
كيف ُتسّخر الواليات المتحدة قواتها القتالية لدفع 
العراق نحو التطبيع ؟

بعد »االستحواذ« األميركي على القرار السياسي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لم تكن عفوية تلك الصور التي تداولتها حس�ابات وصفحات، 
تعلن جهاراً والءه�ا للكيان الصهيوني الذي حقق يف ظل إدارة 
الرئي�س األمريكي دونالد ترام�ب، أكثر مما كان يطمح له عىل 
مدى الس�نوات املاضي�ة، فبعد جولة »التطبي�ع« التي غامرت 
به�ا أربع دول عربية، تتجه أنظار الكيان الصهيوني نحو دول 

أخرى، قد يكون العراق عىل رأس قائمتها.
وق�د أصبح املغرب الوجه�ة الجديدة لقط�ار تطبيع العالقات 
ب�ن العرب والكيان الصهيوني. وكما يف االتفاقيات الس�ابقة، 
ترام�ب هو الذي أعلن عن الحدث من أجل تس�جيل إنجاز آخر 

لنفسه يف أيامه األخرية يف البيت األبيض.
حيث غ�رَّد ترامب مس�اء الخمي�س املايض: »إنج�از تأريخي 
آخر ... اتفق�ت إرسائيل واململكة املغربية ع�ىل إقامة عالقات 
دبلوماس�ية كاملة. خطوة كبرية إىل األمام من أجل الس�الم يف 
الرشق األوسط...«. وبعد االتفاق، من املقرر أن يفتح الجانبان 

سفارتن يف تل أبيب والرباط، وُيطلقا خطوطا جوية بينهما.
واملغ�رب هو رابع دولة تطبع العالقات مع تل أبيب يف األش�هر 
األخ�رية، بدعوة من أمريكا، وتأتي ه�ذه الخطوة بعد أن قطع 
املغ�رب عالقاته مع الكيان الصهيوني يف عام 2000، يف أعقاب 

الحملة العسكرية اإلرسائيلية عىل الفلسطينين.
ومع استمرار موجة التطبيع التي ركبتها الدول األربع، وترقب 
النضمام أخرى، ورد اسم العراق بن أحاديث التطبيع، ليشكل 
صدمة عىل املستوين املحيل واإلقليمي، نظراً ملوقف العراقين 
الصارم إزاء العدو الصهيوني وتبنيهم للقضية الفلس�طينية، 

ومعاناة الفلسطينين الذين يرزحون تحت وطأة االحتالل.
ويف وق�ت س�ابق، أجرى مصطف�ى الكاظم�ي، رئيس مجلس 
الوزراء العراقي، جولة مكوكية خاطفة شملت فرنسا وأملانيا 
وبريطاني�ا، لك�ن نتائ�ج هذه الجول�ة لم تواِز حج�م الرتويج 

اإلعالمي الضخم الذي رافقها.
وح�طَّ الكاظمي رحال�ه أوالً، يف العاصمة الفرنس�ية باريس، 
لينتق�ل بعدها إىل أملانيا ومن ث�م بريطانيا، ضمن زيارة التقى 
خالله�ا والوف�د الحكومي املراف�ق له، عدداً من املس�ؤولن يف 
ال�دول الثالث، وف�ق ما أعل�ن مكتبه اإلعالمي ع�ن “اللقاءات 

العلنية”.
وكان�ت األج�واء الت�ي رافقت الزي�ارة طيل�ة األي�ام املاضية 
طبيعية، قبل أن ترد أنباء، ومن ثم تأكيدات، عن “لقاء رسي” 
أج�راه الكاظمي مع وفد صهيون�ي، كان عىل ما يبدو بانتظار 

وصوله.
وأفصح�ت مص�ادر كان�ت ضمن الوف�د املراف�ق للكاظمي يف 
رحلت�ه، عن طبيع�ة اللقاء وجانب م�ن تفاصيل�ه، قائلة إنه 
“التقى ش�خصيات صهيونية بشكل رسي، وبحث معها ملف 

التطبيع مع كيان االحتالل”.
وأيد الس�يايس مثال اآللويس، املعلوم�ات التي وردت يف حديث 
املص�ادر. وق�ال يف ترصي�ح متلفز آن�ذاك، إن “مل�ف التطبيع 
س�يطرح ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة خ�الل زي�ارة مصطف�ى 

الكاظمي إىل العاصمة الربيطانية لندن”.
وزعم اآلل�ويس أن “بريطاني�ا دفعت وتدفع باتج�اه التطبيع 
العراق�ي اإلرسائي�يل، وأول لقاء جمع رئي�س حكومة عراقية 

مع وزير خارجية إرسائييل يف مقر األمم املتحدة، كان بتنسيق 
وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا األسبق توني بلري”.

وسبق للكاظمي أن أدىل بترصيحات مثرية للجدل يف آب املايض، 

عندم�ا اعترب التطبيع بن أبو ظبي وتل أبي�ب، “قراراً إماراتياً 
وال ينبغ�ي لنا التدخل”. وجاء ذلك خ�الل مقابلة مع صحيفة 
“واش�نطن بوس�ت”، أجراها خالل زيارته إىل الواليات املتحدة 

آنذاك، ولقائه الرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وتعليق�اً عىل خطر التطبيع ال�ذي ُيحيق بالعراق، يقول املحلل 
الس�يايس معتز محي ل�«املراقب العراقي«، إن »ترامب وبايدن 
يس�ريان بخط واح�د نحو مل�ف التطبيع، الس�يما أن صفقة 
الق�رن أقرت من قبل الكونغرس ومجلس الش�يوخ األمريكي، 
وال يوجد أي اخت�الف بن الحزبن الجمه�وري والديمقراطي 

إزاء هذا امللف«.
ويضي�ف مح�ي أن »إرسائي�ل من�ذ ف�رتة طويل�ة تمن�ع حل 
الدولتن، بن�اء عىل قرار الجامعة العربي�ة، وترص عىل الحكم 

الذاتي للفلسطينين ومنعهم من الحصول عىل السالح«.
وي�رى محي أن »العام املقبل سيش�هد الب�دء بخطوات أخرى 
يف مل�ف التطبي�ع، إذ من املرجح أن ينتق�ل األمر إىل ُعمان، وال 

أستبعد أن تطّبع السعودية عالقاتها مع إرسائيل«.
وفيم�ا يتعلّق بالعراق، يقول محي إن »األمريكين يس�عون إىل 
البقاء عسكرياً يف العراق، والعمل كقوة ضاغطة عىل السياسة 
العراقية«، محّذراً من »استغالل ذلك ل�«الضغط عىل العراقين 

للدخول يف التطبيع«.
ويف ح�ن أن العدي�د م�ن ال�دول اإلس�المية والعربي�ة تعت�رب 
ترصف�ات بعض الدول العربي�ة لتطبيع العالق�ات مع الكيان 
الصهيوني، خيانًة للفلس�طينين وس�بباً يف تكثيف اإلجراءات 
القمعي�ة الصهيونية ضد الحقوق الفلس�طينية، فإن الس�مة 
املش�رتكة الب�ارزة يف انضمام اإلم�ارات والبحرين والس�ودان 
واملغ�رب إىل عملي�ة التطبيع، ه�ي صفقة أبرمه�ا حكام هذه 

الدول عىل بيع الشعب الفلسطيني واملسجد األقىص

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت حركة عصائب اهل الحق، امس 
االح�د،  ان الضع�ف الحكوم�ي أخ�ر 
الكش�ف عن تحقيقات جريمة املطار، 
مبين�ة ان الحكوم�ة ل�م تب�ذل جهداً 

حقيقياً حيالها.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م املكتب 
الربيعي  للحرك�ة محم�ود  الس�يايس 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
التحقيقي�ة  »اللجن�ة  ان  العراق�ي« 

الخاصة باس�تهداف املط�ار ال تحتاج 
لجهد كبري الن املجرم واضح ومعروف 
واعرتف بجريمته واألدلة ثابتة عليه«، 
مبين�ا ان »الحكومة العراقية بمختلف 
رؤس�ائها ل�م تس�تطع ان تقف بوجه 
ان  تح�اول  الت�ي  األمريكي�ة  اإلرادة 
تفرض سيطرتها وهيمنتها وإجرامها 
ع�ىل العراق والعراقي�ن«.  واضاف ان 
»موق�ف ع�ادل عبد امله�دي كان اكثر 
وضوحا يف هذه القضي�ة وهو الوحيد 

ال�ذي تح�دث ع�ن ال�دور األمريك�ي 
القص�ف  عملي�ات  يف  والصهيون�ي 
وعمليات االعتداء عىل العراق وانتهاك 
»مش�كلة  ان  وأوض�ح،  س�يادته«. 
تأخ�ر إعالن نتائج اللجن�ة التحقيقية 
الن�رص،  الخاص�ة باس�تهداف ق�ادة 
س�ببها ضع�ف الحكوم�ة ورئيس�ها 
مصطف�ى الكاظم�ي ال�ذي ل�م يبذل 
جهدا حقيقيا ولم يسع بأي شكل من 

األشكال اىل تفعيل هذا امللف«.

المراقب العراقي/بغداد...
أعلن�ت اللجنة املالي�ة النيابية، امس االح�د، ان اي 
اتفاق مع اقليم كردستان دون موافقة الربملان يعد 
باط�اًل. وقال عض�و اللجنة ثامر ذيب�ان يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان “اي اتفاق مع 

االقلي�م ال ياخذ راي اللجنة املالي�ة ومجلس النواب 
غ�ري مل�زم ويع�د باط�ال، وأن االتفاق  م�ع االقليم  
خ�ارج الس�لطة الترشيعية ب�دون تس�ليم إيرادات 
النف�ط واملنافذ الحدودي�ة إىل الحكومة االتحادية ال 

يمكن القبول به باملطلق “.

واض�اف، ان “من يخرق قان�ون تمويل العجز املايل 
يتحم�ل املس�وولية القانوني�ة وسيس�اءل داخ�ل 
مجل�س النواب ، وأن اللجنة املالي�ة النيابية ترفض 
أي اتف�اق مع االقليم خارج س�لطة ورقابة أعضاء 

مجلس النواب واللجنة املالية “.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائ�ب عام�ر الفايز، ام�س االح�د، ان حكوم�ة الكاظمي 

اخفقت يف جميع املجاالت السيما يف الجانب املايل واالقتصادي.
وق�ال الفايز يف ترصي�ح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي«، إنه 
“من�ذ تبوؤ رئيس الوزراء الحايل مصطف�ى الكاظمي منصبه لم 
نر والدة منش�آت صحية جديدة او عىل االق�ل تطوير ما موجود 
واعتمد عىل م�ا حققت الحكومات الس�ابقة خاصة مع جائحة 
كورونا”. واض�اف الفايز،ان “حكوم�ة الكاظمي اخفقت يف كل 
املج�االت املهمة للبالد س�واء اكان�ت مالي�ة او اقتصادية وحتى 
االمني�ة يف ظل ما ن�راه يوميا من نزاعات عش�ائرية دامية تؤدي 

لقطع طرق بسبب انتشار السالح وعدم السيطرة عليه”.
واش�ار الفايز اىل ان�ه” حتى مل�ف االنتخابات وال�ذي يمثل اهم 
تعه�دات حكومة الكاظمي هو االخر اخفقت يف تهيئة االجواء له 
من خالل تاكيدات مراقبن ومحللين بان تاجيلها امر وارد جدا”.

نائب: حكومة الكاظمي 
أخفقت في كل المجاالت 

أهل الحق: الضعف الحكومي أخر 
تحقيقات جريمة المطار

المالية البرلمانية: أي اتفاق مع اإلقليم »باطل« دون موافقة البرلمان

 المراقب العراقي/ أحمد محمد...
عرب التهديد بالتصفية والقتل، مازالت حكومة 
إقليم كردس�تان تمارس ش�تى أنواع التعسف 
بحق املواطنن املتظاهرين منذ أس�بوع كامل 
احتجاج�ا عىل فرض اس�تقطاعات مالية من 
روات�ب املوظف�ن، فف�ي الوقت الذي تناش�د 
فيه كتل سياس�ية كردي�ة معارضة املنظمات 
الدولي�ة بالتدخل إليقاف مسلس�ل العنف ضد 

املتظاهرين يف االقليم، يؤكد مراقبون يف الشأن 
السيايس أن حكومة املركز هي األخرية مطالبة 
بحماية املحتجن عرب تشكيل لجان تحقيقية.

وم�ازال الوضع يف إقليم كردس�تان وعىل وجه 
متوت�را،  الس�ليمانية  محافظ�ة  الخص�وص 
بس�بب تج�دد التظاه�رات بن الح�ن واآلخر 
يف ع�دد م�ن مناط�ق االقلي�م احتجاج�ا عىل 
استقطاع نسبة من رواتب موظفي كردستان، 

بس�بب السياس�ات الخاطئة والفساد اإلداري 
م�ن قبل االحزاب الكردية أو ما يس�مى بحكم 

العوائل.
وعىل إثر ذلك رافقت حركة التظاهرات أحداث 
متوترة س�قط خاللها العرشات من الش�هداء 
والجرح�ى، نتيج�ة قي�ام حماي�ات املق�رات 
الحزبية بإط�الق النار الحي ع�ىل املتظاهرين 

من جهة وقتلهم واعتقالهم من جهة اخرى.

وأظه�رت العدي�د م�ن املقاطع الت�ي تداولتها 
وس�ائل االعالم ومواقع التواص�ل االجتماعي، 
قي�ام جماع�ات مس�لحة تابع�ة إىل الحزب�ن 
الكردي�ن ب�رب واعتق�ال املتظاهرين، ويف 
الوقت ذاته تناقلت مصادر من داخل كردستان 
تلقي العديد من الناش�طن يف اإلقليم تهديدات 

من قبل جهات مجهولة.

