بالش�باب 
حيث ش�ارك 5 أو 6 العبني ش�باب اليوم، لك�ن كان هناك الكثري 

من الخربة«.
وأوضح: »لقد افتقرنا إىل مييس الذي ُيسجل ويصنع الفارق، لكن 
الش�عور هو كيف لم نفز؟ لقد صنعنا العديد من الفرص وأهدرنا 
ركلة جزاء، وإيبار من تسديدة واحدة سجلوا هدفا«.ونوه: »ركلة 
الجزاء؟ لو كنا س�جلناها وتقدمنا لكان الفريق أكثر أماًنا، حيث 
كان علين�ا التس�جيل«.وعن ديمب�ي، علق: »هو الع�ب مهم جًدا 
بسبب رسعته يف الجناح، وسجل هدف التعادل ونحن ُسعداء به«.

وحول إصابة كوتينيو، كش�ف: »إنه يشعر بعدم الراحة يف ركبته 
اليرسى، وعلينا إجراء املزيد من االختبارات ملعرفة ما لديه«.

وأتم: »إذا كنت واقعًيا فالليجا ُمعقدة للغاية، وال يشء مس�تحيل، 
لك�ن علينا أن ندرك فارق النقاط، ويبدو يل أن أتلتيكو مدريد جيد 

جًدا وقوي جًدا، وال يستقبل يف شباكه الكثري من األهداف«.

دع�ا س�ام آالردايس م�درب وس�ت بروميتش 
ألبي�ون إىل إيق�اف مؤق�ت لل�دوري اإلنجليزي 
املمت�از، م�ن أج�ل احت�واء االنتش�ار الرسيع 

لفريوس كورونا بني أندية املسابقة.
وقالت رابطة ال�دوري اإلنجليزي املمتاز إن 18 
العب�ا أصيبوا بكوفيد-19 ب�ني 21 و27 كانون 
األول، وهو أكرب عدد حاالت مس�جلة يف أسبوع 

واحد خالل املوسم الجاري.
وأبلغ ش�يفيلد يونايتد عن العدي�د من الحاالت 

الجديدة قبل خسارته 1-0 أمام بريني.
وأعل�ن مانشس�رت س�يتي عن ح�االت إيجابية 
جديدة بعد أيام من إصابة جابرييل جيس�وس 
وكاي�ل ووكر بالف�ريوس، وتأجلت مباراته ضد 

إيفرتون.

وتص�ارع بريطاني�ا سالس�ة جدي�دة رسيع�ة 
االنتش�ار م�ن ف�ريوس كورونا املس�تجد وقال 

آالردايس إن الوقت حان للتدخل.
وأبل�غ آالرداي�س الصحفيني: »س�المة الجميع 
أهم م�ن أي يشء آخ�ر. عندما أس�تمع لألنباء 
حول انتش�ار الس�اللة الجديدة بطريقة أرسع 
م�ن الس�اللة األصلي�ة... يج�ب أن نت�رصف 

بطريقة صحيحة ونتوقف قليال«.
وأضاف: »عمري 66 عاما وآخر يشء أرغب فيه 

هو اإلصابة بكوفيد-«19.
: »أش�عر بقل�ق بال�غ ع�ىل نف�يس وكرة  وب�نينّ
القدم... لدينا حالة إيجابية واحدة هذا األسبوع 
ويب�دو أن الع�دوى تنت�ر بغ�ض النظ�ر عن 

محاوالتنا«.

وقال شون دايك مدرب بريني إن رابطة الدوري 
يج�ب أن تتخذ إجراء إذا اس�تمر عدد اإلصابات 

يف االرتفاع.
وأك�د جراهام بوتر مدرب برايتون إنه س�يتبع 

اإلرشادات الرسمية.
لكن أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت 
يونايتد قال إن توقف املس�ابقة سيضع ضغطا 
إضافيا ع�ىل الفرق التي تواج�ه بالفعل جدوال 

مزدحما باملباريات.
وأض�اف امل�درب النرويج�ي: »ال أرى فائ�دة يف 
توقف املس�ابقة. متى س�نلعب هذه املباريات؟ 
كلن�ا نعل�م أن هذا الع�ام س�يكون صعبا... ال 

أعتقد أن إيقاف املباريات سيحدث فارقا 
كبريا«.

مدربو البريميرليغ يطالبون بايقاف المسابقة بسبب كورونا الجديد

كومان: الليغا 
هذا الموسم 
معقدة للغاية
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أرتيتا يحدد موقفه من صفقة إيسكو

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن تمس�ك ريال مدريد 
باستعادة أحد معاريه، عقب انتهاء إعارته بنهاية املوسم 

الجاري.
وبحس�ب موقع »ديفينسا س�ينرتال« اإلسباني، فقد قرر 
ري�ال مدريد اس�تعادة مهاجم�ه إبراهيم دي�از، املعار إىل 

ميالن، عقب انتهاء إعارته يف نهاية املوسم.
وانتقل دياز إىل ميالن يف بداية هذا املوسم، بحًثا عن فرصة 
أك�رب للعب، بعدما خرج من حس�ابات مدرب�ه زين الدين 

زيدان.
وأوض�ح التقري�ر، أن ري�ال مدري�د يعترب دي�از أحد 
العنارص التي تمثل مس�تقبل املرينجي، رغم عدم 

مشاركته كثريًا بقميص الفريق.
وأشار التقرير، إىل أن املستويات التي قدمها 
دي�از م�ع ميالن، ه�ي التي دفع�ت ريال 

مدريد التخاذ قرار عودته من جديد.
ويعترب هذا القرار بمثابة صدمة كبرية 
مليالن، الذي كان يستعد للتفاوض مع 
ري�ال مدريد ح�ول ضم دياز بش�كل 

نهائي.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن ترش�يح 3 مهاجمني، لالنضمام إىل يوفنتوس، 
يف املريكاتو الش�توي املقبل.ويبحث يوفنتوس عن بدي�ل جديد أللفارو موراتا، يف 
الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن إمكانية االس�تعانة باإلسباني فرناندو يورينتي، 
مهاجم نابويل والبيانكونريي الس�ابق مجدًدا.وبحس�ب صحيفة »توتو س�بورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن األس�ماء الثالثة املرش�حة هي، ممفي�س ديباي )لي�ون(، ديفوك 
أوريجي )ليفربول( ودييجو كوس�تا )العب حر(.وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن، فسخ 
تعاقده مع مهاجمه دييجو كوس�تا، بناء عىل رغبته، وذلك قبل نهايته بس�تة أشهر.
يف الوق�ت ذاته، لن يغايل أوملبيك ليون يف مطالبه لبيع ديباي يف كانون الثاني، علًما بأن 

عقده ينتهي بنهاية املوسم الجاري.
وس�اهم ديباي يف 12 هدفا مع ليون يف 17 مباراة بالدوري الفرنيس هذا املوس�م، حيث 
س�جل 8 وصنع 4، مع الوضع يف االعتبار أن برش�لونة كذلك مهتم بضمه بناًء عىل طلب 
من مواطنه رونالد كومان.أما املهاجم املحتمل الثالث، فهو ديفوك أوريجي، الذي يكافح 

من أجل اللعب يف ليفربول، ويحرص وكالءه عىل ترشيحه ملعظم الفرق يف أوروبا.
وأش�ار التقرير إىل أن أوريجي س�يكون متاًحا عىل س�بيل اإلعارة مع خيار الراء، وهو ما 

يناسب يوفنتوس حالًيا، بسبب األزمة املالية التي يمر بها.

انضم الفرنيس جو-ويلفريد تسونجا إىل روجر فيدرر يف االنسحاب من 
بطولة أس�رتاليا املفتوحة للتنس 2021 بعد أن عجز عن التعايف بشكل 

كامل من إصابة بالظهر.
ولم يلعب تسونجا )35 عاما( منذ االنسحاب من الدور األول يف ملبورن 

يف  كانون الثاني املايض أمام أليكيس بوبريين.ب�ارك 
وكتب تس�ونجا ال�ذي وص�ل للنهائي يف 
ملب�ورن عام 2008 عرب وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي »رغم 
التطور الهائل يف األش�هر 
غ�ري  زل�ت  ال  األخ�رية 
يف  اللع�ب  ق�ادر ع�ىل 

البطولة«.

وأض�اف »باالتف�اق مع الفري�ق الطبي ن�رى أنه من 
املخاطرة املشاركة يف أسرتاليا املفتوحة هذا العام«.

وتاب�ع »أتطل�ع للع�ودة ملالعب التنس لك�ن يجب أن 
أتحىل بالصرب رغم أن الغياب عن منافس�ات أسرتاليا 

هذا العام يفطر قلبي«.
وتأجل انط�الق أوىل البطوالت األربع الكربى يف 2021 
لثالثة أسابيع بس�بب قيود السفر املشددة يف أسرتاليا 

الحت�واء انتش�ار ف�ريوس كورون�ا املس�تجد وس�تبدأ 
مبارياتها يف الثامن من شباط. 

وانس�حب فيدرر البطل س�ت م�رات يف وقت س�ابق هذا 
األس�بوع ملواصلة العمل عىل اسرتداد لياقته بعد الخضوع 

لجراحتني يف الركبة هذا العام.

أعط�ى الكولومبي خامي�س رودريجيز، نجم إيفرت�ون، تلميًحا 
بشأن موعد عودته للمشاركة مع فريقه يف املباريات مرة أخرى، 

وذلك بعد غياب استمر لفرتة بسبب اإلصابة.
ول�م يش�ارك خاميس يف أي مب�اراة مع إيفرت�ون، منذ مواجهة 

بريني بسبب إصابة عضلية.
وقال خاميس عرب حس�ابه عىل »تويرت«، أثناء ممارسته إلحدى 
ألع�اب الفيديو: »أنا بخري، يف غضون أيام قليلة س�أكون جاهزا 

للعب«.
وم�ن املقرر أن يك�ون خاميس جاهزًا للمش�اركة مع إيفرتون، 
بدًءا من مباراة نيوكاسل، واملقرر لها يوم 1 كانون الثاني املقبل.
وغ�اب خاميس عن خمس�ة مباريات إليفرت�ون يف الربيمريليج 
وكأس الرابط�ة، أم�ام آرس�نال، مانشس�رت يونايت�د، ش�يفيلد 

يونايتد، ليسرت سيتي وتشيليس.

ريال مدريد يقرر 
استعادة  دياز

خاميس يقترب من
 العودة لصفوف إيفرتون

كوستا على رادار يوفنتوس
 في االنتقاالت الشتوية

انسحاب تسونجا من أستراليا المفتوحة

راشفورد: 
توقعنا سيناريو 
لقاء وولفرهامبتون
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»لبابة السر« محاولة الروائي الستدعاء الماضي البعيد وإسقاطه على اآلني المعاش
عبر دمج الخيالي بالواقعي 

أبو تمام
ْيُف أَْصَدُق إِْنَباًء ِمَن الُكُتِب السَّ

 يف حدِه الحدُّ بنَي الجدِّ واللَّعِب
حائِف فائِح الَ سوُد الصَّ  بيُض الصَّ

ك والرَيِب   يف ُمُتوِنهنَّ جالُء الشَّ
والِعلُْم يف ُشُهِب األَْرَماِح الَِمَعًة 

ُهِب  ْبَعة الشُّ َبنْيَ الَخِميَسنْيِ اليف السَّ
أَْيَن الرواَية َبْل أَْيَن النُُّجوُم َوَما 

َصاُغوه ِمْن ُزْخُرٍف فيها ومْن َكِذِب 
قة  تخرُّصاً وأحاديثاً ملفَّ

 لَْيَسْت ِبَنْبٍع إَِذا ُعدَّْت والَغرَِب 
عجائباً زعموا األيَّاَم ُمْجفلة 

َعْنُهنَّ يف َصَفِر األَْصَفار أَْو َرَجِب 
وَخوَُّفوا الناَس ِمْن َدْهَياَء ُمْظلَِمة 

 إذا بدا الكوكُب الغربيُّ ذو الذَّنِب

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

كونفوشيوس
 التعل�م بال تفكري مضيعٌة للوقت. أم�ا التفكري بال علم, يشء 
خط�ري. كل األش�ياء الناجح�ة س�ببها إعداد ناج�ح. فبدون 
اإلع�داد الناج�ح, ال غرابة من حدوث الفش�ل. ما يبحث عنه 
الرجل الرفيع موجود يف نفسه. وما يبحث عنه الرجل الدنيء 
موجود عند اآلخرين. من يتكلم دون تواضع س�يجد صعوبة 
يف جعل كلماته مسموعة. هنالك ثالثة أشياء يجب عىل الرجل 
الرفي�ع االحرتاس منها. عن�د الصغر، الرغب�ة. و عند القوة، 
الّش�جار. و عند الكرب، اإلش�تهاء ملا يملكه الغري. األب يخفي 
أخط�اء ابنه، واالب�ن يخفي أخطاء أبي�ه. الحذرون يخطئون 
ن�ادراً. إن الرجل النبي�ل معتدل يف أقواله، ولك�ن يتجاوز ذلك 

يف أعماله.