تفاصيل اوسع صفحة 2

حكومة اإلقليم تتبع األساليب »البوليسية« 
إلخماد جذوة التظاهرات

انفراجة اقتصادية أم دعاية انتخابية؟.. 
الوظائف الجديدة تثير تساؤالت المواطن 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أكدت مص�ادر مطلعة عن ع�زم الحكومة  
درج�ة  أل�ف   250 م�ن  أكث�ر  تضم�ن 
وظيفي�ة بموازن�ة الع�ام 2021 , فض�ال 
ع�ن مس�تحقات العق�ود واالج�ور وف�ق 
القانون 315، وتأتي هذه التأكيدات بشأن 
التعيين�ات الجديدة مع تحذي�رات أطلقها 
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي بأن 
حكومته لن تكون قادرة عىل دفع مرتبات 
الش�هر األول من العام املقبل م�ا لم ينجز 
الربمل�ان التصوي�ت ع�ىل املوازن�ة، يف ظ�ل 
إرصار القوى السياس�ية عىل إيجاد فرص 
عمل حكومية جدي�دة أو اتهامها بارتكاب 
قانوني�ة تس�توجب مس�اءلة  مخالف�ات 

رئيس الحكومة.
الش�ارع  الحكومية  الترصيح�ات  وأربكت 
العراقي , فتارة تؤكد صعوبة توفري رواتب 
املوظف�ن وتس�عى للق�روض، وت�ارة َتِعُد 

بتعيينات جديدة , لكن يف الحقيقة أن هناك 
نظ�رة تفاؤلي�ة بعيدا عن أرق�ام الحكومة 
بش�أن تحس�ن واردات الع�راق النفطية يف 

الربع االول من العام املقبل.
املالية النيابية أكدت أن »ترصيحات رئيس 
الحكومة بشأن املوازنة وعدم إقرارها، غري 
مربرة، مضيفة أن الحكومة تغالط نفسها 
يف حديثها ع�ن خطورة عدم إقرار املوازنة، 
رغم أنها لم ترسلها إىل الربملان أساساً حتى 
اآلن, فهي تريد قروضا ضمن املوازنة وأنها 
تقش�فية وم�ن جهة أخ�رى تؤك�د وجود 
تعيينات جديدة ل� 250 ألف درجة وظيفية 
وه�و أمر يقل�ق الجميع , ك�ون الحكومة 

أكدت ترهل الجهاز الوظيفي .
مختص�ون أوضحوا أن العديد من األطراف 
السياس�ية تضغط بش�كل دائم عىل وزارة 
املالية من أجل اس�تحداث درجات جديدة، 
أو أنه�ا تدف�ع بالتصعي�د تجاهه�ا، وهي 

أطراف تنتظر بفارغ الصرب ارتفاع أس�عار 
النفط إىل معدالت تتجاوز الخمس�ن دوالًرا 
للربمي�ل، للبدء من جدي�د يف الدفع باتجاه 
إط�الق تعيين�ات جدي�دة ضم�ن موازن�ة 
2021, والحكومة ه�ي االخرى تتجه نحو 
توفري فرص عمل من أجل تحسن صورتها  
يف حمالتها االنتخابية قبل حلول موعدها. 

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة، امس األحد، 
ان املواط�ن هو املت�رر االول من ارتفاع اس�عار رصف 

الدوالر امام الدينار العراق.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ن�دى ش�اكر ج�ودت يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان »هن�اك مخاوف 
ش�عبية كب�رية من ارتفاع اس�عار رصف ال�دوالر مقابل 

الدينار العراقي«.
واش�ارت اىل ان »هذا االرتفاع س�يدفع اىل ارتفاع اس�عار 
البضائ�ع، وهنا يك�ون املترر هو املواط�ن من الطبقة 
الفقرية، التي تشكل النسبة األكرب من املجتمع العراقي«.
وبينت جودت، أن »املنتفعن من ذلك يف الدرجة االوىل، هم 
تجار العملة، باإلضافة اىل تجار املواد املختلفة«، مش�ددة 
عىل »رضورة وضع الحكومة العراقية والجهات املختصة 
فيه�ا، حل�وال رسيع�ة للس�يطرة ع�ىل ارتف�اع ال�دوالر، 
والتدخل ملنع ارتفاع اس�عار الس�وق العراقية بفرق كبري 

عن السابق«.
وتابعت ان »االرتفاع لو حصل سيشكل خطورة عىل حياة 
املواطنن، خصوصا من هم من اصحاب الدخل املحدود«.

االقتصاد النيابية: 
المواطن المتضرر األول 

من ارتفاع الدوالر

Corona Virus Infections

خليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

2425493

سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

50364

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

14830

صالح الدين
الوفاةالشفاءاالصابات

27610

النجف االشرف
الوفاةالشفاءاالصابات

21400

بابل
الوفاةالشفاءاالصابات

30380

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

101230

ميسان
الوفاةالشفاءاالصابات

12170

STAY HOME
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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إيران تتوعد 
بـ»رد صاعق« 

إزاء أدنى 
انتهاك 

ألجوائها

في ظل 
الفساد 

ونهب المال 
العام

عالء عباس 
يسجل اول 

اهدافه 
مع جيل 
فيسنتي 456

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة الخدمات واالعمار النيابية، امس االحد 
، ان هنال�ك جه�ات تتعمد تعطي�ل انجاز مرشوع 

ميناء الفاو. 
وقال عضو اللجنة النائب برهان املعموري يف بيان 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، ان »التلك�ؤ الواضح 
يف مل�ف م�رشوع ميناء الفاو الكبري ، بس�بب عدم 
تمك�ن املس�ؤولن ع�ن إدارة ه�ذا املل�ف م�ن أداء 

واجباتهم بالصورة الصحيحة«.
وب�ن ان »هناك محاوالت خارجي�ة تديرها جهات 
داخلي�ة إلفش�ال مرشوع مين�اء الف�او من خالل 
املماطلة والتسويف ووضع العراقيل أمام استئناف 

العمل«.
ولفت اىل أن » املعطيات املتوفرة تش�ري إىل أن هنالك 
تعم�دا يف تعطيل إنجاز هذا املرشوع عىل الرغم من 

تأمن املبالغ الكافية وإعداد املخططات الفنية ».

اتهامات نيابية لجهات 
بتعطيل ميناء الفاو
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رعب شديد يخيم على مواطني اإلقليم

تهديدات بالقتل واعتقاالت تعسفية تالحق المتظاهرين والمعارضة تستنجد ببغداد
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

ع�ر التهدي�د بالتصفي�ة والقتل، 
مازال�ت حكومة إقليم كردس�تان 
التعس�ف  أن�واع  ش�تى  تم�ارس 
بح�ق املواطن�ن املتظاهري�ن منذ 
أسبوع كامل احتجاجا عىل فرض 
اس�تقطاعات مالي�ة م�ن رواتب 
املوظفن، ففي الوقت الذي تناشد 
فيه كتل سياسية كردية معارضة 
املنظمات الدولية بالتدخل إليقاف 
مسلسل العنف ضد املتظاهرين يف 
االقلي�م، يؤكد مراقبون يف الش�أن 
الس�يايس أن حكوم�ة املرك�ز هي 
األخ�رة مطالبة بحماية املحتجن 

عر تشكيل لجان تحقيقية.
ومازال الوضع يف إقليم كردس�تان 
وعىل وج�ه الخص�وص محافظة 
الس�ليمانية متوترا، بس�بب تجدد 
التظاه�رات بن الح�ن واآلخر يف 
عدد من مناط�ق االقليم احتجاجا 
عىل اس�تقطاع نس�بة م�ن رواتب 
بس�بب  كردس�تان،  موظف�ي 
والفس�اد  الخاطئ�ة  السياس�ات 
اإلداري من قبل االح�زاب الكردية 

أو ما يسمى بحكم العوائل.
حرك�ة  رافق�ت  ذل�ك  إث�ر  وع�ىل 
التظاهرات أحداث متوترة س�قط 
خالله�ا الع�رات م�ن الش�هداء 
والجرح�ى، نتيجة قي�ام حمايات 
املقرات الحزبية بإطالق النار الحي 
ع�ىل املتظاهرين من جهة وقتلهم 

واعتقالهم من جهة اخرى.
املقاط�ع  م�ن  العدي�د  وأظه�رت 

االع�الم  وس�ائل  تداولته�ا  الت�ي 
االجتماع�ي،  التواص�ل  ومواق�ع 
قي�ام جماع�ات مس�لحة تابع�ة 
ب�رب  الكردي�ن  الحزب�ن  إىل 
واعتق�ال املتظاهري�ن، ويف الوقت 
ذات�ه تناقل�ت مص�ادر م�ن داخل 
م�ن  العدي�د  تلق�ي  كردس�تان 
الناش�طن يف اإلقليم تهديدات من 

قبل جهات مجهولة.
حي�ث اتهم�ت النائ�ب ع�ن حراك 
رج�ب،  ي�رى  الجدي�د  الجي�ل 
الس�لطات األمنية يف الس�ليمانية 
باعتق�ال العرات م�ن املواطنن 
يف عدد من مناط�ق االقليم، مبينة 
أن الس�لطات األمنية وميليشيات 
الق�وة  اس�تخدمت  األح�زاب 
املفرط�ة والوحش�ية للقضاء عىل 
بالحق�وق  املطالب�ة  التظاه�رات 
املروعة، وهو م�ا أدى إىل تراجع 

زخم االحتجاجات يف السليمانية.
ودعت الجه�ات واملنظمات املعنية 
مطالب�ة  إىل  اإلنس�ان،  بحق�وق 
بالكش�ف ع�ن  اإلقلي�م  حكوم�ة 
الس�جون  يف  املعتقل�ن  مص�ر 

الرية التي تمتلكها األحزاب.
م�ن جهة أخرى طالب�ت الجماعة 
أم�س  الكردس�تانية،  اإلس�المية 
األحد، بتش�كيل لجن�ة من الرملان 
االتحادي لغ�رض تقيص الحقائق 
القم�ع  ع�ن  املس�ؤولن  وإدان�ة 
يف  املتظاهري�ن  اس�تهدف  ال�ذي 

السليمانية.
الجماعة اإلس�المية  وقال عض�و 

ريب�وار حم�د، إن�ه يجب تش�كيل 
لجن�ة لتق�يص الحقائق م�ن قبل 
برمل�ان  ألن  االتح�ادي،  الرمل�ان 
القي�ام به�ذه  اإلقلي�م ال يمكن�ه 
الخطوة كونه مس�لوب اإلرادة من 

قبل أحزاب السلطة.
وللحدي�ث ح�ول ه�ذا املل�ف، أكد 
الكعبي،  الس�يايس يون�س  املحلل 
أن »املواط�ن يف إقلي�م كردس�تان 
هو عراقي، وبالتايل فإن الحكومة 
املركزي�ة مطالب�ة بحمايت�ه م�ن 
م�ن  الرغ�م  ع�ىل  اعت�داءات  أي 
التبعي�ة االداري�ة إىل س�لطة إقليم 

كردستان«.
ل��  ترصي�ح  يف  الكعب�ي،  وق�ال 
»قت�ل  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
وترهيبه�م  االك�راد  املتظاهري�ن 
القان�ون  إىل  يخض�ع  أن  يج�ب 

العراقي لتتم محاسبة القتلة«.
»جمي�ع  أن  الكعب�ي،  وأض�اف 
الدولية املعني�ة بحقوق  القن�وات 
االنس�ان وحري�ة ال�رأي يجب أن 
التكي�ل بمكيال�ن وأن يك�ون لها 
دور يف حماي�ة املواطن�ن االك�راد 
والتدخ�ل إليقاف مسلس�ل القمع 
الذي تمارس�ه حكومة االقليم ضد 

املتظاهرين«.
بغ�داد  »حكوم�ة  أن  إىل  وأش�ار 
إقلي�م  قي�ادات  أم�ام  ضعيف�ة 
كردس�تان، وبالتايل اليعول عليها 
الدس�توري  واجبه�ا  تطبي�ق  يف 
يف  املواطن�ن  حماي�ة  املتضم�ن 

شمال العراق«.

تغريدة

النائب محمد شياع السوداني

 الع���زف عل���ى وت���ر  #الجيل_الرابع 
وتقليل س���عات االنترنت لن يخفي 
الفس���اد المحمي سياس���يا وتقصير 
هذه الش���ركات  في الملف الخدمي 

واالقتصادي واألمني.
 #ال_تجديد

شركات  دعوة   #رخصة_وطنية_مع 
عالمية رصينة

املراقب العراقي/ بغداد...
ملّ�ح النائب عن تحالف س�ائرون جواد املوس�وي، 
الرئاس�ات  م�ن  ’أي  باس�تجواب  االح�د،  ام�س 
الث�الث’’ إذا خالف�ت الرمل�ان وأرس�لت األموال إىل 

إقليم كردس�تان، تزامناً م�ع املفاوضات مع الوفد 
الكردي.

وقال املوس�وي، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
نس�خة من�ه إن »الرمل�ان مل�زم بجم�ع تواقي�ع 

الس�تجواب أي من الرئاس�ات الث�الث، يف حال تم 
إص�دار ق�رارات تخال�ف تريعات�ه، وخصوص�اً 

فقرات قانون تمويل العجز املايل األخر«.
وأض�اف، أن “تس�ليم أي اموال لإلقلي�م يف الوقت 

الراهن، يعد عدم إنصاف من الس�يد رئيس الوزراء 
تج�اه رشيح�ة املوظف�ن يف الوس�ط والجن�وب 
وبغ�داد، والتي عانت من أزم�ة تأخر الرواتب، ولم 

يعاملوا بذات االهتمام من هذه الرئاسات«.

سائرون يلوح باستجواب الرئاسات الثالث في حال إرسال مبالغ إلى اإلقليم خالفا للقانون

نائب: الطعون على »الدوائر المتعددة« ربما تتسبب بتأجيل االنتخابات
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن النائب ع�ن تحالف الفتح مختار املوس�وي، 
عن تعث�ر إج�راء االنتخاب�ات املبك�رة يف موعدها 
املح�دد الس�باب عدة، مش�را إىل أن هن�اك طعون 

نيابية بالدوائر املتعددة.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املوس�وي،  وق�ال 
العراقي« إن »االنتخابات املبكرة ال يمكن إجراؤها 
يف موعده�ا املحدد بس�بب كث�رة الطع�ون فضال 

ع�ن وجود مطالبات نيابي�ة بتعديل فقرات قانون 
علي���������ه  املص������وت  االنتخ���اب�ات 

مؤخرا«.
وأضاف، أن »هناك دعوات نيابية العتماد البطاقة 

البايومرتية يف االنتخابات املقبلة«، مؤكدا أن »عدد 
لي�س بالقليل من أعضاء مجلس النواب مع إجراء 
تعدي�الت عىل قان�ون االنتخابات لضمان س�المة 

ونزاهة اصوات الناخبن«.

الحكم بالسجن لعام كامل على وزيرة سابقة
املراقب العراقي/ بغداد...

أصدر مجلس القضاء االعىل، امس االحد، 
حكم�اً بالحب�س مل�دة ع�ام ع�ىل وزيرة 
الرتبية السابقة سها العيل بك عىل خلفية 

تهم فساد.
مكافح�ة  جناي�ات  محكم�ة  وأص�درت 
الفس�اد املركزي�ة حكما بالحبس س�نة 
واحدة م�ع ايق�اف التنفيذ بح�ق وزيرة 
الرتبي�ة الس�ابقة )س�ها خلي�ل حس�ن 
الع�يل بك( عن موضوع املخالفات يف عقد 
التأم�ن الصحي املرم ب�ن وزارة الرتبية 
ورشك�ة )أرض الوطن( للتأم�ن وإعداد 
ملح�ق للعق�د يتضم�ن دف�ع مبل�غ ٤١ 
ملي�ار دينار م�ن صن�دوق وزارة الرتبية 

للش�ركة«.
وكان مجل�س القض�اء االعىل أعلن يف ١5 
م�ن حزيران امل�ايض ان القايض املختص 
يف محكم�ة التحقي�ق املركزي�ة ملكافحة 
املحكم�ة  ان  الرصاف�ة ب�ن  الفس�اد يف 
مس�تمرة يف اج�راءات التحقيق يف قضية 
عق�د التامن التاب�ع ل�وزارة الرتبية مع 
مجموعة من املتهمن بمن فيهم الوزيرة 

السابقة ووكالء الوزارة.
ونقل بيان ع�ن القايض املختص قوله ان 
»املحكمة قامت بإعادة كامل مبلغ العقد 
البال�غ ٤١ ملي�ار دينار ملصلحة حس�اب 
بامل�ال  رضر  أي  وإزال�ة  الرتبي�ة  وزارة 
العام نتج عن العقد املذكور وان املحكمة 

بص�دد اكمال التحقي�ق وإحالة املتهمن 
اىل محكم�ة الجناي�ات املركزية املختصة 
بمكافحة الفساد الجراء املحاكمات بحق 
املتهم�ن يف هذه الجريم�ة وفقا لإلصول 

القانونية«.
وأض�اف الق�ايض املخت�ص ان املحكمة 
بانتظار تصويت مجلس النواب عىل رفع 

الحصانة عن النائب املتهم باالش�رتاك يف 
هذه القضي�ة ليتس�نى للمحكمة اكمال 
بقي�ة االج�راءات القانوني�ة بحق�ه النه 
ب�دون رف�ع الحص����انة م�ن مجلس 
الن�واب اليمك�ن اج�راء التحقي�ق مع�ه 
حس����ب احك������ام امل�ادة ٦٣ من 

الدستور«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، ام�س االح�د، القبض عىل 
منتحل صف�ة قايض و مزور يف محافظ�ة كركوك.وقالت 
الوكال�ة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن 
»مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات 
كرك�وك يف وزارة الداخلي�ة تمكنت من الق�اء القبض عىل 
اح�د املتهم�ن يف حي ال�زوراء بمحافظة كرك�وك منتحل 
صفة قايض باملحكمة الدولية لتسوية النزاعات وبالجرم 
املش�هود وبحوزت�ه هوي�ات وباج�ات م�زورة بمنص�ب 
قايض يف هذه املحكمة«.واش�ار البيان، اىل أنه »ومن خالل 

التحقيقات االولية معة اعرتف بمراجعة الدوائر والوزارات 
لتعقيب املعامالت بالصفة املزورة وتزوير هوامش الوزراء 
ورئي�س مجل�س الن�واب عىل طلب�ات املواطن�ن املحتال 
عليه�م بحجة تعيينهم او نق�ل بعض املوظفن من مكان 
ألخر مقابل مبالغ مالية ،كما وتم ضبط داخل منزله كتب 
واختام ووثائق ومستمس�كات مختلف�ة جميعها مزورة 
واع�رتف أيض�اً بتزوير هوي�ات ألكثر من )٤٠( ش�خصا 
بصفة قض�اة ومستش�ارين دولين«.واض�اف البيان أن 
»املتهم تم تدوين اقولة و توقيفة وفق القرار ١٦٠ لس�نة 

١٩٨٣ حسب قرار قايض التحقيق«.

بالجرم المشهود.. استخبارات كركوك 
تقبض عىل منتحل صفة قاضي و مزور

املراق�ب العراق�ي/ االنب�ار...
أوع�ز قائد القوات الرية اللواء الركن قاس�م املحمدي، 
ام�س االح�د، اىل القطعات العس�كرية باقتح�ام كافة 
مناطق ارتكاز بقايا خالي�ا عصابات داعش االجرامية 
يف املناط�ق الصحراوي�ة غرب�ي االنبار.وق�ال القيادي 
يف حش�د االنب�ار قط�ري العبي�دي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »قائد القوات الرية اللواء الركن 
قاسم املحمدي أوعز خالل اجتماعه داخل مبنى قاعدة 
عن االسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي 
االنب�ار، بقائ�د عملي�ات الجزي�رة اللواء الرك�ن احمد 
س�ليم ونائب قائد الفرقة السابعة العميد الركن حسن 

الس�يالوي وع�دد اخ�ر من القي�ادات االمني�ة املرفة 
ع�ىل امللف االمن�ي يف املناط�ق الغربي�ة وبحضور عدد 
م�ن قيادات حش�د االنبار لكافة القطعات العس�كرية 
باقتح�ام مواق�ع ارتكاز عصاب�ات داع�ش االجرامية 
يف كاف�ة املناط�ق الصحراوي�ة للح�د م�ن الهجم�ات 
االرهابية التي تس�تهدف القطع�ات االمنية«.واضاف، 
أن »املحم�دي أكد للقيادات االمني�ة املرفة عىل امللف 
االمن�ي يف االنب�ار اىل رسعة التح�رك وبدعم من طران 
الجي�ش ع�ىل مناط�ق تواجد اختب�اء ارهاب�ي داعش 
وكال حس�ب موقعه وتزويد الجهات املعنية بتواجدهم 

لتطهر كافة املناطق من بقاياهم«.

قيادة القوة الربية توجه باقتحام 
مواقع ارتكاز داعش غريب االنبار ين

ألم
ط ا

شري
ال

الخارطة الوراثية لجينات أخطر 
فيروس عرفته البشرية..!

ثمة أمر أحسبه مهما جدا، لكن وألسباب يمكن تفهمها إذا قاربناه من النظرة األوىل، 
يتهي�ب كثر من الكت�اب واملحللن السياس�ين من مقاربته، فيم�ا يتعلق بتوصيف 
املعرك�ة مع الدواعش، لكن التهيب ال يجد له تري�را عىل أرض العقل واملنطق، إذا ما 

دخلنا إىل األمر من بوابة املنطق والحقيقة والحق.. 
أغل�ب ه�ذا الرهط املتهي�ب، يصفها عىل أنها معرك�ة مع اإلرهاب، وه�ذا التوصيف 
صحيح لكنه مبتور، وس�يكون سطحيا بالنتيجة، ولذلك فإنه تصنيف أعرج، ال يفي 
بغرض إيضاح الحقائق الساطعة، إىل املتلقي عن حقيقة هذه املعركة الضارية، التي 
ما يزال أوارها مس�تعرا، ليس يف العراق وس�وريا فقط، بل يري متقدا يف كثر من 

البلدان.
لقد بات يش�كل أرقا وهما عامليا، فقد وصل الحريق إىل جنوب رشق آسيا، وإىل تخوم 
الص�ن، وإىل غرب أفريقيا، وبعيدا إىل األس�فل يف أس�رتاليا، فيما وج�د مرتعا يف قلب 
أوروبا، وهو يطرق أبواب القارة األمريكية شمالها وجنوبها بعنف، معلنا عن وجوده 

بهمجية وعنفوان بدائي رشس.
ف�روس اإلرهاب الداعيش يكتس�ح العالم، لكنه لم يوص�ف التوصيف الذي يجب أن 
يوصف به، غياب التوصيف الصحيح، أدى ويؤدي إىل التعاطي مع املوضوع بسلسلة 
م�ن األخطاء الكارثي�ة، وإىل مزيد من تفش�يه، مع ما يرتتب عىل ذل�ك، من مخاطر 

كبرة عىل املجتمعات املصابة به.
فروس اإلرهاب الداعيش؛ شأنه شأن سائر الفروسات التي ال يمكن إيجاد اللقاحات 

املناسبة ملنع تفشيه، ما لم يتم التوصل إىل فك خارطة جيناته الوراثية..
الغريب أن خارطة جينات هذا الفروس، مكتش�فة ومكشوفة منذ زمن طويل، يمتد 
إىل عام ١٦٤ه� أي عام7٨٠ م حيث ولد يف بغداد التي كانت حارضة العالم اإلسالمي،  
ش�خص اس�مه أحمد بن محمد بن حنبل الش�يباني، الذي أصبح الحق�ا رابع األئمة 

األربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب املذهب الحنبيل يف الفقه اإلسالمي.
عندم�ا بل�غ بن حنب�ل أربعن عام�اً� أي ح�وايل 2٠٤ه� جل�س للتحدي�ث واإلفتاء، 

وبقي إىل س�نة 2٤١ه�� حيث مات، ي�روج ملذهبه الذي 
ًدا يف اإلس�الم، بس�بب اتخاذ أتباع هذا  يعد األكثر تش�دُّ
املذهب، العنف س�بيال يف إجبار اآلخري�ن، عىل القبول 

بأطاريحهم املتطرفة.
لقد تناس�لت من هذا املذهب املتشدد؛ جميع الحركات 
املتطرفة يف اإلس�الم؛ وأولها أتباع اب�ن تيميَّة الَْحرَّاِنيُّ 
)٦٦١ ه� - 72٨ه�/١2٦٣م - ١٣2٨م(، األب الروحي 
للوهابي�ن الذي�ن ابتلي�ت به�م البرية؛ م�ع ظهور 
ش�يخهم محمد بن عبد الوه�اب )١7٠٣ - ١7٩2( أي 

قبل قرابة ٣٠٠ سنة.
الوهابي�ون تكفري�ون، بمعن�ى أنه�م َيُع�دُّوَن غرهم 

مرك�ن؛ يجب القض�اء عليهم بالقت�ل، وبذلك فإنه�م ُيعدُّوَن األش�د فتكا من بن 
جميع فايروس�ات اإلرهاب، وعندما وجدت حركتهم يف عام ١١57 ه�، مرتعا خصبا 
عند ش�يخ قبيلة من نجد، هو محمد بن س�عود، مؤس�س األرسة السعودية، يف بيعة 
متبادلة، إذ بايع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ابن سعود عىل السمع والطاعة، فيما 
بايعه ابن سعود عىل نر دعوته إذا استتب األمر له..إنه تحالف تخادمي رشير، بن 
القبلية الجاهلة التي ال تعرف غر الغزو والقتل، وبن من يدعو إىل أن ُيعَبَد الله تعاىل؛ 

ولك�ن م�ن خالل�ه فق�ط!
يف الق�رن العري�ن أصبحت تحت يد ه�ذا التحالف الدموي؛ أموال لي�س لها حدود، 
بس�بب اكتش�اف البرتول يف الجزيرة العربية، أرض املرتع الوهابي، التي بات اسمها 

اململكة العربية السعودية، يف رسقة كرى لتأريخ أرض الرسالة اإلسالمية.
الغربيون وتحديدا اإلنكليز وأش�قاءهم األمريكان، هم الذين اكتش�فوا واس�تخرجوا 
الب�رتول، وهم املش�رتون الرئيس�يون ل�ه، بعدما بات رشي�ان حياته�م وصناعتهم 
واقتصادهم، ولذلك اتس�ع الحلف القبيل الوهابي ليضم الغربين، الذين »صادف« أن 

اليهود الصهاينة، هم الذين يقودون مراكز املال والنفوذ يف بلدانهم..!
قائم�ة أبن�اء الوهابي�ة، من الحركات املتش�ددة املنت�رة حول العال�م طويلة جدا، 

وداعش أحد أبناء الدعوة الوهابية النجباء..!
كالم قبل الس�الم: يقال إن مدينة ووهان الصينية، كانت مصدر فايروس كوفيد ١٩، 
الذي قتل مالين من البر، لكن مراكز األبحاث الدوائية، توصلت إىل لقاحات إليقاف 
تفشيه، بعدما تعرفت عىل خارطة جيناته..مدينة الرياض عاصمة الر، هي مصدر 
فروس اإلرهاب، والتحالف الوهابي الصهيو س�عو أمريكي، يمثل الخارطة الوراثية 

جينات اإلرهاب العاملي..
سالم

ألواح طينية

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

البرلمان يطالب برهم صالح بكشف 
عدد المستشارين لديه.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 14 كانون األول  2020 العدد 2480 السنة العاشرة

رجح عض�و اللجنة املالية النيابية جمال احمد، تحس�ن الوضع املايل 
للبلد خالل األش�هر الثالث األخ�رة من العام املقب�ل، الفتا اىل ان مدة 
التصوي�ت عىل املوازن�ة يعتمد عىل طبيعتها واالب�واب التي تحتويها.
وقال احمد ، ان “التصويت عىل املوازنة لن يحتاج اىل املزيد من الوقت 
يف ح�ال ل�م تتضمن أب�واب كثرة وتخصيص�ات اس�تثمارية إضافة 
للميزاني�ة التش�غيلية”.وأضاف ان “املوازنة قد يتأخ�ر إقرارها داخل 
الربملان يف ح�ال واجهت اعرتاضات من قبل ممثيل املحافظات يف حال 
ش�عورهم بالغبن من حيث املبالغ املخصص�ة ملحافظاتهم”.وبني ان 
“عج�ز املوازنة يجب ان اليتجاوز 3 باملئة من مجموع الناتج القومي 
العراق�ي، اال ان الظ�رف الذي يمر ب�ه العراق يؤك�د ان نفقات الدولة 
التس�د الحاجة وهناك توقعات بتحس�ن املوارد خالل األش�هر الثالث 

األخرة من العام املقبل”.