 )هل اهتز ع�رش مردوخ ولم خلت املدينة 
املش�عولة بالتوس�الت م�ن عط�ر وجوده 
العاب�ق ع�رب ق�رون االمت�داد( ص٧ م�ن 
هن�ا يرشع الس�ارد عرب الزم�ن من لحظة 
الخ�راب وس�قوط املق�دس الزائ�ف حيث 
تخل�و املدينة من�ه هو وبقي�ة األرباب وال 
عنه�ا  والخ�راب  الخ�وف  درء  يس�تطيع 
بصفت�ه إلها لبابل العظيم�ة والذي إرتفع 
شأنه وغرّيت األس�اطري والقصص ومنها 
قصة الخليقة البابلية تماش�يا مع عظمة 
/مردوخ/ال�ذي اصب�ح إلها قومي�ا للبالد 
ومركزه املرموق الجدي�د *عادات وتقاليد 
الش�عوب القديمة.د.فاض�ل عب�د الواح�د 
حيث يحدث الس�قوط بعد موت حمورابي 
العظيم الذي وّحد الب�الد وعّظم مردوخ إذ 
غدت بابل عاصمة عظيمة قبل ان تس�قط 
وتخرَّب من قبل الجي�وش الحّثية القادمة 
من آس�يا الصغرى ومن ثم الكشّية بسبب 
ضع�ف املل�وك الذي�ن خلف�وا حموراب�ي 
بملذاتهم ونس�ائهم  بالحكم وإنش�غالهم 

وإهمال البالد وتجويع العباد. 
واض�اف :تبدا الرواية معتمدة دمج الخيايل 
بالواقع�ي ومزجه ومحاكمت�ه ومحاورته 
بطريق�ة  وتغ�ريه  توجيه�ه  ومحاول�ة 
ميتارسدي�ة مجازف�ة ش�جاعة ومتج�رِّأة 
ع�رب زمن طوي�ل متخيل حي�ث الحكايات 
واألس�اطري وإبتكارات املخيلة والحكواتي 
ال�ذي تحول الحق�ا وبالرتاك�م والخربة اىل 
الس�ارد الخال�ق املبتك�ر املصّن�ع واملفكك 
واملرك�ب املاه�ر ع�رب ح�وار طوي�ل راح 
فيه الكاتب ش�وقي كريم/ش�وقيا/ ومن 
خ�الل خربت�ه املرتاكمة يف الكتاب�ة وثرائه 
وإكتن�ازه املع�ريف يف التاريخ واألس�طورة 
وبقي�ة حق�ول املعرفة ومعايش�ته الواقع 
وتجربته مع الطوامري والسجون شخصيا 
وقيادته إحتجاجات فردية اوجماعية عرب 
حياته من خالل الكتابة اواإلحتجاج املادي 
املؤدي اىل التهلك�ة راح يصوغ هذا املنلوج 
عىل لس�ان اآللهة البابلي�ة ومادونهم مثل 
قائد األوركس�رتا يوجه ويحاك�م ويحاور 

يف  ويبك�ي  ويتفاع�ل  وينفع�ل  ويتوس�ل 
أحايني كثرية بتماس�ه مع اآللهة واألرباب 
الحاكم-املحكوم--الش�عب- م�ع  وامللوك 

حوار مع حكام عادلني وآخرين طغاة. 
وتابع :كان الس�ارد يع�رف إىل أين يريد أن 
يص�ل وكي�ف يوجه بوصل�ة رسده خاصة 
ونح�ن نعرف�ه كات�ب درام�ا م�ن الطراز 
األول حي�ث أنتج س�ابقا نصوص�ا درامية 
كثرية تش�تمل عىل رصاعات وذات حبكات 

محكمة.
وأوضح :إن ما يحدث هنا من حوار متنوع 
وكثري وكبري تتخلله أسئلة كثرية بحثا عن 
أجوب�ة.. أس�ئلة تش�وبها لوع�ة الفجيعة 
والعتب امل�ر تتخلل جس�د النص ومقاطع 
اس�تدعت  أينم�ا  وهن�اك  هن�ا  ش�عرية 

ال�رورة ج�اءت موائمة م�ع النص ولم 
تش�وهه أو تضعف�ه م�ع إننا لم نق�رأ او 
نس�مع سابقا إن ش�وقي كريم/شوقيا /
ش�اعرا لكننا نعتقد اآلن إنه شاعر مخبوء 
اوان مايح�دث م�ن تفاع�الت وانفع�االت 
أدت إىل تثوي�ر اللغة ومنحها دفقا وحرارة 

أنتجت لنا شعرا.
/م�ن ينزع من ذاكرتي حلما. من يقدر ان 

يقلع وشما يرتبع 
فوق عقودي األربع؟ 

يغرس وسط كياني جذرا
كالنخلة تخرتق األرض!! 

تفتح نحو الرب القلب ص٤٣٣
امل�ايض  س�حب  إن  ألق�ول  :أع�ود  وب�ني 
واس�تدعاء التاريخ البعيد جدا بأس�اطريه 

ومالحمه وسالالت ملوكه ورقمه ومعابده 
ومحاكمته ومزجه باآلن�ي والتعامل معه 
كأن�ه وقائع حقيقية وواق�ع معاش ليس 
امرا سهال وال يستطيع ذلك إال الذي يمتلك 
ق�درة هائلة عىل التخّي�ل واإلبداع والرتكيز 
وذو اكتن�از مع�ريف ودرب�ة عالي�ة وكبرية 
ع�ىل الكتابة وأخاديده�ا ومنرسباتها وقد 
أس�تطاع الكاتب ش�وقي كري�م من خالل 
إمكانات�ه الهائلة بالس�يطرة ه�ذا العمل 
يف  الرس/والخ�وض  أعني/لباب�ة  الكب�ري 
مجازفة يف التاريخ واإلس�طورة وتوشيجه 
م�ا يح�دث يف الواقع ول�دت /لبابة الرس/ 
التي تس�تحق القراءة بتأني واس�تحضار 
الحض�ارة الرافديني�ة وم�دى تأثريها عىل 
املابع�د يف العراق وعربالزمن وتوايل األجيال 

وإع�ادة الس�ؤال وتك�راره هل ه�ي لعنة 
ازلية ام مايحدث من انتكاس�ات وخيبات 
وخراب وتدمري وس�قوط ممالك وعواصم 
رافديني�ة م�ردَّه خلل اجتماع�ي او ديني 
او.. حينها.وبني :يف الرواية إدانة لكل الذي 
جرى ع�رب التاريخ الرافدين�ي من طغيان 
واناني�ة مرموزا ب)تيل ح�ارش( الذي اخذ 
كل يشء م�ن باب�ل ول�م يعطه�ا اي يشء 
إّنه الوجه ال�يء الذي يقابله وجها لوجه 
صادا الخراب ممث�ال اإليجابيه والجمال /

إيرا العاش�ق/الفائض حّبا وجماال والذي 
اليمك�ن ان يس�عى للخ�راب والخيانة ألن 
العّشاق يبنون املدن واليخرّبونها يفيضون 

عليها من أرواحهم الجليلة النبيلة. 
ولف�ت اىل ان بابل املخربة يف /لبابة الرس/

هي بغداد املخرّبة اآلن بسبب وجود األرباب 
واملل�وك الحفاة األجالف قب�ل هذا التاريخ. 
املحن�ة هي نفس املحنة تتكرر عىل ش�كل 
مأس�اة اومهزلة وكأنه ق�در يالحق الناس 
يف تلك الجغرافية وقاطنيها من الرافدينيني 
إذ ي�رد يف تل�ك الس�طور.. )باب�ل طريقان 
اليمكن لهم�ا اللق�اء أبدا..ماال�ذي أخذته 
باب�ل م�ن حروبه�ا الخ�ارسة غ�ري ضياع 
مابناه نبونيد وانهار من ترقب وش�ك، تلك 
هي محن�ة باب�ل( ص٧٩و٨٠وأيضا ومن 
خالل إس�قاط املايض ع�ىل اآلني)تلك هي 
محنة بغداد أيضا( ومحنة فتاها /ش�وقي 
اآلن البغدادي/ الذي يناظر /شوقيا البابيل 

/ بإعتباره�ا عاصم�ة وريث�ة. 
واش�ار اىل ان لغ�ة الرواي�ة فيه�ا مس�حة 
مواض�ع  يف  بالطواس�ني  اش�به  صوفي�ة 
ومس�احات كثرية تالمس الش�غاف وتيش 
بص�دق الحديث واإلخ�الص للنص بصفاء 
وص�دق التوغل يف ال�ذات والقي�اس عليها 
وتحويله�ا من األن�ا اىل األنت�م اوالُهم ومن 
خ�الل اللغ�ة نتلمس ونش�عر هناك فيض 
روح�ي م�ن خ�الل الح�وار م�ع الحكي�م 
والكاهن وطرح مايعتمل يف القلب والروح 
بحكم�ة حي�ث لغ�ة الكاهن الت�وازي لغة 
الحكي�م والتضاهيه�ا فينح�از للحكم�ة 

بيقني س�اطع ملؤه النور
م روايته عىل  وحس�نا فعل الكاتب حني قسَّ
شكل رقم وليست فصول وتسمى /شوقيا 
/بدال عن/شوقي/ ليجعلنا تخّيليا قريبني 
م�ن اجواء باب�ل القديمة أوفيه�ا يف الزمة 
مؤمل�ة ومث�رية للوج�ع وقريبا م�ن نهاية 
هذا النش�يد الطوي�ل والذي يمتد ملس�افة 

ومس�احة-٤٦٤-صفحة حي�ث ينش�ج و 
يقول هكذا

/شوقيا عذٌب ماُء انهارها
ع�ذٌب ماُء ش�ط الف�رات ،ليؤكد تمس�كه 
بها مهما كان الثمن س�يبقى ملتصقا بها 

بالرغم من كل هذا الخراب. 
وختم :من الحق ان نقول اليمكن اإلحاطة 
ب�كل يشء نق�دا وتأوي�ال وكش�فا لعم�ل 
ضخم ومس�بوك اقصد/لباب�ة الرس/أبدا 
تهنئة من القلب للمبدع ش�وقي كريم بهذا 

اإلنجاز الضخم نوعا وكما  .

المراقب العراقي / المحرر الثقافي

يرى الناق��د رزاق الزي��دي ان رواية«لبابة الرس« 
يه محاول��ة م��ن ال��روايئ ش��وقي كريم الس��تدعاء 
الم��ايض وإس��قاطه ع��ى اآلين المع��اش ع��ر دمج 
ق������راءة  يف  الزي��دي  .وق��ال  بالواقع��ي  الخي��ايل 

نقدية:

انت نهر
عطاء

فكيف يلمك 
قرب

وانت 
كوثر جنة
فال تسعك

ارض
وانت

نفس نبي
 واطراف ثوبك

وحي
-٢-

عباءتك
وسع االرض

تحمي 
عيال الوحي

يا لصربك
عىل وحي

يلملم
الوحي

السيدة الكوثر
عبد الحسين بريسم

غالف »أوروك« يتزين بصورة القاص محمد خضير
املراقب العراقي/ متابعة

تواصلت جريدة)أوروك( الجريدة املركزية لوزارة 
الثقافة والس�ياحة واآلث�ار مع مبدع�ي العراق 

والعرب محتفيًة بكتاباتهم املتميزة.
وقد ض�مَّ ملح�ق )أوروك األدب�ي( يف العدد)٢٣(  
نصوصاً ومقاالٍت ودراس�اٍت لنخبٍة من األسماء 

الراكزة يف املشهد األدبي والثقايف .
قص�ة  خض�ري  محم�د  الق�اص  كت�ب  فق�د 
)االختطاف(،بينم�ا كان�ت قص�ة الق�اص عائد 
خصباك بعنوان )يف اسرتاليا( و نقرأ يف صفحات 
النصوص أيضاً :)ال تبكي يا أمي( ل� مراد حسني 
علو، و)ش�ارع ٥٢( ل� كفاح الزهاوي، و)نشيج 
دواة( ل�� نادي�ة الدليم�ي، و)التائ�ه( ل�� ذياب 
ش�اهني، و)بعد رحيل�ك( ل� ليىل عيد، و)س�رية 
نج�م ( ل� عبد الس�الم املس�عودي، و)يف محطة 
القطار( ل� نامق سلطان، ويف النصوص العربية 
نقرأ )عطر البنفس�ج( ل� س�ميا صال�ح، و)لن 

أعتذر يا سيدتي(
 ل�� ماجدول�ني الرفاعي، و)انتظ�اٌر عىل صفيح 

الوقت( ل� محمد عبد العزيز. 
ويف املق�االت نقرأ ل� ش�اكر األنباري) رس�الٌة إىل 
قارىء( وكتب ياسني النصري مقاالً عنوانه)كالم 
يف النق�د( وكان مق�ال الكات�ب أحمد س�عداوي 
عن )معرفة الرواي�ة(، ومقال جمعة الالمي عن 
)لوركا وحكمة الش�امي( وقدم هادي الحسيني 
عرض�اً عن كتاب الدكتور عبد الرضا عيل )أوراق 

� يف تلقي النص اإلبداع�ي ونقده(.، وكتب أحمد 
راف�ع عن مجموع�ة عيل فرحان )املس�دس أول 
القت�ىل(، وكتب عيل الس�يد عن مجموعة )غيمة 

عاقر( للقاص سجاد حسن عواد. 
وكان غال�ريي األخ�رية مخصص�ًا للفنان الكبري 

ستار كاووش )سرية الضوء والفرح والغواية(.
األدب�ي( كل أس�بوعني  )أُوروك  يص�در ملح�ق 

بالتناوب مع جريدة) أوروك(.

فاز أربعة باحثني مغاربة بجائزة ابن بطوطة 
ألدب الرحل�ة، من أصل ع�رشة فائزين توجوا 
بالجائزة يف دورتها الجديدة، التي حملت اسم 

الباحث السوري الراحل قاسم وهب.
ون�ال ثالثة مغاربة ه�ذه الجائزة املرموقة، يف 
صنف الدراس�ات، وهي الجائزة التي يمنحها 
املركز العربي لألدب الجغرايف »ارتياد اآلفاق«، 
ال�ذي يوج�د مق�ره يف العاصم�ة اإلماراتي�ة 
العاصم�ة الربيطاني�ة لن�دن،  أبوظب�ي، ويف 
ويديره الشاعر نوري الجراح، ويرعاه الشاعر 

محمد أحمد السويدي.
ويف فرع الرحل�ة املحققة، كان�ت الجائزة، يف 
دورته�ا التاس�عة عرشة، م�ن نصيب كل من 
الباحث اليمني د. محمد عبده مس�عد عياش، 
محق�ق »حديق�ة النظ�ر وبهج�ة الفك�ر يف 
عجائب الس�فر )سرية الحبشة(« للحسن بن 
أح�مد بن صالح اليوسفي الحيمي من القرن 
الثام�ن ع�رش، والباح�ث الس�وري إبراهي�م 
الجبني، محقق »الرحل�ة األوروبية« التي قام 
به�ا ماب�ني 1٩11-1٩1٢ فخري الب�ارودي.. 
من دمش�ق إىل روما، باریس، میونیخ، فیینا، 
اس�تانبول«،  صوفی�ا،  بودابس�ت،  بلغ�راد، 
والباحث اإلماراتي س�لطان العميمي، محقق 
»الرحلة الش�ابورية.. من ميناء عربستان إىل 
أب�و ظب�ي« يف 1٩٣٦، لللش�اعر الكويتي زين 

العابدين بن حسن باقر.

ويف ف�رع »الرحل�ة املع�ارصة«، أو )س�ندباد 
الجدي�د(، حظيت بالجائ�زة الروائية املرصية 
منصورة ع�ز الدين عن رحلته�ا »خطوات يف 
ش�نغهاي.. يف معن�ى املس�افة ب�ني القاهرة 
والصني«.أم�ا يف ف�رع »اليومي�ات«، فكان�ت 
والباح�ث  الش�اعر  نصي�ب  م�ن  الجائ�زة 
االكاديم�ي اللبنان�ي رشبل داغر ع�ن يوميته 

التي حملت عنوان »الخروج من العائلة«.
وتش�كلت لجنة التحكيم من األس�اتذة النقاد 

الح�داوي،  الطائ�ع  واألدب�اء  واألكاديمي�ني 
خلدون الشمعة، عبد الرحمن بسيسو، أحمد 
برق�اوي وعواد ع�يل أعضاء، واألس�تاذ مفيد 

نجم منسقاً.
وبلغ عدد املخطوطات املشاركة هذا العام ٥٦ 
مخطوطة، تمثل عرشة بلدان عربية، توزعت 
املع�ارصة(، و«املخطوط�ات  )الرحل�ة  ع�ىل 
و)الرحل�ة  اليومي�ات(،  و)أدب  املحقق�ة«، 

املرتجمة(، و)الدراسات(.

جون بجائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة 4 مغاربة يتوَّ
خالدي وليد

إن االشتغال عىل اللغة جعل الروائية التونسية حياة حسني 
البوس�املي تحفر عميقا يف أنس�اق املعاني، من خالل رسم 
خط لشخصياتها عرب مسار الحكي، محركة عجلة األحداث 
يف مش�هدية دراماتيكي�ة بطلته�ا »غريب�ا« ه�ذه األخرية 
حينما تحاول االنخ�راط واالندماج ضمن رصاع يدخلها يف 
معرتك الحياة، وبالتايل، تصبح لهذه الحركة قيمة ومعنى، 
وهي تس�تنطق األش�ياء، ما يجعل الذات تتجاوز معوقات 
الهام�ش يف رصح الواق�ع املع�اش، وهنا الروائية تجس�د 
»أحد تجلي�ات صورة املثقف يثبت أن�ه ملتحم مع الواقع، 
وج�زء أصيل من�ه، ويذهب بعامله الروائ�ي إىل كل هوامش 
املجتم�ع املختلفة املس�كوت عنها، ليكش�ف عنها الضيم 
والتهمي�ش« بتعب�ري صال�ح هويدا.مهم�ا كان�ت طبيعة 
الدعاي�ة وأس�اليب القمع واالضطهاد والقه�ر، البد يف يوم 
م�ن األيام أن تعود الكينونة لفطرتها الس�ليمة وبوصلتها 
الصحيح�ة، متخطية االنهيار ال�ذي يواجهه املجتمع، عن 
طريق االنقس�امات والتجاذبات األيديولوجية والخطابات 
اإلقصائية االس�تئصالية الراديكالية، وهذا ما يؤكد أهمية 
وجودها وفاعلية لها س�ماتها املميزة التي ترتبط ارتباطا 
وثيق�ا م�ع العالم، حيث ترتك�ز عىل إمكاني�ة أنطولوجية 
تساعد عىل دخول مرحلة تاريخية مغايرة، وحتى تستقيم 
األم�ور وتضعها الروائية يف نصابها الصحيح، تمثل أمامنا 
بطل�ة الرواية »ْغِرْيَبا« رم�زا للتضحية والنض�ال والعناد، 
املحم�ل بأثقال وأعباء امل�ايض املتعلق بالنظ�ام القيمي – 
الرتاتبي، فمن خالل الح�وار الذي دار بني جيفارا وحنظلة 
وش�هرزاد، أش�ارت األخرية إىل أن »غريبا« شخصية قادرة 
ع�ىل أن تق�دم خدمات جليلة مل�ا أنتم ماض�ون فيه، ندرك 

أهمية ه�ذه الخصيصة، يف إطار املوضوع املتعلق بالوطن، 
إذ ع�ززت ش�هرزاد ش�هادتها بقولها »هي امل�رأة الوحيدة 
الت�ي أتقنت قول (ال) للكّل، وق�ادت ثورات وأعمت حّكاما 
وتجّهزت لكّل املس�ريات«.كما يدلل هذا النص عىل اإلرصار 
 ، ية ر ا س�تمر ال ا و

والرغبة واإلرادة، مهما أملت الخطوب، انطالقا من اجتثاث 
ال�ذات م�ن االن�زالق يف مس�تنقعات الخراب والضي�اع، إذ 
تتج�ىل مالمحه�ا الجوهرية، من خالل س�حق تل�ك الهوة 
الت�ي تيش بالنظ�رة الدونية التي تحكمها قوانني الس�لب، 
عرب ممارس�ة معلنة تع�د هي األكثر صالب�ة يف توجهاتها 
ومعتقداته�ا، حي�ث تتمت�ع بوج�ود حقيقي ل�ه هوياته 
وأنواته، هذا االندفاع الحامل لقيم التغيري، بما فيها قضية 
حرية التعبري، والوحدة التي تحاول قدر املستطاع القضاء 
عىل كل مظاهر وعوامل االنقس�ام، يطالعنا يف الرسد اآلتي 
»صدقت يا ش�هرزاد، كم أنا س�عيد بغريب�ا، إنها فتاة غري 
عادّي�ة تلبس العن�اد والّتحدي، وكأّنها رج�ل يف ثوب أنثى، 
ال يع�رف الي�أس طريق�ا إليه�ا، كأّن األرض العربّية كلّها 
أرضه�ا، نعم، ح�وار بيني وبينه�ا «كّل أرض هي أريض ما 

دامت تنطق لغتي»».
إال أن ه�ذا األم�ر كما هو واضح من الن�ص، يمتد يف حدود 
الزمان واملكان، فال يبق�ى حبيس رقعة جغرافية انتمائية 
متمس�كة بعنارص بيئية معينة، وجدانّيا وفكرّيا ومعنوّيا، 
بل يجنح إىل االحتفاء بالقواس�م املشرتكة، اللغة والتاريخ 
والذاكرة والعروبة، فاملحركات الباطنية فيها من الوقود ما 
يكف�ي لنقل الوقائع واألحداث وامل�آيس واألحزان نقال حّيا 
يشع دينامية، فالوطن يعد العامل األسايس واملحرك األول، 
الذي انبن�ت لبناته يف خطوات جريئة تعش�ق عبق الحرية 
واالس�تقالل، وتحت هذه الذريعة تحديدا، تقول الس�اردة 
عىل لس�ان البطلة ْغِريَبا »ليس النتمائي حدود، نعم أنا من 
بلد ال يس�تكني أبدا، وال يقبل الخنوع وال االنحناء، أجل أنا 
ابنة الّش�ابي، لكّني أيضا حبيبة الّسّياب وعاشقة درويش 
ومتّيمة بروست. كل األماكن هي يل ما دامت تحمل دمي«.

»ْغِريَبا« الروائية تحفر عميقا في أنساق المعاني

شوقي كريم حسن رزاق الزيدي

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�در للناق�دة نادية هن�اوي كتابان 
جدي�دان، األول بعنوان »قصة القصة 
دراس�ة ميثولوجية يف جريان القصة 
العراقي�ة م�ن املناب�ع إىل املصب�ات« 
والثان�ي عنوان�ه »يف الج�دل النقدي« 
والكتاب�ان ص�ادران ع�ن دار غي�داء 

للتوزيع والنرش يف عمان يف األردن.
الكت�اب األول )ال�ذي ج�اء يف  تتب�ع 
٤٠٠ صفح�ة م�ن القط�ع الكب�ري( 
تاريخي�ا  العراقي�ة  القص�ة  مس�رية 
وفني�ا، وم�ا أفرزته هذه املس�رية من 
تجارب منه�ا تش�كلت تقاليد الرسد 
العراقي، خ�الل قرن من عمر القصة 
العراقية، مستعيدا إىل الواجهة عيون 
ه�ذه القص�ة، ونصوص�ا قصصي�ة 
أخ�رى كان�ت بحك�م تق�ادم الزم�ن 
متواري�ة عن عني النق�د، أو أنه أهمل 
فك ش�يفرات بنياته�ا الفنية ،غبنا أو 
تقص�ريا أو قصورا، مع أنها ش�كلت 
اللبن�ات األس�اس التي انبن�ى عليها 
الرسد العراقي ع�رب مراحله املتعددة، 
وكان�ت فيه�ا نم�اذج رسدي�ة ه�ي 
بمثاب�ة محطات ال يمكن تجاهلها أو 
نسيانها. وقد سعى الكتاب إىل تقديم 

قراءات حولها تحاول اإلفالت مما هو 
مكرر وتمحيص ما كان قد درج عليه 
النقد األدبي من مسلمات وتطامنات 
به�دف الوصول إىل التج�ارب الفاعلة 
يف خل�ق تقاليد القص�ة العراقية، مع 
تبي�ان املس�توى الف�������ني الذي 
بلغته بحرفية وإخالص، حتى احتلت 
له�ا موقعا متقدم�ا يف عالم الرسدية 

العربية.
وأغل�ب النص�وص القصصي�ة الت�ي 
تناولها الكتاب تقرأ ألول مرة والقليل 

منه�ا تم�ت قراءته بخلفي�ات نقدية 
مختلف�ة، س�واء ت�م تناوله�ا نقديا 
لوحده�ا، أو ضمن نص�وص أخرى؛ 
ومع ذل�ك فإن تق�ادم العهد عىل تلك 
الخلفيات النقدي�ة يجعل القراءة لها 
بمثابة اشتباك معريف معها وبالشكل 
الذي يجع�ل لكل قص�ة قصتها التي 
تدلل ع�ىل موقعه�ا يف خريطة الرسد 
القص�ي العراق�ي، وه�ي تواص�ل 
مش�وارا متوات�را يج�ري متدفقا من 
املنابع ويتج�ه واثقا صوب املصبات، 

انطالق�ا من حقيق�ة أّن النص الغني 
فنيا والغزير معنى وعطاء، يظل قابال 
دائم�ا للتحلي�ل والتفس�ري والتأوي�ل 
وبأي ش�كل ُكت�ب به ه�ذا النص ويف 
أي أوان ُقرئ. والس�بب أّن ما يف بنيته 
من العم�ق واألصال�ة والتفرد يجعله 
نابض�ا بالحي�اة، متدفق�ا بالجم�ال 
صالح�ا للقراءة مهما تباينت املناهج 
النقدية وتغايرت اتجاهاتها واختلفت 

منعرجاتها وتباعدت مفاضاتها.
وقد توزع الكتاب بني جزأين، تضمن 
الج�زء األول ثالث�ة فص�ول هي عىل 
التوايل )مرحل�ة البواكري: نصف قرن 
م�ن الريادة والتأس�يس( و)الوضوح 
رسدي�ا  زاٍه  ق�رن  رب�ع  والتبل�ور: 
وحياتي�ا( و)القص�ة النس�وية(. أما 
الجزء الثاني فُخصص كله ل�)مرحلة 
االس�تقرار واالس�تمرار: رب�ع ق�رن 
عاصف رسديا( واش�تمل عىل فصول 
ضم�ت دراس�ات لنم�اذج قصصي�ة 
بال�رسد  انعط�ف  بعضه�ا  نوعي�ة 
العراق�ي انعطافات مهمة وحقيقية، 
ل مع غريه ظاهرة  وبعضها اآلخر شكَّ
أدبي�ة فكان من الروري دراس�تها 

والوقوف عندها.

»قصة القصة« و »في الجدل النقدي« اصداران للناقدة نادية هناوي



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r حصيفة-يومية-سياسية-عامة

السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  ان  فيه  شك  ال  مما 
فوق  ليجعلها  )عزوجل(  الله  حباها  خصائص  بعدة  امتازت 
عليه  الله  محمد)صىل  االكرم  النبي  ذرية   ,إن  العاملني  نساء 
واله( انحدر منها فهي الكوثر الذي استمر نسل النبي االكرم 
إِنَّا   ( تعاىل  قال  إذ  ذلك  إىل  إشارة  الكوثر  سورة  وكانت  منها، 

.( ُ رَبْترَ اِنئرَكرَ ُهورَ اْل ْر إِنَّ شرَ * ورَانْحرَ لِّ ِلررَبِّكرَ صرَ رَْعطرَيْنرَاكرَ اْلكرَْوثرَررَ فرَ أ
وباإلضافة ملكانتها )عليها السالم( عند الله  فقد أمر )عزوجل( 
النبي االكرم محمد )صىل الله عليه واله( أن يزوج ابنته )عليها 
السالم( من اإلمام عيل بن أبي طالب الهاشمي الُقريش حسب 
ما رواه  جابر بن عبد الله النصاري قال: »ملا زوج رسول الله 
)صىل الله عليه واله(  فاطمة الزهراء)عليها السالم( آتاه أناس 
من قريش, فقالوا: انك زوجت فاطمة بمهر قليل, فقال لهم  
)صىل الله عليه واله( : ما أنا زوجت فاطمة , ولكن الله تعاىل 
زوجها ليلة أرسى بي عند سدرة املنتهى فأوحى الله )عزوجل( 
العني  الحور  عىل  والجوهر  الدر  فنثرت  انثري  إن  السدرة  إىل 
فهن يتهادينه ويتفاخرن به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت 
محمد )صىل الله عليه واله(  فلما كانت ليلة الزفاف آتي النبي 
قطيفة  عليها  وثني  الشهباء  ببغلته  واله(    عليه  الله  )صىل 

اركبي وأمر سلمان املحمدي   : السالم(  وقال لفاطمة )عليها 
أن يقودها والنبي )صىل الله عليه واله( يسوقها ، فبينما هو 
فإذا  واله(    الله عليه  النبي )صىل  إذ سمع  الطريق  يف بعض 
هو بجربائيل)عليه السالم( يف سبعني ألفاً وميكائيل يف سبعني 
ألفاً فقال : النبي )صىل الله عليه واله( ما أهبطكم إىل الرض 
؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة )عليها السالم( إىل زوجها ، وكرب 
السالم( وكربت  )عليه  السالم( وكرب ميكائيل  )عليه  جربائيل 
فوضع  واله(    عليه  الله  )صىل  محمد  النبي  وكرب  املالئكة 
محمد  االكرم  النبي  وقال   ، تلك«   من  العرائس  عىل  التكبري 
)صىل الله عليه واله( :«  لو لم يخلق الله  عيل بن أبي طالب ملا 
كان  لفاطمة  كفء من الخلق«]1[. يمكن القول تعّد السيدة 
أي  النبّوة واإلمامة  الوصل بني  السالم( همزة  فاطمة )عليها 
انها املرأة الوحيدة التي ربطت بني النبوَّة واإلمامة، فهي زوجة 
ها الله )عزوجل(. أّول إمام، وأّم الئّمة الباقني، وهذه ميزة خصَّ

ويف رواية أخرى  عن اإلمام محمد بن عيل الباقر)عليه السالم( 
الله  الله )صىل  بينما رسول  قال:«  السالم(  آبائه) عليهم  عن 
عليه واله(  جالس ذات يوم إذ دخلت أم أيمن يف ملحفها يشء 
فقال لها رسول الله )صىل الله عليه واله( : يا أم أيمن أي يشء 
يف ملحفتك ؟ فقالت : يا رسول الله فالنة بنت فالنة أملكوها 

 ، أيمن بكت  أم  إن  فنثروا عليها فأخذت من نثارها شيئاً، ثم 
فقال لها رسول الله )صىل الله عليه واله( ما يبكيك ؟ فقالت 
الله  رسول  لها  فقال  شيئاً  عليها  تنثر  فلم  زوجتها  فاطمة   :
)صىل الله عليه واله( : ال تبكني فو الذي بعثني بالحق بشرياً 
ونذيراً لقد شهد أمالك فاطمة جربئيل وميكائيل وإرسافيل يف 
ألوف من مالئكة ولقد أمر الله طوبى فنثرت عليهم من حللها 
وعطرها  وياقوتها  وزمردها  ودرها  وإستربقها  وسندسها 
الله  نحل  ولقد   ، به  يصنعون  ما  دروا  ما  حتى  منه  فأخذوا 
)عليه  أبي طالب   بن  دار عيل  طوبى يف مهر فاطمة فهي يف 

السالم(«]2[.
يف الوقت نفسه كانت )عليها السالم(  تعيش مع النبي االكرم 
الله عليه واله( يف فكره، وبذلك رأينا ان السيدة  محمد )صىل 
ولم  االكرم،  النبي  مدرسة  إال  تدخل  لم  التي  السالم(  )عليها 
تملك من  كانت  أنها  واله(،  عليه  الله  بيته )صىل  يف  إال  تتعلم 
الثقافة ما لم تجده يف التاث الذي وصلنا من املسلمني يف تلك 