المالية النيابية ترجح تحسن الوضع المالي 
خالل األشهر الثالثة األخيرة في 2021

اكد عضو مجلس النواب عن كتلة النهج الوطني حسني العقابي :« ان 
العجز املايل املس�تمر اليمكن تغطيته حتى لو اس�تقرت اسعار النفط 
لعام كامل ».وقال العقابي:« ان وصول سعر برميل النفط اىل مايقرب 
م�ن 70 دوالرا ، سيس�د النفق�ات الرضوري�ة م�ن روات�ب املوظفني 
واملتقاعدين والرعاية االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة ونفقات 
اخرى ملش�اريع اس�تثمارية ».واضاف :« ان ماموج�ود من عجز مايل 
النستطيع تغطيته حتى لو بقي السعر ثابتا لعام كامل »، مبينا :« ان 
انتظار ارتفاع اس�عار النفط لتغطية النفقات الرضورية دون البحث 
عن موارد اخرى.. كارثة ».وشهدت اسعار النفط خالل الفرتة االخرة 
ارتفاعا بعد انخفاض وركود استمر اشهرا عديدة ، واثر بشكل واضح 

عىل اقتصاد البلد ووضعه املايل.

حسين العقابي : العجز المالي المستمر اليمكن 
االقت�صاديتغطيته حتى لو استقرت اسعار النفط لعام كامل 

ب�ني الخب�ر االقتص�ادي وس�ام التميم�ي، 
ان اس�تمرار ارتف�اع س�عر رصف الدوالر يف 
االس�واق املحلية ينذر بكارثة اقتصادية عىل 
مس�توى دخل الفرد العراقي، اضافة اىل انه 
م�ؤرش خط�ر يرفع اس�عار جميع الس�لع 

املوجودة يف السوق.
وق�ال التميم�ي ، ان “الحكوم�ة تؤك�د بأن 
سعر رصف الدوالر ثابت ولم يشهد اي زيادة 
يف البن�ك املرك�زي، اذ ينبغي تفعي�ل اللجان 
املص�ارف  االقتصادي�ة ملحاس�بة  الرقابي�ة 
ومح�ال الصرف�ة الت�ي ترف�ع م�ن س�عر 

الرصف”.
واض�اف ان “ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر 
ين�ذر بزيادة نس�بة الفقر يف العراق، بس�بب 
ارتفاع اس�عار الس�لع يف بلد يعتمد بنس�بة 
اكثر من 90 باملئة عل�����ى البض�����ائع 

املس��توردة”.
وبني ان “ العراق س�يدخل يف ازمات جديدة، 
وسيش�هد الس�وق ارتفاع كبر تستفيد منه 
الحكوم�ة يف س�د عج�ز املوازن�ة، اال ان ذلك 
يعد رسقة الموال الش�عب وادخاله يف دوامة 

جديدة”.

خبير اقتصادي: استمرار ارتفاع الدوالر مؤشر خطير الزمات جديدة
اكد االتحاد املح�يل للجمعيات الفالحية يف دياىل ، عن 
تقلص تدف�ق تهريب املحاصيل الزراعية اىل اس�واق 
املحافظ�ة بنس�بة 25%.وقال رئي�س االتحاد املحيل 
رعد مغامس التميمي ،ان” االجراءات االخرة للقوى 
االمني�ة عىل الطرق الرئيس�ية بني دياىل وكردس�تان 
اس�همت يف تقلص تدفق املحاصي�ل الزراعية املهربة 
بنس�بة 25% وهي الت�زال محدودة وغ�ر مؤثرة الن 
دع�م املنت�وج املح�يل يتطلب قط�ع كام�ل للتهريب 
العط�اء الفرص�ة امامه لس�د احتياجات االس�واق 
وتحقي�ق االكتفاء”.واضاف التميم�ي،ان” التهريب 
تقل�ص ول�م ينتهي وهناك س�لبيات كث�رة رصدت 
مؤك�دا رضورة ان تك�ون عملية مكافح�ة التهريب 

بكل اش�كاله بني دي�اىل واقليم كردس�تان من قبل 
لجنة حكومية عليا من بغداد مع كامل الصالحيات 
يف تطبي�ق القانون الفت�ا اىل ان تقلص التهريب الن 
ينهي املش�كلة واالهم ان يكون اط�ار دعم املنتوج 

الوطني حقيقي وليس حرب عىل ورق”.
واش�ار التميمي اىل ان” انعاش الزراعة يف دياىل مرة 
اخرى س�تقلص 50% من البطال�ة وتؤمن مصادر 
رزق الالف االرس كونه�ا القط�اع االه�م واالبرز يف 

امتصاص االيادي العاملة”.
وعان�ت الزراعة يف دياىل من تدفق املحاصيل املهربة 
واغ�راق االس�واق املحلية به�ا ما ادى اىل خس�ائر 

فادحة للمزارعني خاصة يف السنوات االخرة”.

ديالى تعلن تقلص تهريب المحاصيل الزراعية الى اسواقها بنسبة 25 %

برلماني كردي: أربيل 
لن تسلم برميال واحدًا 
من النفط إلى بغداد

أك�د عض�و برملان إقليم كردس�تان ع�ن حراك 
الجي�ل الجديد دي�اري أن�ور ، عدم وج�ود نية 
لحكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط 

إىل بغداد.
وق�ال أنور ، إن “الوفد الكردي املوجود يف بغداد 
هدف�ه امتصاص غضب املواطن�ني بعد ارتفاع 
موج�ة االحتجاج�ات يف الس�ليمانية وحلبجة، 

والتوجد نية لتسليم النفط”.
وأض�اف أن “حكومة اإلقليم تريد من الحكومة 
االتحادية إرس�ال مبلغ تريليون دينار ملا تبقى 
من رواتب السنة الحالية، دون أن تسلم النفط 
أو عائ�دات املناف�ذ، وه�ي بانتظ�ار االرتف�اع 

الحاصل يف أسعار النفط”.
وأش�ار أنور إىل أن “ما تقوم به حكومة اإلقليم 
هي حركات إعالمية هدفها إيقاف التظاهرات، 
ويف حال ش�هدت أس�واق النفط ارتفاعا جديد، 

فأن حكومة اإلقليم لن تسلم برميال واحداً”.
واجتمع يوم أمس وفد حكومة إقليم كردستان 
برئاس�ة نائب رئيس الحكوم�ة قوباد طالباني 
مع رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، وذلك 
من أج�ل التوصل التفاق بخص�وص الخالفات 

املالية بني بغداد وأربيل.

الحكومة َتِعُد بتعيينات رغــم التقشف..
ُن رواتبهــا ؟  250 ألــف وظيفــة مــن أيـن ُتؤمِّ

ازدواجية بالتصريحات تكشف زيفها..

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أكدت مصادر مطلعة عن عزم الحكومة  تضمني أكثر 
من 250 أل�ف درجة وظيفية بموازن�ة العام 2021 , 
فضال عن مس�تحقات العقود واالج�ور وفق القانون 
315، وتأتي هذه التأكيدات بش�أن التعيينات الجديدة 
م�ع تحذي�رات أطلقه�ا رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي ب�أن حكومته لن تك�ون ق�ادرة عىل دفع 
مرتب�ات الش�هر األول من الع�ام املقبل م�ا لم ينجز 
الربمل�ان التصويت عىل املوازن�ة، يف ظل إرصار القوى 
السياس�ية عىل إيجاد ف�رص عمل حكومي�ة جديدة 
أو اتهامه�ا بارت�كاب مخالف�ات قانونية تس�توجب 

مساءلة رئيس الحكومة.
وأربك�ت الترصيح�ات الحكومية الش�ارع العراقي , 
فتارة تؤك�د صعوبة توفر رواتب املوظفني وتس�عى 
للق�روض، وت�ارة َتِع�ُد بتعيين�ات جدي�دة , لك�ن يف 
الحقيق�ة أن هن�اك نظ�رة تفاؤلي�ة بعيدا ع�ن أرقام 
الحكومة بش�أن تحس�ن واردات الع�راق النفطية يف 

الربع االول من العام املقبل.
املالية النيابية أك�دت أن »ترصيحات رئيس الحكومة 
بش�أن املوازنة وعدم إقرارها، غر مربرة، مضيفة أن 
الحكومة تغالط نفس�ها يف حديثها عن خطورة عدم 
إقرار املوازنة، رغم أنها لم ترس�لها إىل الربملان أساساً 
حت�ى اآلن, فه�ي تريد قروض�ا ضمن املوازن�ة وأنها 
تقشفية ومن جهة أخرى تؤكد وجود تعيينات جديدة 
ل�� 250 ألف درجة وظيفية وه�و أمر يقلق الجميع , 

كون الحكومة أكدت ترهل الجهاز الوظيفي .
مختصون أوضحوا أن العديد من األطراف السياس�ية 
تضغ�ط بش�كل دائ�م ع�ىل وزارة املالي�ة م�ن أج�ل 

اس�تحداث درجات جدي�دة، أو أنها تدف�ع بالتصعيد 
تجاهه�ا، وهي أط�راف تنتظر بفارغ الص�رب ارتفاع 
أس�عار النف�ط إىل مع�دالت تتجاوز الخمس�ني دوالًرا 
للربمي�ل، للب�دء من جدي�د يف الدف�ع باتج�اه إطالق 
تعيين�ات جديدة ضمن موازنة 2021, والحكومة هي 

االخرى تتجه نحو توفر فرص عمل من أجل تحسني 
صورتها  يف حمالته�ا االنتخابية قبل حلول موعدها, 
مؤكدين أن الجميع ينتظر املوازنة وما ستتضمنه من 
فقرات يف ظل مخاوف من وجود اقرتاض جديد يرهق 
كاه�ل االقتصاد الوطني , خاصة بعد كش�ف الجهاز 

املرك�زي لالحصاء، أن دي�ون الع�راق الداخلية خالل 
الربع االول من العام الجاري 2020 بلغت أكثر من 43 

ترليون دينار وتتحملها حكومة الكاظمي.
من جانبه يرى املختص بالش�أن االقتصادي س�امي 
س�لمان يف اتصال مع )املراق�ب العراقي(:أن  الحديث 

ع�ن تعيينات جدي�دة يف موازن�ة 2021 جاء من أجل 
إرض�اء الش�ارع العراق�ي وكس�ب األصوات س�واء 
ألحزاب الحكومة أو الكتل االخرى , فالجميع يس�عى 
ألن يك�ون صاح�ب منج�ز ولكن , التح�ول الكبر يف 
توجه الحكومة بإيج�اد فرص عمل حكومية جديدة 
يثر الكثر من التساؤالت , فهي تتحدث عن مشاريع 
اقرتاض داخ�يل وخارجي , خاصة من صندوق النقد 
الدويل بما يقارب ال�س�بعة ملي�ارات دوالر وهو رقم 
مخي�ف ألنه س�يتحول إىل جي�وب الفاس�دين وليس 

إلعمار البلد.
وتاب�ع س�لمان: نحن مع النظ�رة التفاؤلية لس�وق 
النفط العاملي بش�أن وجود تحسن يف االسعار بالربع 
االول من العام املقبل وسط زيادة صادرات العراق ل� 
500 ألف برميل يومي�ا ووارداتها تقدر ب� 4 مليارات 
دوالر , لذل�ك نرف�ض أية قروض جدي�دة وكما أكدت 

ذلك اللجان الربملانية.
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حس�ني 
عالوي يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: أن الحديث 
ع�ن 250 أل�ف وظيفة يف ظ�ل االزم�ات االقتصادية 
واملالي�ة أمر مبالغ به , لكن ل�و علمنا أن االنتخابات 
املقبلة تبقى عىل توقيتاتها ما يقارب الس�تة أش�هر 
, لذلك ن�رى أن التعيينات الجدي�دة أمر طبيعي ,فقد 
تعودت الكتل السياس�ية ع�ىل الدفع باتجاه تعيينات 
جدي�دة لضم�ان حصوله�ا ع�ىل تأييد ش�عبي طيلة 
األع�وام املاضي�ة , لك�ن إرصار الحكوم�ة ع�ىل ذلك 
رغ�م ترصيحاته�ا ع�ن موازنة تقش�فية أم�ر يؤكد 
ازدواجيته�ا يف التعام�ل م�ع القضاي�ا املهم�ة فهي 

األخرى تسعى لوالية ثانية.

اك�دت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه وااله�وار 
النيابي�ة رضورة ضم�ان حص�ة الع�راق 
املائي�ة اآلني�ة واملس�تقبلية ب�اي لقاء او 

حوار مع تركيا وايران.
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري يف بيان 
صحف�ي :« ان رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي س�يقوم بزي�ارة تركي�ا خالل 
العالق�ات  يف  للبح�ث  الح�ايل  االس�بوع 

وامللف�ات الثنائية »، مش�ددا ع�ىل اهمية 
ان يك�ون ملل�ف املي�اه اولوي�ة قصوى يف 

املباحثات«.
واض�اف :« ان ضمان حصة العراق املائية 
مس�ؤولية حكومي�ة بالدرجة االس�اس ، 
وعىل الحكوم�ة اتخاذ الخط�وات الالزمة 
لضمانه�ا ، لزيادة الخزي�ن املائي وزيادة 

مساحات االرايض للمشاريع الزراعية ».