املرحلة.
أي  العاملني«،  نساء  »سيدة  أنها  كلمة  ان  القول  يمكن  وذلك 
تتميّز  التي  الشخصية  عنارص  تجمع  السالم(   )عليها  كانت 
بها املرأة وترتفع بها حتى تكون يف مواقع القّمة، لّن قضيّة أن 

تكون سيدة نساء العاملني، ليست مجرد مرتبة تُعطاها دون 
أن تملك عنارصها يف شخصيّتها، ولكنها مرتبة تعطاها من 
خالل ما يعرفه الله  )عزوجل( الذي خلقها من عنارص هذه 

الشخصية.
اإلمام   عن  وردت  التي  الروايات  بعض  من  نستوحي  وقد 
محمد بن عيل الباقر )عليه السالم( عندما سأل كم عاشت 
محمد)صىل  االكرم  النبي  بعد  السالم(  فاطمة)عليها 
ثالث  ولها  وتوفيت  أشهر  :«أربعة  فقال  ؟  واله(  عليه  الله 

وعرشون سنة«]3[. 
وبذلك عاشت السيدة فاطمة موجات عاتية من اآلالم عىل 
أبيها وغصب حّقها، فقد برح بها املرض، وقد فتكت  فقد 
الصبا  فجر  يف  وهي  رسيعاً،  املوت  إليها  ومىش  اآلالم،  بها 
أبيها  وبني  بينها  الّلقاء  موعد  حان  فقد  الشباب،  وروعة 

)صىل الله عليه واله( الذي طلبت لقياه بفارغ الصرب]4[.
املوقف  اختلف  السالم(  )عليها  السيدة  استشهاد  يف  أما 
دعاؤه  يف  السالم(  طالب)عليها  ابي  بن  عيل  االمام  فأشار 
الوىل  مختلفة  جوانب  إىل  السالم(  )عليها  توفيت  عندما 
أبنت  عن  راض  إني  اللهم  قائال:«  عنها   رضاه  عن  أعلن 
يف  مهم  جانب  وهذا  فأنسها«  أوحشت  قد  إنها  اللهم  نبيك 
الحياة الزوجية , ثم أشار ما حل بها بعد النبي االكرم محمد 
)صىل الله عليه واله( من وحشتها، وكذلك مظلوميتها من 
الخالفة  واالستيالء عىل  ان سقط جنينها, ومصادرة فدكاً 
واإلمام بهذه الشهادة قائال:« اللهم إنها قد هجرت فصلها ، 
اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خري الحاكمني«  أراد أن 
يعلم محبيها التعرف بمظلوميتها حتى ترسخ يف الذهان وهي 

راسخة فعالً نتوارثها جيل بعد جيل.
امتثاال  وأخفاه  قربها  يف  الجثمان  السالم(  )عليه  أودع  ثّم   
لوصيّتها )عليه السالم( ووقف عىل حاّفة القرب وهو يروي ثراه 

بدموع عينيه واندفع يؤبّنها بهذه الكلمات:
»الّسالم عليك يا رسول الله عنّي وعن ابنتك النّازلة يف جوارك، 
صربي،  صفيّتك  عن  الله  رسول  يا  قّل  بك!  الّلحاق  والّسيعة 
وفادح  فرقتك  بعظيم  يل  التّأّس  يف  أّن  إاّل  تجّلدي،  عنها  ورّق 
مصيبتك موضع تعّز، فلقد وّسدتك يف ملحودة قربك، وفاضت 
فلقد  راجعون،  إليه  وإنّا  لله  فإنّا  بني نحري وصدري نفسك، 
أّما حزني فسمد، وأّما  الّرهينة!  الوديعة، وأخذت  استجعت 
مقيم،  بها  أنت  التي  دارك  يل  الله  يختار  أن  إىل  فمسّهد،  لييل 
الّسؤال  فأحفها  هضمها،  عىل  أّمتك  بتضافر  ابنتك  وستنبّئك 
واستخربها الحال؛ هذا ولم يطل العهد، ولم يخل منك الّذكر، 
والّسالم عليكما سالم مودّع، ال قال وال سئم، فإن أنرصف فال 
عن ماللة، وإن أقم فال عن سوء ظّن بما وعد الله الّصابرين«.

سوق الرسامني يف منطقة الكرادة ببغداد، واحد من أعرق 
االسواق التي تحاكي العيون والقلوب، ملا فيه من مجموعة 
التشكييل  بالفن  تختص  التي  التجارية  املحال  من  كبرية 
والعراقي  البغدادي  الواقع  يجسد  الذي  تحديدا  والرسم 

عموما والشخصيات عىل تنوع اشكالها ومستوياتها.
بدأ ظهور الشارع منذ سبعينيات القرن املايض، لم تتغري 
مالمحه الفنية االكاديمية، التي تمتاز بالحرفية، كل رسام 
والبعض  بالواقعية  يمتاز  له خصوصيته، فمنهم من  فيه 
املسترشقني،  لوحات  بنسخ  واخرون  بالطبيعية  االخر 

فضال عن وجود رشيحة متخصصة بالفن الحديث.
املحال يف سوق  احد اصحاب  داوود،  التشكيل عالء  الفنان 
 « ان  )واع(:  العراقية  االنباء  وكالة  عن  تحدث  الرسامني، 
العراق،  كل  من  للرسامني  تجمعا  اكرب  كانت  السوق  هذه 
فنانون  يسكنها  كان  السوق،  من  القريبة  الفنادق  وحتى 
ورسامون يأتون من اماكن بعيدة، فهذه السوق معروفة 
فهي  مثلها  الدول  من  الكثري  يف  يوجد  فال  وعاملياً،  دوليا 

تحتوي عىل اكثر من 70 محال باملهنة نفسها«.
دخله  سنوات  غضون  يف  تطور  املكان  »هذا  ان  واضاف 
يستهان  ال  نحتية  قطعا  يشمل  بات  كذلك  عدة،  فنانون 
لرسم  لوحات  السوق تتضمن   « الفنية، ويضيف  بقيمتها 
الفن  طالب  ان  كما  الشخصية  والصور  التجريدي  الواقع 
اىل  يأتون  الجميلة  الفنون  ومعاهد  كليات  يف  التشكييل 
اكثر  فهي  العملية،  والدروس  الخربة  لخذ  السوق  هذه 
وأعمق مما تعطى لهم هناك، والكثري من الطالب ما زالوا 
ملواد  احتياجاتهم  فجميع  اليوم،  حتى  معنا  متواصلني 
»السوق  ان  موضحا  السوق«،  هذه  من  يشتونها  الرسم 
لذلك  املؤهلة  االمكانيات  كل  ففيها  للرسم  اكاديمية  باتت 
، فالدروس يف الكليات و املعاهد الفنية أغلبها نظرية، اما 
هنا فيمكن للطالب التعرف عىل طرق و اساليب الكثري من 

الرسامني«.
كاظم،  اياد  الرسام  الرسامني،  سوق  يف  يعمل  اخر  فنان   
واحيانا  الرزق  اجل  من  هنا  نرسم  »نحن  لـ)واع(  تحدث 
تتطلبه  بما  رسمنا  اغلب  لكن  مخيلتنا،  وفق  نرسم  قليلة 
مبدعني  »فنانني  ان  مؤكدا  التجارية«،  وحركته  السوق 
العامليني  الفنانني  لينافسوا اشهر  السوق  خرجوا من هذه 

بالرسم«.
 وتابع ان » ما يقدم يف هذه السوق يعد فنا تشكيليا بكل 
السوق  هذه  ان  كما  املختلفة،  طرقه  كانت  مهما  املعاني 
و  املهنة  احباط  من  الشباب  الفنانني  من  الكثري  انقذت 

منحهم فرصة االشتغال و العمل«.
جميلة  فنون  أكاديمية  خريج  صبحي،  عيل  الفنان 
الدائمني للسوق، يقول يف حديثه لـ)واع(  الزبائن  واحد 
ومازلت  اللوحات  واقتناء  بالرسم  هويات  لدي  »كانت 
يف  واالستفادة  للرشاء  باستمرار  املكان  هذا  اىل  اتي 
والرسامني  الله  بفضل  اصبحت،  حتى  هوايتي،  تنمية 
هنا، رساما مثلهم، فكل الرسامني هنا ال يبخلون بأي 
معلومة ملن يريد االستفادة و تطوير هوايته«، مبينا ان 
» اغلب لوحات السوق كانت ملسترشقني، لكن مع زيادة 
حتى  انتاجه،  يطرح  واحد  كل  بدأ  فيه  الرسامني  اعداد 
وجمالية  حافزا  اعطى  ما  هذا  و  متنوعة  اليوم  صارت 

اكثر للسوق«.
تحولت  الفنية  للوحات  الكرادة  سوق   « ان  واضاف 
و  االصابع  عىل  حافظ  الذي  االبعاد  املكتمل  الفضاء  اىل 
و  الفن  الفنية مابني  النظرة  و  الخصوصية  و  الفرشاة 
الشارع وقد يكون فرصة للقاء وجها لوجه مع الجمهور 

لتنتقل فرشاتهم للجدران يف كل العراق«.
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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.
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فاطمة الزهراء)عليها السالم( في أحضان النبّوة واإلمامة

 اكالت شعبية تميز 
الفطور البغدادي التراثي

بنكهة  العراقي  االفطار  يتميز 
باختالف  االطباق  بتنوع  و  خاصة 
االذواق فمنها الحلو والحامض واملالح ، وهناك  العديد 
غريهم  عن  بها  العراقيون  يتميز  التي  االطباق   من 
و  القيمر(  و  )الكاهي  ومنها   البغداديني  وخصوصا 
)الباقالء بالدهن  الحر( ، فهما طبقان شعبيان يزداد 

الطلب عليهما يف املناطق الشعبية والراقية معا .
طويل  وقت  اىل  يحتاج  الطبقني  هذين  إلعداد  والعمل 
نسبيا ليكون طازجا فالطباخ عليه ان يستعد يف وقت 
مبكر اي منذ الرابعة  صباحا حتى يبدأ العمل بإعداد 
وعمالهم   االفران  اصحاب   يبدأ  اذ  الفطور،  وجبة 
افران  يف  بالدهن  وقليها  )الكاهي(  عجينة  بتحضري 
خاصة ، واعداد )الشرية( وهي عبارة عن سكر منقوع 
باملاء الساخن ، ما يمنح )الكاهي( حني يسكب عليه 
وهو ساخن رائحة وطعما خصوصا عندما يقدم مع 

) قيمر العرب(.
اما )الباقالء( فيتم بتنقيعها باملاء قبل يوم ثم توضع 
يف قدر مع املاء لتسلق عىل نار هادئة منذ الليل لتقدم 
الدهن   ( عليه  واملسكوب  مائها  يف  املنقوع  الخرب  مع 

الحر والبيض (.
وجبات   ابرز  أحد  القيمر(  و  )الكاهي   طبق  يعد 
)فطور   احيانا  عليه  يطلق  و  الصباحي،  اإلفطار  
العرسان( وتقدم للضيف العزيز القادم من املحافظات 

او من خارج البالد .
عيل جواد - صاحب فرن و محل الكرادة  إلنتاج و بيع 
: إن »الكاهي ، هو الفطور  املفضل   )الكاهي( يقول 

»زبائنه  ان  اىل  وأشار   ،« املحافظات  واكثر  للبغداديني  
يتقاطرون عىل محله يوميا منذ ساعات الصباح الوىل 
يبدأ منذ   الفرن   أن »عمل   وعىل مدى عقود ».واضاف 

الرابعة  صباحا و حتى  الثانية عرشة  ظهرا ».  
نكهة  ليمنحه   ، الساخن  الكاهي  مع  القيمر  ويمتزج  
الرافدين  ابناء  بها  يتفرد  خاص  بطعم  مميزة  عراقية 
بيع  محال  زبائن  احد   الحميد  عبد  صباحا.احمد 
من  القيمر(  و  )الكاهي    : قائال   , يتحدث   )الكاهي( 
اربعينيات  منذ  ظهرت  التي  البغدادية  التاثية  االطباق 
تناول   يتك  ان  بغدادي  لي   يمكن  فال  املايض،  القرن 
)الكاهي و القيمر( و لو مرة  يف االسبوع ، فأنا قدمت 
مقدمة  يف  كان  و  يومني  قبل   بغداد   اىل  سيدني   من 
اهتماماتي و اشتياقي ان  يكون فطوري ) الكاهي و 
القيمر( طوال  ايام بقائي  يف بغداد او اغلبها .وينترش 
ُعمالها  لها  و  )الكاهي(  تقدم   التي   املحال   من  عدد 
عرب  املتوارثة   االكالت   من  .طبٌق  به  املتخصصون  
االجيال ، اصبح  جزءا  من العادات  و التقاليد العراقية .  

تميز هذا  يبني  )الكاهي(   احد  اسطوات  نهاد حسني   
الطبق عراقيا عرب  , فيقول  : إن »ما يميز  طبق  )الكاهي( 
العراقي عما هو موجود يف بقية الدول هو شويه بالفرن 
الحجري او الكهربائي، بينما يف سوريا  و مرص و االردن 
اصُل  يعرف  .ال  بالدهن  بقليه  يقومون  عديدة   دول  و 
اول   العراقيون  اكلها  متى  و  القيمر(  و  )الكاهي  اكلة 
االكالت   قاموس   انها ضمن   يعرف هو  ما  لكن   ، مرة 
موائدهم   العراقيون  يُعِمُر  كذلك  العراقية.  الصباحية 
بالكالت  الدسمة و املختلفة  صباحا ، عما هو مألوف 
اشهر   الحر( من  بالدهن   )الباقالء   ، فترشيب  وشائع 
االكالت  البغدادية و العراقية  القديمة، وغالبا ما يتناوله  
العراقيون  صباحا  ،حيث استطاع  ان يأخذ هو االخر  

حيزا  يف  وجباتهم  الصباحية . 
  : يقول  قدوري  ملطعم  دائم   زبون    ، محسن  _عدي  
اكلة   الحر( و هي   الباقالء  بالدهن   املميز)  »فطوري  
مشهورة  منذ  اكثر  من  خمسني  عاما  و قد  تعودنا  
عليها  فهي  مليئة  بالدهن  و البيض  و الخبز  اضافة  
:إن  »وجبة   ،فيقول   ، سمري كريم   اما   . الباقالء«  اىل  
تعطيك   ،النها  اليوم  يف   الوجبات  اهم   هي   الصباح  

الطاقة  و تسندك  للعمل و خصوصا  اصحاب االعمال  
)دسمة(  تكون  ان   يجب   بذلك   و  املجهدة   و  الشاقة 
كالباقالء  بالدهن  الحر ، لتوصلك  اىل وجبة  الغداء التي  

قد تتأخر  دون  الشعور  بالجوع ».
من  بغداد   يف  الحر(  بالدهن  )الباقالء  اكلة  تختلف   و 
مطعم  لخر ، فلكل  مطعم زبائنه و رواده  ، كما انها 
تختلف ايضا عن تلك  املقدمة  يف املحافظات  ، ففي  بغداد 
الباقالء   بتقشري   الزبون   يقوم   مطاعمها   بعض  ويف 
بنفسه وكذلك هو من يقوم بتقطيع الخبز  يف  ترشيب 
الباقالء ليشعر باالرتياح  والنظافة  ، و يف  مطاعم اخرى 
يجد  كل يشء  جاهزا بمجرد  طلبه  لألكلة  من صاحب  
املحل  ،كما ان نوعيات  الدهن الحر املستعملة  تؤثر جدا 

عىل نكهتها و طعمها الخاص.  
و للصباحات  العراقية  نكهة  خاصة  تحمل  طعم  و 
رائحة  )الكاهي  و القيمر ( او )الباقالء  بالدهن  الحر( 
البغداديون يف   التي  يأكلها   ,فهذه  هي  اهم  االكالت  
افطارهم  الصباحي  او كما يسمى بـ)الريوك( العراقي 
برشب  اال   البغدادي   )الريوك(  طقوس   تختم  ال  ،و 

الشاي املهيل  الذي  يعشقونه  كثريا .