الزراعة النيابية : ملف المياه يجب ان تكون 
له اولوية في زيارة الكاظمي لتركيا

أك�د مدي�ر املديري�ة العام�ة للم�اء نج�م 
الحيايل، االحد، س�عيه إلنهاء جميع املشاكل 
واملعوق�ات العاقل�ة إلنج�از م�روع م�اء 
السماوة الكبر بعد مع رشكةPWT األملانية 
وفق التوقيتات التعاقدي�ة بعد توقف دام 5 
س�نوات، موعزا بزي�ادة اعداد الي�د العاملة 

للمروع بهدف رفع وترة العمل.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان ، »زار املهن�دس 
نج�م الحي�ايل مدي�ر ع�ام املديري�ة العامة 
للم�اء مروع ماء الس�ماوة الكبر ألهمية 
امل�روع يف تقديم الخدمات، حيث يس�اهم 
هذا امل�روع يف تغطي�ة احتياج�ات قرابة 

٨0% من سكان مدينة السماوة«.
واوع�ز الحي�ايل، بحس�ب البيان ب�� »ايجاد 
الحلول والس�بل الكفيلة لدعم س�ر العمل، 
ومنها املس�تحقات املالية، وسمات الدخول 
للعاملني يف املروع ومش�اكل فنية، فضال 
عن زيادة أعداد اليد العاملة من اجل ارتفاع 
وت�رة العمل، بإعتب�ار كل جزء م�ن أجزاء 
املروع ه�و مروعاً مس�تقال بح�����د 

ذاته«.
واضافت، أن »الركة املنفذة وعدت بانجاز 
امل�روع يف 2022/2/1 وااللت�زام بالفرتة 
التي تم االتفاق عليها، واملصادقة عليها مع 
الوزارة«، معربا عن »حل جميع التعارضات 
يف  العالق�ة  ذات  الدوائ�ر  م�ع  واملعوق�ات 
عم������ل  س�ر  الس�تمرار  املحافظ�ة 

املروع«.

لرفع وتيرة العمل.. توجيه 
بزيادة اعداد اليد العاملة 

لمشروع ماء السماوة الكبير

أرقام واقتصاد

% 5

االف قطعة أرض سكنية جاهزة 
للتوزيع في محافظة واسط 

على المشمولين وهناك 50 الف 
اخرى في طور الفرز

 10

قيمة الفوائد التي 
يمنحها مصرف الرافدين 
على اموال المواطنين 

المودعة لديه
 ش�هد مصطفى مدبويل رئيس مجل�س الوزراء املرصي، 
توقيع مذكرة تفاهم بني هالة الس�عيد وزيرة التخطيط 
والتنمي�ة االقتصادي�ة، وخالد بتال نائ�ب رئيس الوزراء 
وزي�ر التخطي�ط العراق�ي، يف مجال رس�م السياس�ات 
االقتصادية والتنموية والعمل اإلحصائي والتعاون الدويل 
واإلقليمي.وقال�ت هال�ة الس�عيد، يف بي�ان  ، إن املذكرة 
ج�اءت انطالق�اً من مب�دأ تعزي�ز وتبادل مب�ادئ العمل 
العربي املش�رتك بني البلدي�ن، وإيماناً بأهمية التنس�يق 
وتطوير العالقات األخوية الثنائية بني الش�عبني يف مجال 

التعاون االقتصادي بني املؤسسات التخطيطية يف كل من 
البلدين بما فيها رس�م السياسات االقتصادية والتنموية 
يف مج�االت العمل اإلحصائي والتع�اون الدويل واإلقليمي 

وتبادل الخربات والتدريب.
وأوضح�ت أن املادة األويل م�ن املذكرة تتضم�ن التعاون 
يف مجال تبادل الزيارات والخ�ربات واملعلومات والبحوث 
والدراسات التخطيطية واإلحصائية، إىل جانب االستفادة 
من تج�ارب الدولتني يف مج�االت التخطي�ط االقتصادي 
واإلقليمي، وتقدي�م املقرتحات والتوصيات بما يس�اهم 

يف تطوي�ر العم�ل بأجهزة التخطي�ط بالبلدي�ن، وتبادل 
الزيارات امليدانية بينهم لنقل وتبادل الخربات.

وأضاف�ت أن مج�االت التع�اون وفق�اً مل�ا ورد بمذك�رة 
التفاه�م تتمث�ل يف تب�ادل الخ�ربات التخطيطي�ة ع�ىل 
املستوى االسرتاتيجي واملركزي والقطاعي واإلقليمي، إىل 
جانب التدريب اإلحصائي فيم�ا يتعلق باألهداف األممية 
للتنمية املس�تدامة، فض�اًل عن تبادل الخ�ربات يف مجال 
خط�ط وموازنة الربام�ج واألداء ومنظومة متابعة األداء 

الحكومي ورفع كفاءة االستثمار العام.

مصر والعراق توقعان مذكرة تفاهم لرسم السياسات االقتصادية والتنموية بين البلدين

العراق ينفي بيع اكسون موبيل حصتها بحقل غرب القرنة 1 ويفاوض على حقلين
النف�ط احس�ان عب�د  نف�ى وزي�ر 
الجبار ، قيام رشكة اكس�ون موبيل 
بع�رض حصصه�����ا من أس�هم 
الركة )املشغل ال����رئيس لحقل 
للبي�����ع ع�ىل  القرن�ة 1(  غ�رب 

ش���ركائها.
 مشراً إىل ان الوزارة تجري مناقشة 
معمق�ة لع�روض رشكات الخدم�ة 
املتنافس�ة لتطوير حقيل املنصورية 
وعكاز والحقول املجاورة الس�تثمار 
الغ�از الح�ر يف ش�����رق وغ��رب 

البالد.
وق�ال عب�د الجب�ار ، ان »املعلومات 
والبيانات الرس�مية التي بني ايدينا، 
االمركي�ة(  )اكس�ون   ان  تؤك�د 
و)نس�ورتيوم( الذي تقوده اكسون 
موبيل ويض�م )ش�ل( العامل بعقد 

تطوي�ر املرحلة االوىل من حقل غرب 
القرن�ة النفطي(، ال تزال مس�تمرة 
باعمالها وتشارك بجلسات مناقشة 

االنت�اج  وزي�ادة  التطوي�ر  خط�ط 
وتدري�ب امل�الكات«، مؤك�دا »ع�دم 
تقديم الركة مقرتحات بخصوص 

ذلك اىل ال����وزارة«.
ش�ائعات  عق�ب  النف�ي  ويأت�ي 
رددته�ا وس�ائل اعالمي�ة مختلفة، 
موبي�ل(  )اكس�ون  ش�����ركة  أن 
املط�ور ال����رئي�س لحق�ل غ�رب 
القرن�ة، تنوي ط�����رح أس�همها 
للبيع ع�ىل ش����ركائها،  بالحق�ل 
وباحتياطي�ات ق�دره 7 .٨ مليارات 

برميل.
وأكد عبد الجبار، أن “تأثرات هبوط 
أس�عار النفط ليس�ت ح�ادة جدا يف 
لتطوي�ر  املربمج�ة  ال�وزارة  خط�ة 
الحق�ول ومع�دالت االرساع املضافة 
باالنج�از بس�بب ازم�ة التخصيص 
امل�ايل وتداعي����ات وب�اء كوفيد – 
بدي�ال  اع����دت  وزارت�ه  وأن   ،19

للمعالجة”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د نائ�ب قائد مق�ر الدف�اع الجوي يف 
إي�ران، العميد قادر رحيم زاده، إن قواته 
سرتد رًدا صاعًقا عىل أدنى انتهاك ألجواء 
الجمهوري�ة اإلس�امية. وق�ال العمي�د 
رحي�م زاده، خ�ال تفقده مرك�ز قيادة 

عمليات الدفاع الجوي، إن “أجواء الباد 
تعترب م�ن خطوطن�ا الحم�راء، ومثلما 
جرب األعداء م�ن قبل، فإن أدنى انتهاك 
ألجواء بادنا سيواَجه برّد صاعق وناري 
من قبل دفاعنا الجوي”. وأوضح: “نحن 
نرص�د كل التحركات للق�وات اإلقليمية 

واألجنبية اآلتية من خ�ارج املنطقة بما 
فيها تحليق قاذفات “بي52 عىل مسافة 
أكث�ر م�ن 150 كيلوم�رتا ع�ن حدودنا 
الجوي�ة يف جن�وب الخلي�ج، وأن مق�ر 
الدف�اع الجوي الش�امل يف الب�اد يرصد 

تحركاتها لحظة بلحظة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصب�ح املغ�رب الوجه�ة الجدي�دة 
ب�ن  العاق�ات  تطبي�ع  لقط�ار 
الع�رب والکي�ان الصهيوني. وكما 
يف االتفاقات الس�ابقة، ترامب هو 
ال�ذي أعل�ن ع�ن الحدث م�ن أجل 
تسجيل إنجاز آخر لنفسه يف أيامه 

األخرية يف البيت األبيض.
حي�ث غرَّد ترامب مس�اء الخميس 
امل�ايض: »إنج�از تاريخ�ي آخر ... 
اتفق�ت إرسائيل واململك�ة املغربية 
ع�ىل إقام�ة عاق�ات دبلوماس�ية 
كاملة. خط�وة كبرية إىل األمام من 
أجل الس�ام يف الرشق األوسط...«. 

وبع�د االتفاق، من املق�رر أن يفتح 
الجانب�ان س�فارتن يف ت�ل أبي�ب 
والرب�اط، وإطاق خط�وط جوية 

بينهما.
تطب�ع  دول�ة  راب�ع  ه�و  املغ�رب 
العاق�ات مع ت�ل أبيب يف األش�هر 
األخرية، بدعوة م�ن أمريكا، وتأتي 
ه�ذه الخطوة بع�د أن قطع املغرب 
عاقات�ه م�ع الکي�ان الصهيون�ي 
يف ع�ام 2000، يف أعق�اب الحمل�ة 
ع�ىل  اإلرسائيلي�ة  العس�كرية 

الفلسطينين.
ال�دول  م�ن  العدي�د  أن  ح�ن  يف 
تعت�رب  والعربي�ة  اإلس�امية 

ترصف�ات بع�ض ال�دول العربي�ة 
الکي�ان  م�ع  العاق�ات  لتطبي�ع 
الصهيون�ي، خيانًة للفلس�طينين 
اإلج�راءات  تكثي�ف  يف  وس�بباً 
الحقوق  الصهيوني�ة ضد  القمعية 
الفلسطينية، فإن السمة املشرتكة 
اإلم�ارات  انضم�ام  يف  الب�ارزة 
والبحري�ن والس�ودان واملغ�رب إىل 
عملية التطبيع، هي صفقة أبرمها 
حكام هذه الدول عىل بيع الش�عب 

الفلسطيني واملسجد األقىص.
ويراه�ن املغ�رب كغريه م�ن الدول 
الث�اث الس�ابقة ع�ىل دع�م البيت 
األبي�ض لح�ل مش�اكله الداخلية، 

فيم�ا وض�ع ترام�ب رشط تطبيع 
لدع�م  الصهاين�ة  م�ع  العاق�ات 
مطالبه�م، وه�و األمر ال�ذي يعني 
صفق�ًة مخزيًة من ح�كام الرباط 

لخيانة الفلسطينين.
وق�د أف�ادت تقاري�ر إعامي�ة بأن 
الس�يادة  بدع�م  وع�دت  أمري�كا 
املغربي�ة ع�ىل منطق�ة الصح�راء 
االع�رتاف  مقاب�ل  الغربي�ة 
املغ�رب  كان  حي�ث  بالصهاين�ة، 
عىل خاف مع جبهة البوليس�اريو 
من�ذ عق�ود، وكان هن�اك قتال بن 

الجانبن يف الشهرين املاضين.
ع، إن  وق�ال ترام�ب يف البي�ان املوقَّ

»أمري�كا تعتق�د أن إقام�ة دول�ة 
مس�تقلة يف الصحراء الغربية ليس 
خي�اراً واقعياً لحل ال�رصاع«. كما 
دع�ا البي�ت األبيض أط�راف النزاع 
يف الصح�راء الغربي�ة إىل »الدخول 
يف مفاوضات ب�أرسع ما يمكن، يف 
إطار خطة الحك�م الذاتي املغربية 

كإطار للمفاوضات«.
وتم اإلع�ان عن هذه املس�ألة من 
قبل وس�ائل اإلع�ام س�ابقاً، كما 
كتب�ت صحيفة نيوي�ورك تايمز يف 
ترشين الثاني 2020: »لقد تعهدت 
للمملك�ة  اإلرسائيلي�ة  الحكوم�ة 
املغربية بإجب�ار أمريكا عىل قبول 

الس�يادة املغربي�ة ع�ىل الصح�راء 
الغربي�ة إذا دعمت صفق�ة القرن. 
ويف هذا الصدد، قال وزير الخارجية 
املغرب�ي بع�د أن عارض�ت جامعة 
ال�دول العربية صفقة القرن: يجب 
أال نك�ون فلس�طينين أكث�ر م�ن 

الفلسطينين أنفسهم«!
وكم�ا يب�دو أن واش�نطن تعهدت 
بتقديم مساعدة عسكرية يف رصاع 
املغرب مع جبهة بوليس�ارو. حيث 
أن�ه بع�د وق�ت قص�ري م�ن إعان 
التطبيع، كش�فت مصادر أمريكية 
مطلعة أن الوالي�ات املتحدة تجري 
ب�دون  طائ�رات  لبي�ع  محادث�ات 
 9B-MQ طيار متطورة م�ن طراز

للمملكة املغربية.
املش�اكل  م�ن  اله�روب  ل  وش�کَّ
االقتصادي�ة، عام�ًا آخ�ر أعط�ى 
الرباط األمل بالوع�ود التي ُقطعت 
له ج�راء قب�ول التطبي�ع. ويف هذا 
الصدد، أعل�ن املل�ك املغربي محمد 
تس�هيل  ب�اده  ق�رار  الس�ادس، 
إىل  املب�ارشة  الجوي�ة  الرح�ات 
األرايض املحتل�ة وتعزي�ز العاقات 
والتكنولوجية، وإعادة  االقتصادية 
فتح مكاتب االتصال بن الجانبن.

ولقد تده�ور الوضع االقتصادي يف 
املغرب يف األشهر األخرية مع تفيش 
وباء كورونا، حيث انخفض الناتج 
املحيل اإلجمايل بأكثر من 4.5 باملئة 
يف 2020، وه�و م�ا يظه�ر تراجعاً 
ح�اداً مقارن�ًة بالنم�و االقتصادي 

البالغ 3.6 باملئة يف 2019.
کم�ا دفعت صدمة وب�اء الكورونا، 
ع�ىل  املعتم�د  املغ�رب  اقتص�اد 
الس�ياحة إىل ركود عمي�ق. وزادت 
صدمة العرض والطلب التي سبَّبها 
الوب�اء، م�ع ضع�ف أداء القط�اع 
الزراعي نتيجة فصل الشتاء الجاف 
بش�كل غري عادي، حيث انخفضت 

الصادرات بنسبة ٪18.3.
وارتفع الدين الع�ام واألجنبي عىل 
حد س�واء، وت�رر س�وق العمل 
والقطاع الخاص بشدة من األزمة، 
وال س�يما يف القطاع غري الرسمي، 
حي�ث فقد 66 يف املائ�ة من العمال 
وظائفه�م، وانخفض دخ�ل 19 يف 
املئة م�ن األرس. بينما م�ن املتوقع 
أن يزداد اإلنفاق عىل الدعم الصحي 

واالجتماعي بحلول عام 2020.
محاول�ة  أن  املؤك�د  م�ن  ولك�ن 
ح�ل املش�اكل االقتصادي�ة بقبول 
التطبي�ع مع الصهاين�ة، باإلضافة 
إىل تقلي�ص املكان�ة الدولي�ة لهذه 
العربي�ة  الجالي�ات  ب�ن  ال�دول 
واإلس�امية، وأيًض�ا بس�بب قل�ة 
الدعم املح�يل والطبيعة غري الذاتية 
لهذه السياس�ة، ستؤدي إىل تصاعد 
الحكوم�ات  ه�ذه  ب�ن  املواجه�ة 

ومجتمعاتها.

عربي دوليعربي دولي

الفلسطينيون يتلقون طعنة جديدة

المغـرب يبيــع القــدس بسعــر 
تــــــراب الصحــــراء

4
إيران تتوعد بـ»رد صاعق« إزاء أدنى انتهاك ألجوائها

تظاهرات في فرنسا ضد قانون األمن الشامل

قتلى وجرحى بانفجار في العاصمة 
األفغانية كابول

مستشار ترامب السابق يستبعد ترشحه 
النتخابات عام 2024

االحتالل ُيرغم عائلة فلسطينية 
على هدم منزلها في القدس

ألغام التكفيريين ُتزهق 
أرواح السوريين

المراقب العراقي/ متابعة...
استش�هد مواطن س�وري، جراء انفجار لغ�م أريض من مخلفات 
التكفريين يف محيط بلدة السوس�ة بريف دير الزور والتي تسيطر 

عليها ميليشيا “قسد” املدعومة أمريكًيا.
وبحس�ب وكالة س�انا الس�ورية، ف�إن لغماً أرضياً م�ن مخلفات 
التكفريي�ن انفج�ر يف بل�دة السوس�ة بري�ف دير ال�زور الرشقي 
والواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” ما أدى إىل استشهاد مدني 

أثناء تجواله يف املكان.
وعم�د عنارص الجماعات التكفريية قبل اندحارهم إىل زرع األلغام 
والعب�وات الناس�فة وتفخيخ املن�ازل بغي�ة زرع الرعب يف نفوس 

األهايل ومنعهم من العودة إىل منازلهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أج�ربت بلدية الع�دو الصهيون�ي يف القدس املحتل�ة، األحد، عائلة 
فلسطينية عىل هدم شقتيها قرسًيا يف بلدة سلوان جنوبي املسجد 

األقىص.
وبحس�ب وس�ائل إعام فلس�طينية، فان عائل�ة الخالص رشعت 
بتنفيذ قرار الهدم الذاتي، تفادًيا لدفع غرامة مالية جديدة قيمتها 
300 أل�ف ش�يكل، الفت�ة إىل أن الش�قتن تعود للش�قيقن محمد 

ومحمود الخالص.
وأوضحت أن آليات بلدية العدو هدمت قبل نحو ش�هرين جزًءا من 
الش�قتن، وخال ذلك تعطلت آالت الهدم ولم تكمله البلدية، وبعد 
انس�حاب طواقم البلدية والرشطة من امل�كان فرضت عىل العائلة 
غرام�ة مالي�ة قيمتها 70 ألف ش�يكل “أجرة ه�دم”، كما فرضت 

عليها إكماله.
وأش�ارت إىل أن البناء قائم منذ عام، وكان يعيش يف الش�قتن قبل 
هدمهما محمود وزوجته و5 أطفال، وشقيقه محمد وزوجته و3 

أطفال، وتبلغ مساحة كل شقة 90 مرتًا مربًعا.

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تبعد ج�ون بولت�ون، املستش�ار الس�ابق 
للرئي�س األمريك�ي لش�ؤون األم�ن القوم�ي، 
أن يق�دم الرئي�س الحايل، دونال�د ترامب، عىل 
املغام�رة والرتش�ح لانتخابات القادمة س�نة 

.2024
وق�ال بولتون يف حوار بثت�ه قناة “يس إن إن”: 
“ال أعتقد أن�ه )ترامب( سيرتش�ح مرة أخرى 
لانتخابات”، مضيفا أن “دونالد ترامب ينتهك 
املبدأ األس�ايس للمحافظة. املشاركة يف الحياة 
السياس�ية تمليه�ا مب�ادئ أنش�طتها، وليس 

إماء من قبل األفراد، وبالتأكيد ليس من خال 
عبادة الش�خصية … يب�دو أن دونال�د ترامب 
يتخيل نفس�ه غروفر كليفان�د التايل )الرئيس 
ال��22 وال�24 للواليات املتح�دة(. ال أعتقد أنه 

سينجح”.
ويف وقت س�ابق، ذكرت شبكة “يس إن إن” أن 
ترامب يفكر يف خط�وات للتحضري لانتخابات 
الرئاس�ية يف ع�ام 2024، ويخطط للس�يطرة 
ع�ىل اللجن�ة الوطني�ة للح�زب الجمه�وري، 
للواليات املتح�دة ووضع األس�اس ملحاولة أن 

يصبح رئيسا مرة أخرى.

المراقب العراقي/ متابعة...
تج�ددت التظاه�رات لاس�بوع الثال�ث ع�ىل الت�وايل يف العاصمة 
الفرنس�ية باري�س وم�دن أخرى، رافض�ة مرشوع قان�ون األمن 

الشامل تخللتها اشتباكات بن الرشطة واملحتجن.
وتجم�ع آالف املحتجن يف باريس ومدن فرنس�ية أخرى بدفع من 
النقابات والجمعيات وحركات يسارية وسط انتشار أمني مكّثف 
خصوص�ا يف باري�س، لتجّنب تكرار أعمال العنف التي س�ّجلت يف 
التظاهرتن الس�ابقتن. وقد سجل اعتقال مئة شخص يف باريس 
مم�ا اثار توترا يف صفوف املش�اركن يف املس�رية الباريس�ية لكن 
أي حادثة خطرية لم تس�ّجل. وانطلق�ت الحركة االحتجاجية ضد 
مرشوع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية، 
وجرت تظاهرة الس�بت وس�ط انتش�ار أمني مكّثف خصوصا يف 
باري�س، لتجّنب تك�رار أعمال العنف التي س�ّجلت يف التظاهرتن 

الس�ابقتن. ويف باريس، فرضت قوات األمن طوقا حول نحو ألف 
متظاه�ر، يف ح�ن قّدر املنّظم�ون عدد املتظاهري�ن بعرشة آالف، 

وأوقفت الرشطة أكثر من مئة منهم، وفق وزارة الداخلية.
وأث�ارت موجة االعتقاالت توترا يف صفوف املش�اركن يف املس�رية 

الباريسية لكن أي حادثة خطرية لم تسّجل.

المراقب العراقي/ متابعة...
ف�ادت وس�ائل إعام أفغاني�ة، األحد، بوقوع انفج�ار يف العاصمة 

كابول أسفر عن مقتل وجرح العديد من املواطنن.
وذك�رت وكالة “تولو ني�وز” األفغانية نقا عن مص�ادر أمنية أن 
االنفجار اس�تهدف س�يارة نائ�ب يف الربملان الوطن�ي يف العاصمة 

األفغانية كابول.
وبحس�ب الس�لطات األمنية األفغانية، وقع االنفج�ار صباحا من 
خال تفج�ري قنبلة الصقة تم تثبيتها عىل س�يارة النائب بالقرب 

من فندق يف إحدى شوارع كابول.
وق�ال مص�در أمني إن النريان اش�تعلت يف الس�يارة الت�ي يملكها 
العض�و يف الربملان محمد توفيق وحدات عقب االنفجار. ولم ُيعرف 
ع�ىل الفور ما إذا كان املرشع ق�د ترر من الهجوم. ولم تعلن أي 

جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى اآلن.
وم�ن جانب�ه، رصح املتح�دث باس�م رشط�ة كاب�ول، ف�ردوس 
فارامارز، بأن “ش�خصن لقي�ا مرصعهما وأُصي�ب اثنان آخران 

بجروح جراء االنفجار”.
وأدى االنفج�ار إىل تصاع�د عم�ود من الدخان الكثيف إىل الس�ماء 

وأثار حالة من الذعر.

المراقب العراقي/ متابعة...
وجهت انتقادات لوزيرة الداخلية الربيطانية بريتي باتيل، 
بعدما زارت مركز رشطة يف البحرين ُعّذب فيه ناش�طون 
يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان. ويف تقرير أع�ده نائب محرر 
الشؤون السياس�ية يف صحيفة “إندبندنت” روب مرييك، 
ق�ال فيه إن بات�ل التي حافظ�ت عىل وظيفته�ا كوزيرة 
رغم تقرير كش�ف عن تنمرها ع�ىل املوظفن البارزين يف 
وزارته�ا، زارت مركز الرشطة الذي عذب فيه أش�خاص، 
أحده�م منحته بريطاني�ا اللجوء الس�يايس. وأثنت باتل 
ع�ىل الدولة الخليجي�ة القمعية “وتقدمه�ا نحو املصالح 
املشرتكة” حس�بما أوردت الصحافة املحلية يف البحرين. 
وش�جبت جماعات حقوق اإلنس�ان الزيارة ومن اعتقلوا 
وعذب�وا يف مركز رشطة املحرق عىل يد املخابرات الوطنية 
يف البحري�ن. وم�ن ب�ن الذي�ن ُعذب�وا يف املرك�ز يوس�ف 
الجمري، الناشط الذي منحته وزارة الداخلية الربيطانية 
اللجوء الس�يايس بعدما كش�ف ع�ن تعذيب�ه وتهديده يف 

مرك�ز الرشط�ة ع�ام 2017. وق�ال: “ال يمكنن�ي تخيل 
زي�ارة بريت�ي باتل الرس�مية إىل مرك�ز الرشطة محاطة 
بنفس األش�خاص الذي س�محوا للجادين الذين عذبوني 
العي�ش بحري�ة”، و”كي�ف تقب�ل وزارة الداخلي�ة أنن�ي 
ُعذبت يف هذا املكان، ثم ترس�ل وزي�رة الداخلية إىل املكان 
اللتقاط صورة؟”. وقالت ابتس�ام الصايغ ونجاة يوسف 
إنهم�ا اعُتقلتا وتعرضت�ا للعنف الجن�ي يف نفس املركز 
بس�بب انتقادهم�ا لح�كام البحرين. وقال�ت الصايغ إن 
باتل تس�اعد “ع�ىل تبييض صفح�ة املنتهكن” مضيفة: 
“كان بإمكان�ي أخذه�ا إىل غ�رف التعذي�ب الت�ي عذبت 
فيه�ا وأرشكها بالواقع األليم ال�ذي تعرضت له بنفي”. 
وج�اءت الزيارة التي ل�م يعلن عنها رغ�م تقرير وثائقي 
ب�ث يف ش�هر آذار قدم صورة عما تعرضت�ا له من تعذيب 
يف املرك�ز. وتم عرض ح�االت التعذيب ه�ذه أمام الربملان 
الربيطاني والتقت الصايغ مع مسؤولن أجانب ورشحت 
لهم كيف ُضبت وُهددت باالغتصاب وُقتل أفراد عائلتها.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت مجل�ة “فوري�ن أّف�ريز” األمريكي�ة أن الواليات 
املتحدة ال تس�تطيع بمفردها احت�واء طموحات الصن 
يف توس�يع نفوذه�ا الس�يايس وقوته�ا االقتصادية عرب 
العالم. وأوضح�ت املجلة يف تقرير ألوود أرني ويس�تاد، 
أستاذ التاريخ والعاقات الدولية بجامعة ييل األمريكية، 
أن السياس�ة الخارجي�ة للصن مدفوعة الي�وم بمزيج 
ضار من القومية ومظالم املايض لكنها مشبعة بالصرب 
والواقعي�ة، وأن بك�ن دائم�ا ما تح�اول، بفضل نموها 
االقتص�ادي االس�تثنائي، اختبار ق�درة أي دولة أجنبية 
ع�ىل الوق�وف أم�ام مصالحه�ا كم�ا يصوغه�ا الحزب 

الشيوعي الصيني الحاكم.
ويف منتصف ترشين الثاني املايض أصدرت إدارة تخطيط 
السياس�ات ب�وزارة الخارجية األمريكي�ة تقريرا أكد أن 
الس�لطات الصينية تس�عى إىل مراجعة النظ�ام العاملي 

من أساس�ه خدمة ألهدافها االستبدادية وطموحاتها يف 
الهيمنة.