سوق الرسامين في بغداد
 عشق لمحبي الفن واللوحات

 نفحات إسالمية



ماتزال  العمل  فرص  تراجع  رغم 
العراق.  اىل  تتوافد  االجنبية  العمالة 
من  اآلالف  يفرتش  أشهر  ومنذ 
االرصفة  الجامعات  خريجي 
بالتعيني  بإنصافهم  مطالبني 
الحكومي او توفري فرص العمل لهم 

يف القطاع الخاص.
االعالم  كلية  خريج  محسن،  ماهر 
يفرتش ارصفة منطقة العالوي بعد 
حصوله  وعدم  تخرجه  عىل  سنتني 
القطاع  يف  حتى  عمل  فرصة  عىل 
عاما   16 تعب  “بعد  يقول:  الخاص 
الدراسة والشقاء نأتي لنفرتش  من 
أحد  االرصفة مطالبني بحقوقنا وال 
يبايل، عجيب هذا الزمان الذي نطلب 
فيه الحقوق التي تعبنا من اجلها”، 
جرس  تحت  “معتصم  انه  اىل  الفتا 

العالوي منذ شهر آب”.
باسم  السابق  املتحدُث  وكان 

الحكومِة احمد املال طالل قد اشار إىل 
أّن الحكومَة ليست لديها القدرُة عىل 

تعينِي أّي شخص.
الحكومة:  مخاطباً  محسن  ويضيف 
تعيينات  )التوجد(  ماكو  إذا  “حتى 
يف  عمل  فرص  لنا  وفروا  االقل  عىل 

القطاع الخاص، بدل االجانب”.
“من  أنه  اىل  محسن  الخريج  ويلفت 
بطالة  اىل  تؤدي  التي  املشاكل  اكثر 
الرشكات  ان  هو  العراقيني  الشباب 
تأتي،  التي  االجنبية  وحتى  العراقية 
يفسحون  وال  بعمالهم  معهم  يأتون 
ويتابع:  بالعمل”.  للعراقي  املجال 
وال  يردونه  العام  بالقطاع  ال  “يعني 

بالقطاع الخاص”.
بدوره، يقول حسن حكيم عاطل عن 
لبناني  مطعم  يُفتح  “عندما  العمل 
يُفتح  وعندما  اللبناني  بالكادر  يأتي 
سوري،  بكادر  يأتي  سوري  مطعم 

ال  ارضه  وعىل  بلده  يف  العراقي  لكن 
يأتون  بل  البلد  ابن  بتشغيل  يقوم 
يف  لهم  يفرق  حتى  وغريه  بالبنغايل 

االجور فكيف ال تحدث بطالة؟”.
ان  نعلم  “نحن  حكيم:  واستدرك 
اكثر  او   %50 إن  يقول  قانونا  هناك 
العراقية  العمالة  حصة  من  تكون 
لكن ال نجد اي اثر لهذا القانون اليوم 
إذ ان االغلبية من العمالة االجنبية”.

اعلنت  قد  العمل  وزارة  وكانت 
ملجلس  العامة  االمانة  موافقة 
االجنبية  الرشكات  بالزام  الوزراء 
العراقية  العمالة  من   %50 لتشغيل 

ضمن مشاريعها االستثمارية.
بدوره يقول احد تجار معامل جميلة 
بنغاليني:  عمال   8 لديه  يعمل  الذي 
ويشكو  بالعمل  يلتزم  ال  “العراقي 
العمل  ووقت  االجر  قلة  من  كثريا 
الطويل رغم أن اجره يكفي لتشغيل 

عاملني اجنبيني”.
ويضيف التاجر أن “العمالة االجنبية 
كون  السوق  تحرك  التي  هي  حاليا 
لديهم  غريهم  او  البنغال  العمال 
ويكونون  التحمل  عىل  كبرية  قدرة 
كل  يف  العمل  مكان  يف  موجودين 
اخرى  التزامات  اي  دون  االوقات 
ذلك  اىل  العراقي”.  العامل  عكس 
والشؤون  العمل  وزير  كشف 
االجتماعية عادل الركابي، عن حملة 
يف  االجنبية  العمالة  لتقنني  مرتقبة 

املؤسسات االهلية والحكومية.
نظمت  “الوزارة  إن  الركابي  وقال 
العاملة  االيدي  تقليل  حمالت 
االجنبية واستبدالها بااليدي العاملة 

املحلية”.
تهدف  الخطوة  “هذه  ان  اىل،  وأشار 
اىل تقليل البطالة وايجاد فرص عمل 

لفئة الشباب”.

لحقوق  العليا  املفوضية  مكتب  أبدى 
االعتداء  رفضه  البرصة  يف  اإلنسان 
عىل الخريجني من رشيحة املهندسني 
واعتقال عدد منهم يف أحداث حصلت 
اثناء اعتصامهم أمام مقر رشكة نفط 
مديرية  مطالبا  )الزقورة(،  البرصة 
حقوق  لوائح  باحرتام  النفط  رشطة 

اإلنسان.
»عىل  وصل  بيان  يف  املكتب  وقال 
املحافظة فتح تحقيق بذلك والجلوس 
املكتب  أن  مبينا  املتظاهرين،  مع 
دائرة  إىل  الشكاوى  بتحريك  سيقوم 

االدعاء العام يف البرصة«.
الهندسة  خريجي  من  عدد  وأفاد 
ومشادات  اعتداء  لحاالت  بتعرضهم 
بالقرب من موقع رشكة نفط البرصة 
تشكيل  حاولوا  عندما  )الزقورة( 
من  الرشكة  موظفي  ملنع  طوق 
الدخول كجزء من اعتصامهم املستمر 
العمل  فرص  بشأن  ومطالباتهم 

والتوظيف.
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حقوق االنسان ترفض االعتداء على الخريجين

السالم عليكم و رحمة الله 
ارجو ان تصل مناشدتي اىل مديرية املرور العامة ) و الفاسدين 
منهم بش�كل خاص ( يف جانب الكرخ، ي�ا ناس  ارحموا الناس 
من الفاسدين الذين  يحملون سيف الغرامات املسلط عىل رؤس 
الكسبة من الس�واق  امام محطة تعبئة  السيدية فاالختناقات 
املرورية تصل اىل شقق الس�يدية الجديدة، كل يوم يتفقون مع 
س�واق الكيات ) مقابل رش�اوي ( ليحّملوا كياتم )بالعربية( يف 
الش�اع وليس يف املرآب االمر الذي يزي�د االختناقات املرورية كل  

يوم اكثر من الذي قبله.
ارحموا الناس يرحمكم الله

المرور سبب االزدحامات في الكرخ

السالم عليكم و رحمة الله
السيد امني بغداد املحرتم

ساحة عدن وشدة االزدحام
ساخترص حديثي بان الكثري من املواطنني 
وغريهم  والطلبة  املوظفني  وبالخصوص 
االزدحام  من  واالزعاج  التاخري  يعانون 

الشديد وهم يحاوان اجتياز ساحة عدن
من  جزئيا  االزمة  هذه  حل  يمكن  برايي 
بوابة  من  للقادم  الشارع  توسيع  خالل 
توجد  حيث  عدن  ساحة  باتجاه  بغداد 
يحتاجها  مرت   30 حوايل  بعرض  حديقة 
اثنني  او  بيت  ازالة  ويمكن  الشارع 
الكراجات  كثرة  اىل  اظافة  وتعويضهم 
باب  سيارات  مثل  اخر  ملكان  نقلها  يمكن 
حيث  الجديدة  وبغداد  والبياع  الرشجي 

تتخذ من طريق السكك الحديد كراج لها
واىل الله املشتكى اوال واخريا.

                                 * محمد العراقي

العاطلون يفترشون األرصفة.. وأصحاب المعامل يفضلون األجانب!

الوزراء  مجلس  رئيس  اىل/السيد 
مصطفى الكاظمي املحرتم..

))إن جزَّ صوف الكباش.. خري من سلخ 
جلود الحمالن((.!!!!!

باعتبار الدوله يف ضيق مايل 
مجلس  رئيس  سيادة  للنهايه  اقرأ 
الوزراء. وان اردت فعال ان تكسب ثقة 

الشعب فأفعلها  …
– قصة رواها الرحالة الفرنيس ڤولني 
العظم..  باشا  أسعد  دمشق  وايل  عن 

خالل رحالته بني دمشق و بريوت..
اىٕل  بحاجة  ما  يوم  يف  كان  أنه  يقال 
خزينة  مدخرات  يف  الحاد  للنقص  املال 
الوالية. )) كما هو حال العراق اليوم(( 
يفرض  أن  حاشيته  عليه  فاقرتح   .
)رضيبة( عىل املسيحيني.. وعىل صناع 

النسيج يف دمشق.. 
أن  فسألهم أسعد باشا: وكم تتوقعون 

تجلب لنا هذه الرضيبة؟ 
اىٕل ستني كيسا من  قالوا :من خمسني 
ولكنهم  باشا:  أسعد  الذهب..فقال 
أين  فمن  الدخل..  محدودي  أناس 

سيأتون بهذا القدر من املال؟
نسائهم  وحيل  جواهر  يبيعون  فقالوا: 
وماذا  باشا:  أسعد  موالنا..فقال  يا 
املطلوب  املبلغ  حصلت  لو  تقولون 

بطريقة أفضل من هذه؟!
باشا  أسعد  قام  التايل..  اليوم  يف 
ملقابلته  املفتي..  اىٕل  رسالة  بٕارسال 
وصل  وعندما  الليل  ويف  رسي..  بشكل 
اىٕل  نما  باشا:  أسعد  له  قال  املفتي.. 
يف  تسلك  طويل..  زمن  ومنذ  أنك  علمنا 
ترشب  وأنك  قويم..  غري  سلوكا  بيتك 
وإنني  الرشيعة..  وتخالف  الخمر.. 
ولكنني  اسالمبول..  البالغ  سبييل  يف 
تكون  ال  حتى  أوال..  أخربك  أن  أفضل 
يتوسل..  أخذ  املفتي   عيل!!!  حجة  لك 
ويعرض مبالغ مالية عىل أسعد باشا.. 
لكي يطوي املوضوع.. فعرض أوال ألف 
باشا..  أسعد  فرفضها  نقدية..  قطعة 
ولكن  املبلغ..  بمضاعفة  املفتي  فقام 
النهاية  باشا رفض مجددا.. ويف  أسعد 
تم االتفاق عىل ستة اآلف قطعة نقدية!  

وبعد اخذها عزله 
باستدعاء  قام  الثاني..  اليوم  ويف 
الطريقة..  بنفس  وأخربه  القايض.. 
ويستغل  الرشوة..  يقبل  أنه  مضيفا 
منصبه ملصالحه الخاصة.. وانه يخون 
الثقة املمنوحة له؟! وهنا صار القايض 
املبالغ  عليه  ويعرض  الباشا..  يناشد 
معه  وصل  فلما  املفتي..  فعل  كما 
دفعه  الذي  للمبلغ  مساوي  مبلغ  اىٕل 

رسيعا  القايض  ففر  أطلقه  املفتي.. 
وهو ال يصدق بالنجاة!

وآغا  املحتسب..  دور  جاء  بعدها 
له  من  وكل   .. والنقيب..  الينكجرية.. 
مسٔووليه يف ذاك الوقت .. من مسلمني 

ومسيحيني..  
بعدها قام بجمع حاشيته الذين أشاروا 
لكي  جديدة  رضيبة  يفرض  أن  عليه 

يجمع خمسني كيسا.. 
باشا  أسعد  أن  سمعتم  هل  لهم:  وقال 

قد فرض رضيبة جديدة يف الشام؟
فقالوا: ال ما سمعنا..!!

قد  أنا  فها  ذلك  ومع  فقال: 
بدل  كيس..  مائتي  جمعت 
الخمسني التي كنت سأجمعها 
بطريقتكم.. فتساءلوا جميعا 
يا  هذا  فعلت  كيف  بٕاعجاب.. 

موالنا؟! 
صوف  جزَّ  إن   : فأجاب 
سلخ  من  خري  الكباش.. 

جلود الحمالن.
اليوم  سيأتي  فهل   *
صوف  فيه  يَُجُز  الذي 
ِجلد  َسلِخ  بدل  الفاسدين.. 

املواطن !؟! 

يجب ان ُيجّز صوف الفاسدين .. بدل َسلِخ ِجلد المواطن !؟! 

السالم عليكم
أحد  ماهو   تعرفون  هل   ... عليكم  السالم 
ترمي  ان  تضطر  الناس  تجعل  الذي  األسباب 
شهرية  مبالغ  فرضكم  هو  بالساحات..  االزبال 
منطقة  يف  كما  النفايات  رفع  مقابل  البيوت  عىل 
تاتي  النفايات  سيارات  حني  يف  املضمار  البلديات 
مرتني بالبلديات حي التجار تابعة لبلدية الغدير.. 
ملاذا ال يكون  تنسيق فتكون سيارة واحدة تاتي 
التي  املواطن  عن  الجباية  وتلغون   املنطقة  عىل 

تثقل كاهله ... وفقكم الله لعمل الخري.

                                       * رضا محيي     

امتالء االزقة 
بالنفايات

محلة 734 البلديات مليئة تجاوزات

               *    عيل املهندس

العبيدي  منطقة  لرتوا  احرضوا  
وتبليط  نفايات  مليئة  شوارع 

بمنتهى السوء.   

             *    عبدالكريم حميد

محله 766 والله تره ملينه من عدم 
من  ابطأ  والعمل  التبليط  اكمال 

البطيء والتجاوزات دمرت املنطقه.

               *    فاضل العبودي

بغداد هي اسوء عاصمة من حيث 
النظافة .. متى يصح لدينا مسؤول 

عينه عىل البلد.