وي�رى أرني ويس�تاد أن الواليات املتح�دة ال تملك، أمام 
هذا التحدي، سوى سبيل إسرتاتيجي واحد للوقوف أمام 
طموح�ات بكن، هو اس�تغال التناقضات بن الهدفن 
الرئيسين للحزب الشيوعي الصيني، وهما الحفاظ عىل 
الق�وة االقتصادية وتنفيذ سياس�ة خارجية توس�عية. 
لذلك س�يتعن عىل إدارة الرئيس املنتخ�ب جو بايدن أن 
تفعل أكثر مما قامت به كل من إدارتي الرئيس�ن باراك 
أوباما ودونالد ترامب ملساعدة الدول اآلسيوية التي تريد 
مقاومة الضغط الصيني، وأن تزيد وجودها العس�كري 
يف املحيط�ن الهن�دي واله�ادي، وأن تضع سياس�ات يف 
مجاالت التجارة واالستثمار والتكنولوجيا تكافئ الصن 
إن ه�ي امتثل�ت لاتفاقيات الثنائية ومتع�ددة األطراف 

وتعاقبها إن هي حادت عنها.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

إندبندنت: وزيرة بريطانية ُتثير ضّجة بعد زيارتها 
مركزًا اسُتخدم لتعذيب المعارضة البحرينية

فورين أفيرز: الواليات المتحدة ال تستطيع 
احتواء النفوذ الصيني بمفردها
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االثنين 14 كانون االول 2020 العدد 2480 السنة العاشرة

بقلم/ مهدي المولى
الحكوم�ة   ( بغ�داد  حكوم�ة  ع�ى  نع�م 
االتحادي�ة( ان  تلب�ي  دعوة أبن�اء اإلقليم يف 
ش�مال العراق برسعة إلنقاذهم من الهجمة 
الوحشية التي شنتها حكومة عائلة الربزاني 
املحتلة  لإلقلي�م وإال فأنها مقرصة وعاجزة  
يف مهمته�ا   ب�ل متواطئة مع  ه�ذه العائلة 

املحتلة
فأبناء اإلقلي�م رفضوا  احتالل ه�ذه العائلة 
العميل�ة ألعداء الع�راق والعراقيني والخائنة   
للعراق والعراقيني ويف املقدمة اإلقليم و أبناء 

اإلقليم 
املع�روف جي�دا ان حكومة العائل�ة الواحدة 
التي فرضت نفس�ها عى أبن�اء اإلقليم بقوة 
الحدي�د والن�ار  بمس�اعدة  الطاغية املقبور 
وعبي�ده  جحوش�ه  وبمس�اعدة   ص�دام   

ودواعش آل سعود الوهابية
 املع�روف أيضا ان عائلة الربزاني  كانت ترى 
يف صدام هو الضمان�ة له ولعائلته وبعد قرب 
الطاغية جع�ل من أربيل مرك�ز تجمع  لكل 
أع�داء الع�راق   ومعس�كر تدريب وتس�ليح 
له�ؤالء األع�داء وقاعدة  ينطل�ق منها هؤالء 
العراقي�ني   وذب�ح  الع�راق  لتدم�ر  األع�داء 
كما ان�ه اعترب اردوغ�ان الضمان�ة الوحيدة 
لحمايت�ه وحماية عائلته  واس�تمرار حكمه 
وحكم عائلته عى اإلقليم مقابل ضم اإلقليم 

اىل أردوغان .
والدلي�ل جعل م�ن اإلقليم قاعدة عس�كرية 
بمختل�ف أن�واع القواع�د العس�كرية بري�ة 
وجوي�ة      يف كل أنحاء  اإلقليم  ومنح النفط 
العراق�ي بش�كل مجاني ملدة خمس�ني عاما 
واعتب�ار اإلقلي�م  ضيعة تابع�ة ألردوغان ال 
عالق�ة لها بالع�راق بل ترى يف الع�راق دولة 
محتلة والجيش العراقي جيش محتل والعلم 

العراقي علم  احتالل.
ومع ذل�ك كان رد أردوغان للربزاني  أن أبناء 
اإلقليم هم بدو األت�راك ووطنهم الوحيد هو 
تركي�ا لهذا ال يجوز له�م أي  لألكراد التفكر  

بحك�م ذاتي بإقليم خاص به�م  يف العراق يف 
س�وريا  يف تركيا  مج�رد تفكر  يعترب خائن 
وعميل وجزائه اإلعدام الن وطنهم هو تركيا 

فقط.
وهذه الحقيقة  بدأ األح�رار من أبناء اإلقليم 
يدركوه�ا ويعوه�ا   ال نج�اة له�م اال بعراق 
واحد موح�د اال بع�راق ديمقراط�ي تعددي 
ح�ر ومس�تقل ورفض�وا دع�وة العنرصي�ة  

والطائفية وكل من يدعوا لها.
فهاهم يدع�ون الحكومة االتحادية  حكومة 
بغ�داد اىل التدخ�ل إلنقاذه�م  م�ن حكوم�ة 
عائلة البارزاني  العميلة الخائنة التي رسقت 

طعامه ورشابه ودوائه وعالجه وجعلت منه 
عبي�دا  وتحالفت مع ال س�عود ودواعش�ها 
الوهابي�ة وعبي�د وجحوش صدام وش�كلت 
معهم حلفا عسكري  مهمته  احتالل العراق 
وتقس�يمه  وتهج�ر وذب�ح ش�يعة الع�راق 
وكل من يتعامل معهم وحتى كل من يس�لم 

عليهم.
 واس�تمر أبن�اء اإلقلي�م  يف ش�مال الع�راق 
م�ن مختل�ف الطوائف والقومي�ات واألديان  
واأللوان من عرب وك�رد وتركمان وإيزديني   
ومسيحيني وآشوريني  وسنة وشيعة  وشبك  
يف طلب النجدة من حكومة بغداد وحمايتهم 

من جح�وش وعبيد صدام وم�ن دواعش آل 
سعود الذين يس�تهدفون  تقسيم العراق اىل 
دوي�الت تحكمها عوائ�ل بالوراثة  تحت ظل 
حماي�ة إرسائيل  عى غ�رار دويالت الجزيرة 

والخليج.
وهذا ما دف�ع أبناء اإلقليم يف ش�مال العراق 
ان يرصخ�وا بوجه حكومة عائل�ة الربزاني  
أنه�ا ال تمثلن�ا  مس�تنجدين بحكومة بغداد  
إنقاذه�م وتحريرهم منه�ا   أي من حكومة 
الربزاني التي فرضه�ا الطاغية بقوة الحديد 
والرص�اص عى أبناء  اإلقلي�م يف عام 1996 
عندم�ا تقدم�ت جح�وش وعبيد ص�دام اىل 

وس�بي  ش�بابها  وذب�ح  واحتالله�ا  أربي�ل 
واغتص�اب نس�ائها وكاد يحتل الس�ليمانية 
لوال تصدي الحرس الثوري اإلسالمي ومنعه 
من  احتاللها وذبح ش�بابها وأرس واغتصاب 
نس�ائها ولفعل بها كما فعل ربيبه  البغدادي 

يف سنجار ويف تلعفر.
قلن�ا ان  املقاوم�ة الصادق�ة املخلصة ألبناء 
اإلقليم واملساعدة الصادقة والنزيهة للحرس 
الثوري اإلنس�اني اإلس�المي بقيادة الشهيد 
السعيد قاس�م س�ليماني حال دون تحقيق 
حلم�ه وهكذا بقيت الس�ليمانية  ح�رة  بيد 
الع�راق  أبنائه�ا األح�رار  ي�رون يف وح�دة 
والعراقيني هي الس�بيل الوحيد الذي يضمن 
ل�كل األطي�اف واألع�راق واألل�وان يف العرق  

الحماية والحياة الحرة الكريمة.
له�ذا ع�ى حكوم�ة بغ�داد التح�رك برسعة  
وبق�وة لحماية أبناء اإلقلي�م والدفاع  عنهم 

وتلبية مطالبهم من خالل ما ييل:
أوال  ع�دم األعرتاف بحكوم�ة عائلة الربزاني 
ألنه�ا حكوم�ة خلقه�ا وفرضه�ا الطاغي�ة 
صدام  واعتب�ار كل قرارتها وترصفاتها غر 

رشعية.
ثاني�ا ع�ى حكوم�ة بغ�داد   إقال�ة حكومة 
عائل�ة الربزاني  بكل الطرق بم�ا فيها القوة 

العسكرية.
اىل  التح�رك  العراق�ي   الجي�ش  ثالث�ا ع�ى 
داخ�ل اإلقلي�م اىل أربي�ل وتحريره�ا وإلقاء 
القبض عى عن�ارص حكومة عائلة الربزاني 
وإحالتهم اىل العدالة والسيطرة عى املطارات 
واملناف�ذ  الحدودية  املعروف�ة وغر املعروفة 

والسيطرة عى بيع النفط.
رابع�ا ع�ى حكوم�ة بغ�داد ان تك�ون ه�ي 
املس�ئولة ع�ن توزي�ع الرواتب  مب�ارشة اىل 

موظفي املدنية والعسكرية واملتقاعدين.
قلي�م  األحرار  وه�ذه ه�ي مطال�ب أبن�اء اإلإٌ
واال  فالحكوم�ة متواطئة مع أع�داء العراق 
والعراقي�ني ويف املقدمة أع�داء اإلقليم وأبناء 

اإلقليم.

على حكومة بغداد إنقاذ أبناء اإلقليم

الدول الكبرى قلما تتأثر بصورة مباشرة وعميقة بتعامالت القطب الدولي الواحد ،ونعني هنا أمريكا وأذرعها من االتباع الذين 
يذوبون بدون االستظالل بظلها .

هذه الدول الكبرى وإن كانت تضمر نيات ضد أمريكا لكنها ال تفضل الدخول معها في صراع شديد قد يؤدي إلى مواجهة مصيرية 
وخيمة العواقب .

قال املرش�د األعى للثورة اإلس�المية يف خطبة صالة الجمعة يف طهران:  
سندرك حجم وثمن هذه األحداث إذا لم ننظر إىل الحاج قاسم سليماني 
والش�هيد أبو مهدي عى أنهما ش�خصان عاديان.  دعون�ا ننظر إليهم 
كمدرس�ة.  الش�هيد العزيز قاس�م س�ليماني،  إذا نظرنا إلي�ه عى أنه 
منهج،  وطريق،  ومدرس�ة،  فإن أهمية هذا املوضوع ستتضح وسيتم 

توضيح قيمة وثمن هذه القضية.
يف هذه املذكرة،  جرت محاولة للرتكيز بش�كل أكرب عى كلمة )املدرسة( 
وتقدي�م تعريف دقيق للجمه�ور الذكي واملتعلم.  أوالً س�نعرف ما هي 
املدرس�ة ثم نتع�رف عى رأي الش�هيد مطه�ري الذي كان هو نفس�ه 

مدرسة فكرية.
مفهوم املدرس�ة:إنها مجموعة تتعامل أوالً مع تفسر اإلنسان والعالم 
ثم تحدد ما يجب فعله وما ال يجب فعله.  كالهما يلبي حاجة اإلنس�ان 
لوجه�ة نظ�ره للعالم ويوفر نظ�ام قيم للعيش ويعلم اإلنس�ان كيفية 
العي�ش.  يف الواقع،  املدرس�ة عب�ارة عن مجموعة م�ن وجهات النظر 

العاملية واأليديولوجيات لإلنسان. 
يمكن تعداد أهم خصائص املدرس�ة عى النحو التايل: إنها خطة شاملة 
ومتماس�كة. ومكوناتها منهجية ومنس�قة. ولها سمة مميزة. ولديها 
رؤي�ة خاصة للعال�م وتعليمات لتحقيقه�ا. ويف الوقت نفس�ه،  فإنها 
تهت�م بالجوانب املختلفة داخل وخارج العلم. إنه�ا ملهمة أثناء تحديد 

املسؤولية.
ولها حدود ومعاير واضحة.

يع�ّرف الش�هيد مرتىض مطهري املدرس�ة عى النحو التايل:  »املدرس�ة 
والعقي�دة ) األيديولوجية( تظه�ر رضورتهم�ا؛  أي الحاجة إىل نظرية 
عامة،  وخطة ش�املة ومنس�قة،  هدفها األسايس هو الكمال البرشي 
وتوف�ر الرفاهي�ة العاملي�ة،  وفيه�ا الخطوط واألس�اليب الرئيس�ية،  
م�ا يجب فعل�ه وما ال يجب فعل�ه،  الخر والرش،  األهداف والوس�ائل،  
االحتياج�ات وت�م تحدي�د اآلالم والعالج�ات واملس�ؤوليات والواجبات 
وكان�ت مصدر اإلله�ام للواجبات واملس�ؤوليات لجميع األش�خاص «.  

)مجموعة أعمال السيد شهيد مطهري املجلد 2 ص 53(
يف م�كان آخ�ر،  ت�م تعريفه�ا ع�ى أنه�ا:  »األيديولوجية تعن�ي نظام 
الفك�ر،  ومجموع وجهات النظر العاملي�ة،  أي الكائنات،  ]وكذلك كيف 
تك�ون الواجبات. [ كيف يجب ان تك�ون وجهة نظري للوجود ولنفيس 
وللمجتم�ع  أس�ميها كله�ا أيديولوجي�ة«.  )مجموع�ة أعمال الس�يد 

مطهري املجلد 15 ص 504(
وبحس�ب هذه التعاريف عن املدرسة،  آمل أن يتم فهم ما أمر به اإلمام 
الخامنئ�ي وخطبت�ه التي ذكرناه�ا يف بداية هذه املذكرة بش�كل أفضل 
ونصبح أكثر دراية بمدرسة الشهيدين سليماني وأبو مهدي املهندس...