                  *   يارس ياسني

بناء  يتم  املركز  الكرخ  بلدية  انضار  تحت 
السكنية  البيوت  وسط  متجاوزة  محالت 
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                              *   هناء آدم

مناشدة تبليط شارع

النفط  وزارة  أعلنت 
لحصة  زيادتها  عن 
بغداد  يف  األهلية  املولدات 
واملحافظات من وقود زيت 
لرت   )15( إىل  الكاز(   ( الغاز 
 )10( من  بدال  )ك.ف(  لكل 
الثاني،  كانون  لشهر  لرت 
من  إضافية  كمية  وتوزيع 
مادة النفط األبيض لجميع 

املحافظات. 
رشكة  عام  معاون  وقال 
النفطية  املنتجات  توزيع 
حسني طالب يف بيان تلقينا 
اإلجراء  هذا  ان  منه  نسخة 
الوقود  توفري  بهدف  يأتي 
عن  والتعويض  للمواطنني 

تجهيز  يف  الحاصل  النقص 
مؤكداً  الكهربائية،  الطاقة 
استمرار تجهيز كافة انواع 
محطات  جميع  اىل  الوقود 
الكهربائية  الطاقة  توليد 
ماليني  اىل  تصل  وبكميات 
النفط  من  يومياً  االلتار 
االسود،  النفط  الخام، 
اىل  اضافة  الغاز،  وزيت  
عن  فضالً   ، الجاف  الغاز 
عن  البديل  الوقود  توفري  
للمحطات  الجاف  الغاز 
من  النوع  بهذا  العاملة 
الخطة  وفق  الوقود 
مع  عليها  املتفق  الوقودية 

وزارة الكهرباء.

طالب عدد من مزارعي ومسوقي محصول 
بالحد  الزراعة  وزارة  الزبري  يف  الطماطم 
إقليم  حدود  وغلق  املحصول  استرياد  من 
القضاء  يف  ينتج  ما  واعتماد  كردستان 
ودعم  تسويق  بهدف  للتصدير  الفائض 
الجمعية  طالبت  وفيما  املحيل،  املنتوج 
مركز  واعتماد  املزارعني  بدعم  الفالحية 
الزراعة  شعبة  واكدت  موحد،  تسويق 
بداية  منذ  املحصول  انتاج  مجموع  ارتفاع 
الف طن.وقال عدد  أكثر من 21  اىل  املوسم 
من املزارعني ملراسل املربد بلقاءات يف مركز 
ترك  ان  الربجسية  منطقة  ضمن  التسويق 
بدخول  اسهم  مفتوحة  كردستان  منافذ 
اثر  والذي  ايران  من  املستورد  املحصول 
ناحية  من  املحيل  املنتوج  عىل  كبري  بشكل 
الحكومة  مطالبني  واألسعار،  التسويق 
املركزية واملحلية برضورة دعم املنتج املحيل 
»الزبريية«  الطماطم  واعتماد  وحمايته 

للتصدير ضمن االتفاق الحاصل بني العراق 
فائض  بتصدير 2000 طن من  والسعودية 
اإلنتاج.وأكد عدد من املسوقني عىل رضورة 
اعتماد مركز تسويق موحد وإغالق املراكز 
التي  الرسمية  غري  العشوائية  الفرعية 
وصفوها عىل أنها تشتت وصول الطماطم 
تفاوت  اىل  باإلضافة  عليها  والحصول 
الزبري  الجمعية  جددت  جهتها  االسعار.من 
واإلنتاج  املزارعني  دعم  برضورة  الفالحية 
الحدود وإنشاء  الرقابة عىل  املحيل وتشديد 
مجلس  قرار  وتنفيذ  موحد  تسويق  مركز 
الجمعية  عضو  وقال  السابق  املحافظة 
الجهات  تغايض  ان  املرزوق  الكريم  عبد 
يف  تسبب  كردستان  منافذ  عن  املعنية 
دخول املستورد للمحاصيل الزراعية ومنها 
رضورة  عىل  مؤكدين  الطماطم،  محصول 
باعتماد محصول  الزراعة  تتوجه وزارة  ان 

الطماطم الناتج من مزارع الزبري.

السالم عليكم ..
يف السنني املاضية قمتم بانشاء حدائق كثرية 
يف بغداد مع او بدون نافورات. .وهذا يحسب 
لكم بتزيني بغداد بمساحات خرض اء ..ومنها 
حدائق كبرية ومعتربة ..مثل حديقة بغداد يف 

البياع مجاور بيتنه ..
قبل 4سنني كتبت ملدير بلدية الرصافة االستاذ 
عبد الكريم املحمداوي واقرت حت عليه انشاء 
اكشاك صغيرية من الخشب وموديالت اجنبيه 
السكائر  لبيع  االقل كشكني بكل حديقة  عىل 
الزائر  .الن  البسيطة  والحلويات  واملرطبات 
املشرتيات  هذه  يحتاج  االغلب  يف  الحديقة  اىل 

البسيطة..
باالضافة تسييج الحديقة باسيجة من كتيبة 
الحديد ووضع كم حارس للحفاظ عىل امنها 
اهل  عوائل  اغلب  .الن  العو.ائل  زيارة  عند 

البياع يرتادوها كمتنفس لهم.
دمتم       

           
                              * غائب الجنابي

زيادة حصة المولدات األهلية من وقود »الكاز«..
 هل تخفض سعر االمبير؟؟!!

ساحة عدن 
وشدة االزدحام

الحفاظ على 
المتنزهات و تحسينها

ما قل ودل

السالم عليكم 

منطق�ة ح8383ي العام�ل محل�ة ٨٠٣ بع�د قي�ام 
األمانة بمد أنابيب املاء الصايف قبل فرتة سنة أصبح 
هن�اك رضر باالرصفة والش�وارع نتيجة الحفريات 
وقبل ثالث اش�هر قامت آليات بحدل الشارع خاصة 
زق�اق ٢٧ و٢٩ .... بعدها أهمل املوضوع وترك مما 
س�بب انس�داد يف مياه ال�رف الصحي ل�ذا نهيب 

بمعالجة املوضوع  .. مع التقدير

                   * أ.م.د محمد الربيعي

السيد امني بغداد املرتم صورة و التماس
محتاجة  املنطقة   885 محلة  الجهاد  حي  منطقة  اهايل  نحن 
فقط تبليط ... نلتمس من جنابكم االهتمام بطلبنا مع التقدير.

                                                   * رعد الطائي

مطالبات بايقاف استيراد الطماطم
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قال�ت الرابط�ة األملانية ألطب�اء األعصاب 
إن العم�ل ع�ى الحاس�وب مل�دة طويل�ة 
يرفع خطر اإلصاب�ة بما يعرف بمتالزمة 
الرابط�ة  الرس�غي.وأوضحت  النف�ق 
أن النف�ق الرس�غي عب�ارة ع�ن نفق 
يف نط�اق الرس�غ تمر ع�ره األوتار 

واألعص�اب.وإذا تعرضت أنس�جته للتورم، تقع 
األعص�اب تح�ت ضغ�ط، م�ا ي�ؤدي ب�دوره إىل 
الش�عور باملتاعب.ويش�عر املريض باأللم حينما 
يضيق عصب يف الرس�غ بفعل التحميل الخاطىء 
أو الزائ�د عن الحد مثالً.ويف البداية تظهر أعراض 
املتالزم�ة يف صورة وخز أو تنمي�ل يف اليد مثالً، ال 

س�يما يف اإلبهام والسبابة والوس�طى، وغالباً ما 
تظه�ر اآلالم لي�اًل.ويف وقت الحق يمك�ن أن يمتد 
األلم ليشمل الساعد وصوال إىل الكتف ومؤخ��رة 
العنق.وع�ادة م�ا تك�ون ف�رص الش�فاء جيدة 
جداً عند االكتش�اف املبكر لإلصاب�ة. ويف املتاعب 
البس�يطة إىل املتوس�طة، يمك�ن ع�الج املتالزمة 

يف البداي�ة بالجب�رة، الت�ي تح�ول دون تع�رض 
الرسغ لالنثناء وتهيج العصب، بينما تعمل حقن 
الكورتي�زون عى تخفيف املتاعب بش�كل مؤقت 
فق��ط.أم�ا الحاالت الش�ديدة فتتطلب جراحة، 
علم�ا أن إهم���ال العالج قد ي�ؤدي إىل قصور يف 

ح��ركة اليد أو الضمور العضيل.

كش�ف خ�راء م�ن كلي�ة الطب 
بجامع�ة هارف�ارد، ع�ن انه 
قد يك�ون اإلمس�اك عالمة 
غ�ر  مبك�رة  تحذيري�ة 
معروفة ألم�راض القلب 
واألوعي�ة الدموية.وقول 
الخراء إن اإلمساك يؤدي 
إىل اإلصابة باإلجهاد أثناء 
اس�تخدام دورة املياه مما 
قد يرفع ضغ�ط الدم الذي 
يزيد بدوره من خطر اإلصابة 
التاجي�ة.ويف  القل�ب  بأم�راض 
دراسة نرشت يف مجلة ارتفاع ضغط 
ال�دم الرسي�ري، ت�م التحقي�ق يف تأثرات 

اإلمس�اك عى أمراض القلب واألوعية الدموية. وأشارت الدراسة إىل أن 
اإلمساك يمكن أن يؤدي إىل تغيرات يف الجراثيم املعوية تحفز تصلب 

الرشاي�ن، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب واألوعية الدموية.
ويزداد اإلمساك مع التقدم يف العمر وغالباً ما يرتافق مع عوامل 

تؤث�ر س�لباً عى صح�ة القل�ب. باإلضافة إىل ذل�ك، يؤدي 
اإلجه�اد عند محاولة إخراج الفض�الت إىل ارتفاع ضغط 

الدم الذي يؤدي ب�دوره إىل أمراض متعلقة بالقلب مثل 
قص�ور القل�ب االحتقاني وع�دم انتظ�ام رضبات 

القلب ومرض الرشيان التاجي.وأظهرت دراس�ة 
يابانية أخرى بأن انتش�ار اإلمس�اك بن مرىض 

القلب واألوعية الدموية كان بنسبة تجاوزت 
50٪ من مجم�وع املرىض.وينصح الخراء، 

األش�خاص الذي�ن يعانون من اإلمس�اك، 
بجعل برازهم أكثر ليونة 
ع�ن طري�ق رشب املزي�د 
وزي�ادة  الس�وائل  م�ن 
كمية األلياف يف نظامهم 

الغذائي.

خبراء: اإلمساك مؤشر خفي 
على اإلصابة بأمراض القلب

دراسات: تأثيرات كورونا الجسدية والنفسية قد تمتد لسنوات

ح�ذرت دراس�ة حديثة م�ن أن مرىض 
كورون�ا الذي�ن يتلق�ون فئ�ة معين�ة 
م�ن أدوية خف�ض الجلوكوز تس�مى 
SGLT2i ق�د يكونون يف خط�ر متزايد 
لحال�ة قاتلة، عندم�ا يصابون بعدوى 

فروس كورونا الجديد.
وفًقا للباحثن من مستشفى بريجهام 
يف الوالي�ات املتح�دة، يمك�ن أن تنش�أ 
الحم�اض  باس�م  املعروف�ة  الحال�ة 
عندم�ا   )DKA( الس�كري  الكيتون�ي 
يمنع املرض الخاليا من تلقي ما يكفي 

من الجلوكوز لتغذية عملها.
وحذرت الدراس�ة الحالية، التي ُنرشت 

يف مجلة:
 The American Association of
 Clinical Endocrinologists Clinical
Case Reports، من أن مرىض كورونا 
ق�د   SGLT2i أدوي�ة  يتلق�ون  الذي�ن 
يكون�ون معرض�ن لخط�ر اإلصاب�ة 

بمجموعة فرعية من املضاعفات.
املضاعف�ات  أن  الباحث�ون  وأوض�ح 
تحدث عندما تفش�ل خاليا الجس�م يف 
امتص�اص م�ا يكف�ي م�ن الجلوكوز 
التمثي�ل  طري�ق  ع�ن  والتعوي�ض 
الغذائ�ي للده�ون ب�دالً من ذل�ك، مما 
يؤدي إىل تراكم األحماض التي تس�مى 
الكيتونات.وقال�وا إن حال�ة الحماض 

الكيتوني الس�كري تتمي�ز بانخفاض 
مس�تويات الس�كر يف ال�دم، مضيفن 
أكث�ر صعوبة.وحذرت  أن تش�خيصه 
إدارة الغ�ذاء والدواء األمريكية يف وقت 
س�ابق م�ن أن خط�ر املضاعف�ات قد 
يزداد لألفراد الذين يس�تخدمون أدوية 
SGLT2i، والت�ي تعم�ل ع�ن طري�ق 

إطالق الجلوكوز الزائد يف البول.
يف الدراس�ة الحالي�ة، درس العلماء 5 
ح�االت غر عادي�ة ل� مرىض الس�كر 
الذين يعانون م�ن الحماض الكيتوني 
الس�كري، ت�م إحضاره�ا إىل خدمات 
م�رىض الس�كري الداخلين يف غضون 

شهرين يف ذروة الوباء يف بوسطن.
ووج�دوا أن الح�االت الخم�س تمث�ل 
ارتفاًع�ا ملحوًظا يف ح�دوث الحماض 
الكيتوني الس�كري مقارن�ًة بالعامن 
املاضي�ن، ووفًقا للباحث�ن، لوحظت 
جمي�ع الح�االت الخم�س األخ�رة يف 
م�رىض كورونا، الذين كان�وا يأخذون 
دواء الس�كر SGLT2i – أن 3  م�رىض 
التأهي�ل،  إع�ادة  مراف�ق  إىل  خرج�وا 
وخرج واح�د إىل املن�زل، وواحد، رجل 
يبل�غ م�ن العم�ر 52 عاًم�ا مصاًب�ا 
بالحادة متالزمة الضائقة التنفس�ية، 

قد توىف.

توصلت دراس�ة أمركية جدي�دة إىل أن 
ف�روس كورونا املُس�تجد ربم�ا يتوغل 
ليصي�ب املخ، ألنه يحم�ل بروتيًنا قادًرا 
عى اخرتاق الحاجز يف الجزء العلوي من 

الحبل الشوكي.
مي�ل«  »دي�يل  نرشت�ه  م�ا  وبحس�ب 
الريطاني�ة، توصل باحثون من جامعة 
الش�ائك  الروت�ن  أن  إىل  واش�نطن 

للف�روس القات�ل، وال�ذي يس�تخدمه 
لاللتص�اق بالخالي�ا البرشي�ة، يمكن�ه 
عب�ور الحاج�ز الدم�وي الدماغي لدى 

الفرئان.
ويعتق�د الباحث�ون أن نف�س العملي�ة 
ربما تحدث للبرش، مما قد يفرس بعض 
األعراض غر العادية التي تصيب مرىض 
وضبابي�ة  الص�داع  مث�ل  كوفي�د-19، 

الدماغ وحتى النوبات الدماغية.
تأثرات كورونا النفسية:

ق�ال أطب�اء نفس�يون بريطاني�ون، إن 
أزمة وب�اء كورونا، التي س�ادت العالم 
خالل 12 ش�هرا بعام 2020، تمثل أكر 
تهدي�د للصح�ة النفس�ية من�ذ الحرب 
العاملية الثانية، وس�يظل أثرها لسنوات 

بعد السيطرة عى الفروس.

دواء للسكري قد يتسبب في حدوث مضاعفات نادرة لمرضى كوفيد- 19

نبــاتات المنـــزل ال تنقـــي الهــــواء

طرق طبيعية للقضاء على حموضة وحرقة المعدة خالل دقائق

كش�ف باحثون من جامعة دريكس�ل، القس�م 
املدني واملعماري والبيئي، أن النباتات التي عادة 
ماتوض�ع يف املنازل أظهرت من قبل قدرتها عى 
إزال�ة املركب�ات العضوي�ة املتطاي�رة يف الغرف 
املغلقة مس�تنتًجا أنه عند وض�ع النباتات حول 
ش�قتك أو بيتك سينتهي بك األمر إىل عمل جهاز 

تنقية هواء طبيعي.
وُطرح�ت تلك الفكرة ألول م�رة ضمن تقرير يف 
عام 1989 فيما يخص دراسة وكالة ناسا لجعل 
اله�واء نظيًف�ا. اخت�ر الباحث�ون نبات�ات مثل 
شجر التن وزنابق السالم، لرؤية قدرة النباتات 
عى تنقي�ة الهواء م�ن تلك املركب�ات العضوية 
املتطاي�رة الثالث�ة، أي البنزي�ن والفورمالدهيد 
وثالثي كلورو اإلثيلن. بعد انقضاء 24 س�اعة، 
َن الفري�ق قدرته عى إزالة ما يقرب من 10- َدوَّ
70٪. لق�د عث�رت متاج�ر النباتات عى ش�عار 

إعالني جديد.
تكمن املشكلة كما الحظها كامينغز ووارينغ يف 
أن الغ�رف كان حجمها 1 مرت مكعب، ومحكمة 
اإلغالق أيًضا، عى عكس املباني التي نقيم فيها. 
م�ن خالل النظ�ر فيما يزيد ع�ن 196 تجربة يف 
تحاليلهم التلوية، استنتج الباحثون أنه حتى يف 
أفضل الح�االت، تنقي النباتات م�ا يقل عن ٪1 

من السموم التي ينقيها جهاز تنقية الهواء.

اإلنس�ان  أن  ع�ى  بن�اًء  مهم�ة  األم�ور  تل�ك 
 ٪90 املتوس�ط  يف  م�ن يق�ي 
وقت�ه بالداخ�ل. عالوًة ع�ى ذلك، 
رصد كٌل م�ن كامينغ�ز ووارينغ 

معظ�م  »مص�در  أن: 
التلوث داخيل أساًس�ا وإن 

ل�م يك�ن كله نات�ج م�ن البيئة 
الداخلي�ة«. تل�وث معط�رات 

الجو والدهانات واألصماغ 
وأق�الم  والطابع�ات 

الدائم�ة )م�ن بن  التخطي�ط 
املنتجات الصناعية األخرى( الهواء 

ال�ذي نتنفس�ه باملركب�ات العضوية 
املتطايرة.وتس�ببت قلة جودة الهواء 

الداخلية يف العديد من املخاطر الصحية مثل 
أمراض الجهاز التنفيس والصداع.

ورغم ذل�ك، ال زلنا لم نفق�د كل يشء. كما 
الح�ظ املؤلف�ون: »م�ن املمك�ن أن يك�ون 
للنبات�ات الداخلي�ة دوٌر فع�ال للتأث�ر عى 
بيئ�ة  يف  وضعه�ا  عن�د  الس�كان  رفاهي�ة 
بيولوجي�ة داخلي�ة مناس�بة«. وبالرغم من 

ذلك، أقر املؤلفون بأن النباتات الداخلية تميل 
لزيادة معدالت الرطوب�ة. وينتج البعض منها 

املركبات العضوية املتطايرة.

أك�د أطباء يف األم�راض الجلدية، إن 
اإلف�راط يف االس�تحمام يمكن 
أن يؤث�ر يف وظيف�ة الجل�د 
الرئيس�ة املتمثلة يف حماية 

الجسم.
بحس�ب  الخ�راء  واش�ار 
التقري�ر الذي نرشت�ه مجلة 
س�الود«  ال  »فيفيان�دو 
 )viviendolasalud(
 ، نية س�با إل ا
ضت  س�تعر ا
تب�ة  لكا ا

كلودي�ا مونيوز كامب�وس بعض نصائح 
الجلدي�ة  األم�راض  ط�ب  اختصاصي�ي 
بش�أن عدد مرات االس�تحمام، وطريقة 
االس�تحمام، واملنتجات الفعالة للحفاظ 

عى صحة الجلد.
بداية فإن جواب س�ؤال »ك�م مرة ينبغي 
أن تستحم أسبوعيا؟« هو »مرة أو مرتن 

يف األسبوع«.
وب�ن التقري�ر أن الجلد يع�د أكر عضو 
يف جس�م اإلنس�ان، حيث يغط�ي مرتين 
مربع�ن من الجس�م وترتاوح س�ماكته 
ب�ن 0.5 و4 مليم�رتات، وه�و مس�ؤول 
ع�ن وظائ�ف ع�دة. وإىل جان�ب حماي�ة 

الجس�م م�ن العوام�ل الخارجي�ة، ف�إن 
الجلد مس�ؤول عن املحافظة عى ترطيب 

ومرونة الجسم.
ويتش�كل الجلد م�ن 3 طبقات رئيس�ة: 
الطبق�ة  وه�ي   )epidermis( الب�رشة 
 )dermis( واألدم�ة  الخارجي�ة، 
واللحم�ة  املتوس�طة،  الطبق�ة  وه�ي 
)hypodermis( وهي نسيج تحت جلدي 
يحت�وي ع�ى الخالي�ا الدهنية. وتش�مل 
عملية االستحمام البرشة بشكل أسايس، 
وه�ي الطبقة التي تتالم�س مبارشة مع 
امل�اء وامل�واد الكيميائي�ة املس�تخدمة يف 

صناعة منتجات العناية بالبرشة.

بنغ�الدش  يف  جدي�دٌة  دراس�ٌة  أظه�رت 
مدى تأثر س�وء التغذية وس�وء الرصف 
الصح�ي والصعوب�ات األخ�رى عى نمو 

األطفال.
أواخ�ر  يف  الباحث�ن  م�ن  فري�ٌق  وب�دأ 
السّتينّيات بتوزيع مكّمل غذائّي للعائالت 
الت�ي لديها أطفااًل صغاًرا يف ريف غواتيماال 
ليختروا: هل ي�ؤّدي توفر الروتن الكايف يف 
سنوات الطفل األوىل إىل الحّد من توّقف النمو؟

تب�ّن أّن األطفال الذين تناول�وا املتّمم الغذائي 
ازداد طوله�م 1 – 2 س�م مقارن�ًة باملجموع�ة 
املرجعّي�ة، ولم تك�ن هذه الفائ�دة الوحيدة، إذ 
تب�ّن أّنه�م حققوا درج�ات أع�ى يف اختبارات 
الق�راءة واملعرفة يف أثن�اء مراهقتهم. وبعودة 
فري�ق البحث إىل بداية ع�ام 2000، وجدوا أّن 
األشخاص الذين حصلوا عى املتّمم الغذائي 
يف الس�نوات الث�الث األوىل م�ن حياته�م 
من النس�اء قد تفّوقن ع�ى غرهن يف 
س�نواتهّن الدراس�ّية، يف ح�ن حّق�ق 

الرجال دخاًل أعى من غرهم.

يف  املتخّص�ص  مارتوري�ل،  رينال�دو  وأوض�ح 
 Emory تغذي�ة األّم والطف�ل يف جامعة إيم�وري
University يف أتالنتا بجورجيا، الذي قاد دراسات 
املتابع�ة: »لو ل�م تكن هناك ه�ذه املتابعات، فقد 
تك�ون هذه الدراس�ة ق�د أُهمل�ت إىل ح�دٍّ كبٍر. 
وعوًضا عن ذلك، فإّن النتائج جعلت املؤسس�ات 
املالّي�ة مث�ل البن�ك ال�دويل تفّك�ر يف التدّخ�الت 
التغذوّي�ة املبك�رة كاس�تثماراٍت طويل�ة األمد يف 

صّحة اإلنسان«.
كم�ا وتب�ّن تدريجيًّ�ا أّن قرص الط�ول يف مقتبل 
العم�ر هو إش�ارة إىل ظروف س�لبّية مثل س�وء 
التغذي�ة واإلصابة باألمراض املس�ّببة لإلس�هال 
م�راًرا، إضاف�ًة إىل داللته ع�ى صعوب�ات التعلّم 
وحاالت الوفاة املبك�رة. يؤّثر توّقف النمو يف نحو 
160 ملي�ون طفٍل ح�ول العالم، ولك�ن ال تقرتن 
حاالت توّقف النمو كافًة مع هذه النتائج السّيئة. 
يح�اول الباحثون حاليًّا كش�ف الرابط بن النمو 
والتطّور العصبّي، فهل ُيعّد س�وء التغذية السبب 
الوحيد لتوّقف النمو؟ وماذا عن اإلهمال العاطفّي 

أو األمراض املعدية أو الصعوبات األخرى؟.

االستحمام اليومي يؤثر على وظيفة الجلد

هل يؤثر الفقر على ادمغة األطفال؟

العمل على الحاسوب طوياًل يهددك بهذه المتالزمة

بريطانيا توافق رسميا على لقاح أكسفورد وأسترازينكا لكورونا 
م�رور«  »داي�يل  جري�دة  ذك�رت 
الريطاني�ة أن�ه تم�ت املوافق�ة عى 
 Oxford لقاح أكسفورد وأسرتازينكا
AstraZeneca لكورون�ا مع احتمال 
حصول املالين عى اللقاح يف غضون 

أسابيع.
وقالت الجريدة، إنه »قد يؤدى ذلك إىل 

إنهاء اإلغالق بحلول فراير، حيث تم 
تحديد 15 مليون شخص أكثر عرضة 
بم�رض  اإلصاب�ة  أو  امل�وت  لخط�ر 
خط�ر من فروس كورون�ا للتطعيم 

العاجل«.
وأظه�رت نتائج التج�ارب الرسيرية 
أنه�ا فعالة بنس�بة تص�ل إىل 90٪ ىف 

الوقاية م�ن كورونا، وه�ى مطابقة 
تقريًب�ا للحماية الت�ي توفرها رشكة 
 Modernaو  Pfizer / BioNTech

املنافسة.
وق�ال وزي�ر الصح�ة م�ات هانكوك 
األمريكي�ة  ني�وز  س�كاي  لش�بكة 
إن اإلع�الن يعن�ى أن ط�رح اللق�اح 

سيتسارع اآلن.
 The وأك�د تحلي�ل مس�تقل ُن�رش يف
 Oxford / لق�اح  أن  أيًض�ا   Lancet
AstraZeneca آمن وفعال بعد النظر 
يف بيانات املرحلة 3 من تجربة اللقاح، 
حي�ث كان ُينظر إليه ىف الس�ابق عى 
أن�ه املرش�ح األوف�ر حًظا يف س�باق 
لقاحات كورون�ا، فقد تفوقت رشكة 
األدوية األمريكية Pfizer عى الفريق 
الريطان�ي بمع�دل نج�اح 95٪، مع 
طرح ه�ذا اللقاح بالفع�ل يف اململكة 

املتحدة.
وقال وزير الصح�ة يف الظل جوناثان 
أشوورث إن الوزراء »يجب أن يحركوا 
السماء واألرض« لضمان سر األمور 

كما هو مخطط لها.

معظمن�ا يعان�ي م�ن »حرقة 
»الحموض�ة«  أو  املع�دة« 
م�ن آن آلخر، خاص�ة بعد 
اإلفراط يف الطعام أو تناول 
األطعمة الحارة أو الدسمة.
وعادة ما تح�دث »الحرقة« 
األحم�اض  صع�ود  بس�بب 
مج�رى  إىل  املع�دة  يف  املوج�ودة 
املريء، مما يس�بب إحساس�اً بالضيق 
وعدم الراحة.وبحس�ب تقري�ر نرشه موقع 
»دييل هيل�ث بوس�تDaily Health Post«، فإن 
»حرق�ة املع�دة« يمك�ن أن تحدث بس�بب عوامل 
أخ�رى منها عى س�بيل املث�ال م�رض »االرتجاع 
املع�دي املريئ�ي«، وه�و م�رض يس�بب دخ�ول 
األحم�اض املعدي�ة إىل مجرى املريء مما يس�بب 

الشعور بحرقة املعدة طيلة الوقت.
كما يمكن لبعض أنواع األدوية التس�بب بالشعور 
ب�«حرق�ة املعدة« مثل األس�رين أو األيبوبروفن 
وغرها م�ن العقاقر الدوائية، ويختلف هذا األمر 

من شخص آلخر. 
ومن العوام�ل األخرى التي قد تتس�بب ب�«حرقة 
املعدة« أيض�ًا التدخن والحمل واألزم�ات القلبية 

وبعض أنواع الرسطان والسمنة والتوتر.
وقب�ل اإلرساع بتن�اول األدوي�ة الت�ي تقي عى 

»حرق�ة املعدة«، وهذا ما يفعل�ه معظمنا، يمكننا 
تجرب�ة بع�ض النصائ�ح والوصفات الت�ي يمكن 
أن تش�كل درعاً واقياً وتخلصن�ا من »الحموضة« 

برسعة وفعالية، ومنها:
�� ال تف�رط يف تناول الطعام هناك عضلة أس�فل 
مجرى املريء هي املسؤولة عن منع مرور الطعام 
م�ن املعدة إىل مج�رى امل�ريء، فإذا كان�ت املعدة 
مكدس�ة باألطعمة، فتصبح تلك العضلة ضعيفة 
بدرجة تس�مح بم�رور محتوي�ات املع�دة، وعى 
األخ�ص األحماض، إىل مجرى املريء مما يس�بب 

الشعور ب�«الحرقة«.

��� حاول الس�يطرة ع�ى وزنك الس�منة مرتبطة 
ارتباط�اً وثيق�اً باإلصاب�ة ب�داء االرتج�اع املعدي 
املريئ�ي، وذلك بس�بب الده�ون الزائ�دة املحيطة 

باملعدة وأنواع األطعمة التي يتم تناولها. 
��� تناول خ�ل التفاح قد يب�دو األم�ر غريباً ألول 
وهل�ة، حي�ث إن الخ�ل بطبيع�ة الح�ال حمي، 
فكيف ل�ه أن يقي عى »الحموض�ة«. إال أن خل 
التف�اح العضوي الخام غ�ر املنقى له تأثر قلوي 
ع�ى الجس�م، حي�ث إنه يحت�وي ع�ى اإلنزيمات 
واأللياف والروتينات الالزمة للتخفيف من عملية 
االرتداد املع�دي املريئي. فيمكنك تن�اول كوب من 
امل�اء الداف�ئ مضافاً إلي�ه ملعقة من خ�ل التفاح 
وملعقة من عس�ل نحل، وستش�عر بتحسن كبر 

من »حرقة املعدة«.
�� ابتعد ع�ن املأكوالت املس�ببة ل�«حرقة املعدة« 
هناك بع�ض األطعمة واملرشوبات الت�ي تزيد من 
األحم�اض يف املع�دة، وبالتايل تتس�بب بالش�عور 
وال�كاكاو  الكحولي�ات  ومنه�ا  ب�«الحموض�ة«، 
بالحليب والقهوة واألطعمة املقلية والثوم والبصل 
والوجب�ات  املعلب�ة  واألطعم�ة  والنعن�ع  الخ�ام 
الرسيع�ة )خاص�ة الت�ي تحت�وي ع�ى الده�ون 
املحول�ة(، والوجبات املليئ�ة بالتوابل، والطماطم، 
والحمضي�ات، والفلف�ل الحار، والفلفل األس�ود، 

واللحم األحمر، والتوت األزرق ومنتجات األلبان.



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

مواقيت ال�صالة

الخميس  31  كانون االول   2020   العدد  2493  السنة العاشرة

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

املخلفات  مشكلة  تعترب 
القضايا  أبرز  أحد  البالستيكية، 
بالبيئة  املهتمني  تشغل  التى 
يواصل  لذلك  والباحثني،  والعلماء 
جهودهم  العالم  حول  باحثون 
املخلفات  تدوير  وسائل  لتطوير 
باعتبارها  خاصة  البالستيكية، 
أكرب مصادر التلوث التى يمكن أن 
تهدد حياة البرش عىل املدى البعيد.
بعض  يعمل  الوقت  ذات  ويف 
وسائل  تطوير  عىل  الباحثني 
بالستيكية  مواد  لصناعة  جديدة 
استخدامها  يمكن  للبيئة  صديقة 
والتخلص منها بأمان، وفًقا ملوقع 

سبوتنيك.
ونرش باحثون فيديو يرصد طريقة 
من  مجموعة  بها  قام  مبتكرة 
تحويل  من  تمكنوا  الذين  الطالب 

إىل  البحرية  الحيوانات  أحد  بقايا 
مواد بالستيكية صديقة للبيئة.

ويقول الفيديو إن الباحثني تمكنوا 
بقايا حيوان »كركند«  من تحويل 
البحرية  للقرشيات  ينتمي  الذي 
إىل مواد بالستيكية ال تسبب تلوث 

للبيئة عند استخدامها.
وكالة  نرشت  أخرى  جهة  ومن 
مدعوما  تقريرا  اإلسبانية  األنباء 
خالله،  من  أشارت  بانفوجراف، 
إىل أنه يتم إلقاء نحو 229 ألف طن 
املتوسط  البحر  يف  البالستيك  من 
من  أكثر  يعادل  ما  أي  عام،  كل 
وهو  يوميا،  شحن  حاوية   500
بحلول  يتضاعف  أن  يمكن  رقم 
اتخاذ  يتم  لم  إذا   2040 عام 
التلوث  لوقف  مناسبة  إجراءات 
البالستيكية،  املخلفات  بسبب 

أخطر  من  واحدة  تعد  التى 
املشكالت البيئية.

املتوسط  البحر  بمياه  وتوجد 
طن  مليون  نحو  اآلن  حتى 
والتي  املخلفات  هذه  من 
تتحلل  كبرية  نفايات  تشمل 
أولية  دقيقة  ولدائن  املاء،  يف 
مثل  جزيئات  شكل  يف  تدخل 
الصغرية  والقطع  الكريات 
التجميل  ومستحرضات 
واإلطارات،  واملنسوجات 
الدويل  االتحاد  كشف  حسبما 
الطبيعة.وتضم  عىل  للحفاظ 
من  تخلصا  األكثر  الدول  قائمة 
مياه  يف  البالستيكية  النفايات 
إيطاليا  من  كل  املتوسط  البحر 
تركيا  وكذلك  طن،  ألف  بـ34 
بـ24 ألف طن وعدة دول أخرى.

بالستيك من بقايا الحيوانات البحرية !
خالد  املرصي،  العايل  التعليم  وزير  وجه 
قبل  من  عاجل  تحقيق  بفتح  الغفار،  عبد 
بعد  دمنهور،  جامعة  رئيس  صالح،  عبيد 
فصل طالب بسبب مداخلة تلفزيونية وهي 

الواقعة التي أثارت جدالً يف مرص.
وأمر الوزير بفتح التحقيق يف الوقائع التي 
واملقيد  شعالن،  مصطفى  الطالب،  ذكرها 
جامعة  التجارة  بكلية  الثانية  بالفرقة 
ألحد  هاتفية  بمداخلة  قيامه  إثر  دمنهور، 
املرصي،  التلفزيون  عىل  الحوارية  الربامج 
تسببت يف فصله من الكلية ملدة عام، وفقا 

لروسيا اليوم.
بالتحقيق  الجامعة  رئيس  الوزير،  ووجه 
عنها  املسؤول  ومحاسبة  الوقائع  تلك  يف 
يف  وظيفته،  أو  موقعه  كان  ما  أيا  تأديبيا، 
حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، 
نرش  تهمة  الطالب  عن  ينفي  قد  ما  وهو 

أخبار كاذبة أو نرش الشائعات.
بموافاته  عبدالغفار  خالد  الوزير  وطلب 
بنتيجة التحقيق، وكذلك موافاته خالل 48 
سبق  التي  اللجنة  من  واف  بتقرير  ساعة 
للمجلس األعىل للجامعات أن قرر تشكيلها 
التي  املخالفات  وإثبات  لرصد  جامعة  بكل 
ترتكب، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو 
معاونيهم أو العاملني أو الطالب، لإلجراءات 
ملجابهة  الجامعة  اتخذتها  التي  االحرتازية 

انتشار فريوس كورونا.

فصل طالب بسبب مداخلة تلفزيونية !

يف تجربة قامت بها وزارة التنمية االجتماعية يف األردن تظهر 
املال  يطلبون  من  ادعاءات  وكذب  املجتمع،  يف  التسول  أثر 
أحد  يف  »ممثل«  متسول  بوضع  الوزارة  قامت  حاجة،  لغري 
الشوارع، وتظاهر أنه يعاني من إعاقة فاستطاع جمع 16 

دينار و30 قرشا خالل ساعة.
وقال وزير التنمية االجتماعية أيمن املفلح خالل استضافته 
عرب برنامج »دينا يا دنيا« الذي يبث عىل شاشة قناة »رؤيا« 
 2020 العام  بداية  منذ  ضبطت  الوزارة  إن  الثالثاء،  اليوم 

ولغاية 19 - 10 - 2020 3000 متسول يف األردن.
وأردف ان الوزارة ضبطت منذ اطالقها حملة عىل املتسولني 
 ،2020  /12 2020 ولغاية 15/   /10 يف األردن بتاريخ 19/ 
يستحقون  ال  جميعهم  األردن،  يف  متسول   1200 ضبطت 

إعطاهم »ربع دينار«.
الشارع  يف  يتواجدون  الذين  املتسولني  أن  املفلح  وبني 
ما  جهة  من  بتوجيه  يعملون  األول  قسمني  اىل  ينقسمون 
تعمل عىل تسخريهم، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات 
يقومون  عائالت  هم  الثانية  والفئة  لتحديدهم،  األمنية 

بالتسول وهم ليسوا بحاجة.

أعلن اتحاد )نابو( لحماية الطبيعة يف أملانيا عن منح الطريق الرسيع )ايه 26 رشق( املزمع إنشاؤه عىل 
ميناء هامبورج شمايل البالد جائزة »ديناصور عام 2020« السلبية لتأثريه اليسء عىل البيئة.

وقال االتحاد موضحا سبب اختيار هذا الطريق أنه » رمز لسياسة نقل مغلوطة باإلضافة إىل أنه رمز 
لتخطيطات عتيقة للبنية التحتية يف كل أنحاء أملانيا«.من جانبه، قال يورج-اندرياس كروجر رئيس 
إلنشاء  آخرين  رسيعني  طريقني  ربط  إىل  الرامي  املرشوع  إن  وقال  التخطيط«،  وقف  نريد  االتحاد:« 
ثاني  من  كبرية  كمية  تخزن  أراض  وهي  ويدمرها  املستنقعات  أرايض  سيغلق  امليناء  يف  نقل  شبكة 
أكسيد الكربون.ورأى كروجر أن املرشوع لم يعد مواكبا للعرص يف ظل إغالق محطة موربورج النووية 

وتخفيض التوقعات الخاصة بحركة الشحن والتفريغ يف امليناء.
عرشة  إىل  وايه7،  ايه1  الرسيعني  الطريقني  بني  سريبط  الذي  الطريق  طول  يصل  أن  املنتظر  ومن 

كيلومرتات.

الحرارة إىل 30 درجة دون الصفر  مع انخفاض 
مضت  لقرون  تعود  تقنيات  صيادون  يستعمل 
شمال  يف  الشتوي  السمك  صيد  موسم  خالل 

الصني.
وأنطلق موسم الصيد الشتوي السنوي يف بحرية 
الصني.  رشق  شمال  جيلني  بمقاطعة  تشاجان 
للصيد  قبيلة  آخر  تشاجان  بحرية  صيادو  ويعد 
ال تزال موجودة يف الصني. القبيلة حافظت عىل 
حفر  عىل  تقوم  التي  القديمة  الصيد  تقنيات 
واستخدام  الصيد  شباك  لرمي  الجليد  يف  ثقوب 
التقنية  هذه  وتعد  بعد.  من  لسحبها  الخيول 
القديمة تقليدا منغوليا يعود تاريخه إىل أكثر من 
1000 عام. ويهدف يوم اإلفتتاح لتكريم البحرية 

وإيقاظ شبكة صيد األسماك.
البحرية حتى يوم رأس  الصيد يف  يستمر موسم 
يناير/   25 يف  املقررة  القمرية  الصينية  السنة 

كانون الثاني القادم.

ممثل يجمع مبلغًا كبيرًا 
من »التسول« خالل ساعة !

يعود لعصور ما قبل التاريخ

جائزة »ديناصور العام«
 السلبية لطريق سريع بألمانيا!

صيد األسماك من تحت طبقات الثلوج !

أوهايو  والية  يف  السجون  مصلحة  أعلنت 
اإلعدام  من  نجا  قد  كان  سجينا،  إن  األمريكية، 
مضاعفات  من  تويف   ،2009 يف  القاتلة  بالحقنة 
التأهيل  إعادة  بقسم  املتحدثة  كوفيد-19.وقالت 
إن  قولها  فرينش،  سارة  السجون،  مصلحة  يف 
البالغ من العمر 64 عاما، قد تويف  روميل بروم، 
املستجد،  كورونا  بفريوس  إصابته  تداعيات  من 
الرسمية،  الوفاة  شهادة  يف  ذلك  تأكيد  بانتظار 
من  حتفهم  لقوا  آخرين  نزيال   124 أن  إىل  الفتة 
بروم  التاجي.وكان  بالفريوس  إصابتهم  جّراء 
باإلعدام  عليه  حكم  عندما   53 العمر  من  يبلغ 
بالحقنة السامة يف 2009، إال أنه تم إلغاء الحكم 
بعدما عجز منفذو اإلعدام عن العثور عىل الوريد 
املناسب ملدة ساعتني، حسبما ذكرت صحيفة »ذا 

غارديان« الربيطانية.

نجا من اإلعدام بحقنة 
سامة فمات بكورونا !

250 جنيها إسترلينيًا تعويض عن عضة !

 75 باركنسون،  إلني  تقاعد  بعد   
الكالب،  تربية  يف  يبدأ  أن  قرر  عاما، 
حتى تكون أنيساً له ولزوجته، لكن 
مؤخراً، حدث ما لم يكن يف الحسبان، 
أزمة كربى له،  الكالب يف  إذ تسببت 
الذي  الربيد  أن حارصت ساعي  بعد 
وقاموا  دوري،  بشكل  للمنزل  يأتي 
نقلت  ما  بحسب  ساقه،  بقضم 
»دييل  صحيفة  عن  املرصية  الوطن 

ميل«.

همفريز،  ستيف  الربيد  ساعي  كان 
املنزل  خزانة  يف  طرد  ترك  يحاول 
بمجموعة  فوجئ  لكنه  الخارجية، 
من  ركضا  خرجت  التي  الكالب  من 
الهروب  وحاول  املفتوحة،  األبواب 
الكالب  أن  إال  إىل شاحنته،  بالدخول 
ثم  وحارصته،  منه،  أرسع  كانت 

قضمت ساقه.
أخذ  إىل  اضطر  إنه  همفريز،  وقال 
شهرين،  ملدة  العمل  من  إجازة 

وذراعه  وجهه  يف  لندوب  وتعرض 
خضع  أن  بعد  الحياة،  مدى  تستمر 
غزر  وخمس  الوجه،  يف  غرز  لثالث 
نفسيتي،  دمر  حدث  »ما  ذراعه:  يف 
وجعلني قلقا جدا، وأجد صعوبة يف 
امتالك أي حيوان أليف، وبل سبب يل 
مشاجرات مع زوجتي وابني، بسبب 
األليفة، ولدى  للحيوانات  عدم حبي 

كوابيس متكررة«.
االبتدائية،  مانشسرت  محكمة  يف 

يعمل  كان  الذي  الجد  اعرتف 
مجموعة  لديه  أنه  بناء،  كمهندس 
من الكالب الخطرية التي تخرج عن 
السيطرة بني حني وآخر، لكنه دافع 
املنزل  أمام  وضع  بأنه  نفسه  عن 
هناك  »احذر  عليها  مكتوب  الفتة 
كالب املنزل«، ما جعل املحكمة ترأف 
به، وتقرر عدم التخلص من الكالب 
أو انتزاعها منه، وتغريمه فقط 250 

جنيهاً إسرتلينياً.

األول  الحادث  هو  ذلك  يكن  لم 
الكالب  أحد  عض  إذ  نوعه،  من 
ساعي بريد أيضا، يف العام املايض، 
وتسبب الحادث يف امتناع مسئولو 
إىل  رسائل  أي  إرسال  عن  الربيد، 
الذي  »باركنسون«  الجد  منزل 
 800 قيمته  تبلغ  منزل  يف  يعيش 
ألف جنيه، بعد أن تزوج فيه منذ 
و9  أبناء،   4 وأنجب  عاما،   51

أحفاد.

وقال محامي باركنسون: »الكالب 
مثل الناس، هي ودودة مع الناس، 
فإذا جاء شخص إىل املنزل، وجلس 
سيجدها تجلس يف هدوء، والكلب 
الربيد  ساعي  ساق  عض  الذي 
فقط  والكالب  منه،  التخلص  تم 
خرجت عن السيطرة لبضع ثوان، 
وكانت عالمة ممنوع الدخول عىل 
املنزل واضحة، فموكيل لم يخطئ 

يف أي يشء«.

التهمت مجموعة 
من الكالب 
ساق ساعي بريد 
بريطاني، وكانت 
المفاجأة تغريم 
صاحب الكالب 
250 جنيها 
إسترلينيًا فقط، 
والسبب الفتة 
تحذير يضعها 
صاحب الكالب 
لحماية نفسه من 
المقاضاة.
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