مدرسة الشهيد قاسم سليماين 
وأبو مهدي المهندس

د.مسعود ناجي إدريس 

بقلم/ سميرة الموسوي
ولذل�ك فهي _ ال�دول الك�ربى _ بطريقة متفق 
عليه�ا ب�ال إتفاقي�ة تس�ر بحياتها وال س�يما 
اإلقتصادية ع�ى املغالبة اليس�رة ولكن بطرق 
إبتكاري�ة غاي�ة يف الحذر واالتس�اع مثل الصني 
وروس�يا وغرها من الدول الكربى أو املحسوبة 
عليه�ا ، إال أن الدول األخرى التي تمثل 80 باملئة 
م�ن دول العال�م غ�ر ق�ادرة ع�ى املواجهة أو 

املنافسة أو حتى املمانعة يف حدها االبسط .
وبناء عى ذلك ،ف�إن  القطبية الواحدة وأذنابها 
ال تس�مح بتكات�ف ال�دول املنتهكة واملس�تغلة 

وليس لها مالذا تلوذ به .
ولي�س لنا هن�ا أن ننكر بأن الص�ني لوحدها أو 
الصني وروسيا وكوريا يشكلون أسالكا شائكة 
يف طريق القطبي�ة األمريكية الواح�دة حتى إن 
أمري�كا أصابها الوهن وأهت�زت هيبتها يف زمن 
الرئيس ترامب وإدارته بعد الخطوات السياسية 
واالقتصادي�ة التي إتخذه�ا بمعزل عن رشكائه 
األوروبي�ني وكذلك ع�ن أذرعه الخنوع�ة الغنية 

دافعة التكاليف .
نق�ول أن س�عي أمريكا لتكون القط�ب العاملي 
األوح�د لم يجابه يوما كل هذا الصدود والتصدع 
إال حني ظهر عمالق له خصائصه البالغة التأثر 
وم�ن حيثيات ال حرص لها ، وه�ذا العمالق غر 
املتوقع هو إيران اإلس�المية ،فه�ذه الدولة التي 
خرج�ت قب�ل بضع س�نني من ح�رب رضوس 
،دخل�ت بس�بب مبادئها الثابت�ة ومنهجها غر 
القابل للمس�اومة يف عمليات ) كرس عظم ( مع 

الدول الخليجية الغنية.
ه�ذه الدولة تهيأت لها قيادات غر مس�بوقة يف 
جميع املجاالت املحورية كما برزت فيها قيادات 
سياس�ية وديني�ة مس�ددة النظ�رة ، وصائب�ة 

القرار الناجع .
ولذل�ك لم تس�مح لها مبادؤه�ا وال منهجها أن 
تقب�ل بالهيمن�ة وال بإنتهاك حقوق االنس�ان ، 
وال بالظل�م ، وبالتايل فمن الطبيعي أن تتناقض 
مسرتها مع أمريكا ، ويف الوقت الذي ظنت فيه 
أمري�كا أن هذه الدولة  س�وف تعلن براءتها من 

مبادئه�ا ملجرد ف�رض حصار عليها ب�رز املارد 
االيران�ي بحج�م االيم�ان ،وبحجم منه�ج إمام 
املتق�ني عليه الس�الم يف الحق والحري�ة والعدل 
والكرامة االنسانية ،وعندئذ تسامى أكثر  العلم 
االيراني وتعالت مرتك�زات القوة االيرانية لتنال 
ني�ال غر مس�بوق من غ�رور القطبي�ة ، وكان 
ه�ذا املوقف االيراني العاملي املدوي قد حرك لدى 
الدول املنتهكة واملستغلة حراكات الرفض لقوى 
الهيمنة ،وبالتايل وجدت بعض الدول الكربى من 
إيران موقف�ا كان عليها ه�ي أن تتخذه ،ولذلك 
فقد س�عت س�عيا حثيث�ا إىل إي�ران وتعاضدت 
معها حتى ش�كلوا ) كس�ارة ( أجنحة القطبية 
ليب�دأ عرص جديد بمالمح خارطة جديدة للعالم 
ال تس�مح بإنتهاك االنسان ،وإن القطب الواحد 
ه�و ليس دول�ة وإنما ه�و االنس�انية الجامعة 

ملنهج إمام املتقني .
 إي�ران تقل�ع مخال�ب التوحش ، وتق�ود العالم 
بأرشع�ة منهجه�ا ,وس�يعلم الذي�ن ظلموا أي 

منقلب ينقلبون .

إيران قضت على القطبية الواحدة

بقلم/ نهاد شكر الحديثي
ناف�ذة بي�ع العمل�ة ----- غ�ر موج�ودة يف كل دول العالم 

باستثناء العراق
وج�ه رئي�س االدعاء الع�ام، الق�ايض موفق محم�ود محمد 
صال�ح، محكمة تحقي�ق الرصاف�ة ب�اج�راء تحقيق اصويل 
بش�أن قضي�ة ناف�ذة بي�ع العمل�ة يف البن�ك املركزي,,ويأتي 
ه�ذا التوجيه، بعد طل�ب نيابي تقدم به عض�و اللجنة املالية 
النيابية، محمد صاحب الدراجي، اىل االدعاء يتضمن ش�كوى 
قضائي�ة ومطالب�ة بفتح تحقيق ح�ول الناف�ذة- وتضمنت 
الوثيقة الص�ادرة من مجلس القضاء االعى، رئاس�ة االدعاء 
الع�ام، توجي�ه محكمة تحقي�ق الرصافة املختص�ة بقضايا 
النزاه�ة وغس�يل االم�وال والجريم�ة االقتصادي�ة باج�راء 
التحقيق االصويل بشأن كتاب صادر من مكتب عضو مجلس 
الن�واب محمد صاحب الدراجي بش�أن م�زاد العملة واعالمنا 

باجراءاتكم القانونية املتخذة يف القضية بالرسعة املمكنة
وقال الدراجي إنه حفاظا عى االقتصاد العراقي، وبعد خمسة 
أعوام من املحاوالت الحثيثة تنفيذياً وترشيعياً ورقابياً لوقف 
نزيف العملة، لم اجد غر القضاء كملجأ أخر، مبينا “تقدمُت 
بش�كوى ض�د الهدر الحاص�ل يف ناف�ذة بيع العمل�ة ونقص 
اإلي�رادات,, واكد الدراجي “ال أس�تهدف احدا وال أجامل احدا، 
وال غاية يل س�وى ايقاف تهري�ب العملة الصعب�ة وتحويلها 
من البنك املرك�زي إىل وزارة املالية-كما أكدت اللجنة املالية يف 
مجلس الن�واب رضورة إعادة النظر بمزاد العملة، فيما دعت 

إىل تحويله لوزارة املالية
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كش�فت أواخر العام املايض، 
تفاصي�ل قضايا جزائي�ة متعلقة بملف »م�زاد العملة« التي 
تت�وىل التحقي�ق فيه�ا، وتحدثت ع�ن »ثالثة حي�ل« مختلفة 
اس�تخدمتها مص�ارف حكومية، بينها اس�تخدام حس�ابات 
اش�خاص من دون علمهم وإيداع صكوك آلخرين ال يمتلكون 
رصيدا- وبحس�ب هيئة النزاهة فإن القضايا شملت مصارف 
أهلية وحكومية، ادعى بعضها استراده لبضائع داخل العراق 
لكن�ه »لم يدخل أي مادة إىل العراق منذ عام 2004«، بحس�ب 
بي�ان الهيئ�ة- كما ان الهيئة قد أصدرت بياناً يف 11 ديس�مرب 
)كان�ون األول( ع�ام 2019 يتح�دث ع�ن تفاصي�ل القضايا 
الجزائي�ة املتعلقة بملف »مزاد العمل�ة«، حيث قالت إن »من 
تلك القضايا حاالت فس�اد كربى يف عمل أحد املصارف األهلية 
وم�ؤرشات لحاالت تهريب العملة األجنبية خارج العراق؛ عرب 
قيام امل�رصف برشاء العملة األجنبي�ة ملصلحة رشكات بزعم 
اس�تراد بضائ�ع، الفت�ة إىل أنه ل�دى التح�ري والتدقيق تبني 
أن »تل�ك ال�رشكات لم تقم بإدخ�ال بضائع للع�راق منذ عام 
2004«وأوضحت أن »القضايا ش�ملت قي�ام بعض املصارف 
الحكومية واألهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء 
رشكات وأصح�اب حس�ابات خاص�ة دون علمه�م، وتقديم 
فوات�ر اس�تراد م�زورة، فض�اًل ع�ن إقدامها ع�ى مخالفة 
تعليمات البنك املركزي عند الدخول يف املزاد وفق أحكام املادة 

ال� 3 من قانون غسل األموال رقم 93 لسنة 2004

وتتمحور الفكرة األساس�ية ملزاد العملة حول »بيع الدوالر إىل 
املصارف األهلية ورشكات التحويل املايل إلدارة عملية استراد 
البضائ�ع« وتص�ل مبيعاته م�ن الدوالر يومي�اً إىل حدود 180 
مليون دوالر، لكن ش�بهات عدة تطال ش�خصيات سياس�ية 
ناف�ذة بالوق�وف وراء تل�ك املص�ارف إلدارة عمليات فس�اد.
وكان�ت وزارة الخزانة قد أدرجت مص�ارف عراقية - تتعامل 
م�ع امل�زاد - يف الئحة العقوبات يف أكثر من مناس�بة - ويؤكد 
مختصون ان مزاد العملة بشكله الحايل يخدم مصارف كثرة 
تابع�ة لجهات مؤثرة ويعطيها أرباحا مهمة تس�تطيع معها 
مواجه�ة انقطاع التمويل عنها خصوص�ا وأن فروقات البيع 
كب�رة بني البنك واملصارف,ويش�ددون ع�ى رضورة أن يعاد 
النظر به�ذه النافذة وتحويل املوضوع ل�وزارة املالية، لوجود 
إرباك وتداخ�ل بني العمل للبنك املرك�زي واإليرادات املتحققة 
م�ن العائ�دات النفطية-وفت�ح مكت�ب للرضيب�ة الجمركية 
داخ�ل البنك وإتمام جباية الرضيبة مبارشة من املس�تفيدين 
م�ن ناف�ذة العملة، ك�ون املبالغ تدف�ع مقاب�ل أوراق ثبوتية 
الس�ترادات فعلي�ة، إذ يتم تحويل الرضيب�ة مبارشة، لكانت 

تحققت للحكومة مبالغ جيدة من اإليرادات.
وعى الرغم من أن منتق�دي املزاد )النافذة( يقولون إنه حول 
البن�ك املرك�زي إىل »رشكة رصافة«، وهو م�ا يعرتف به البنك 
املرك�زي يف ورق�ة أصدره�ا عام 2019 بش�أن امل�زاد، حينما 
ق�ارن بني حلول مقرتحة لتطوير عمل املزاد وتقليل أرضاره,, 
ويع�رتف البنك يف الورقة إن املزاد يس�تهلك جه�دا ووقتا كان 

يف�رتض أن يرصف�ه البن�ك يف دع�م الس�وق العراقي�ة وأداء 
دوره الحقيق�ي، لك�ن الورقة قالت أيضا إن م�ن غر املمكن 
إلغاء املزاد تماما، ألن هذا سيتس�بب بتضخم كبر يف الس�وق 
العراقي�ة، وأيضا فإن من غ�ر املمكن تحويل�ه لعهدة وزارة 
املالي�ة أو س�وق األوراق املالي�ة العراقي بس�بب »قلة الخربة 

وقيود املرصف الفيدرايل األمركي بحسب الورقة.
أن م�زاد العملة األجنبية صناع�ة أمريكية بريمرية للمحتلني 
طبق�ت بالتحديد ع�ام 2004 من قبل البن�ك املركزي العراقي 
، وال�ذي يعترب ش�كالً جديداً من أش�كال الفس�اد األقتصادي 
املرتب�ط بحبلِه الرسي مع عملية غس�يل األم�وال يف العراق ، 
فمزاد العمل�ة يف العراق أصبحت وس�يلة لتهريب األموال من 
الع�راق فقد تّم هدر 312 ملي�ار دوالر من 2004 –لحد 2014 
وهي عائدات النفط العراقي اآليل للنفاذ يف 2040 والذي ضخُه 
البن�ك املرك�زي العراقي إىل األس�واق وتّم تحويل�ُه أىل الخارج 
وهو رقم ال يس�تهان به حني يعاني األقتصاد العراقي ش�لال 
بسبب أستنزاف الحرب الداعشية وأنخفاظ سعر الربميل من 
النفط الخام واأللتجاء إىل األستدانة من البنوك الدولية ورهن 
مس�تقبل األجيال القادم�ة بالضمانات الس�يادية والرضوخ 

للرشوط التعسفية للصندوق النقد الدويل-
إن »م�زاد العمل�ة بات واجهة الس�تنزاف الدوالر م�ن العراق 
وفرصة تحقيق أرباح من مال فاس�د لصالح جهات سياسية 
متنفذة تمتلك نف�وذاً عى مصارف محلية, وتضيف »ضوابط 
نافذة العملة ال تتوفر فيها درجات الش�فافية الالزمة ملتابعة 

حاج�ة البلد الفعلي�ة لالس�تراد، وهذا يثر تس�اؤالت كبرة 
ع�ن مصداقية فت�ح االعتم�ادات املتعلقة باالس�ترادات من 
خ�الل وزارة التج�ارة، وملاذا ال تقوم الجه�ات الرقابية بتتبع 
تل�ك العمليات«، مردفة، »ال نع�رف بالضبط ما هو دور دائرة 
غسيل األموال يف البنك املركزي يف متابعة تلك القضايا, وتشر 
سميس�م إىل أن أحد أسباب اإلشكالية يتلخص بأنه »ال يمكن 
اس�تثناء القيادات املرصفية داخل البن�ك املركزي وغرها من 

اعتبارات املحاصصة.
وفش�لْت محاوالت العدي�د من السياس�يني املخلصني – وهم 
قلّة – يف ألغاء مزاد العملة الذي يطبقُه البنك املركزي العراقي 
بع�د ما بلغ�ت 180 ملي�ون دوالر يف اليوم ولك�ن محاوالتهم 
باءت بالفش�ل لتقاطعهم بمافيات الفساد املنظمة املدعومة 
بامليليش�يات واألحزاب املس�لحة واملرتبطة بشبكات التهريب 
يف الداخ�ل والخ�ارج ، وأن البنك املركزي يعل�ن أن التدقيق يف 
الفوات�ر ليس من أختصاص البنك وأنما من أختصاص دائرة 
الجريم�ة األقتصادي�ة التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة ، وأن هذه 
الطفيليات املالية ما كانت ترق�ى إىل أمرباطوريات مالية لوال 
للمن�اخ الفاس�د العراقي للف�رتة ما بع�د 2003 ، ولم يكن لُه 
وجود منذ تأس�يس الدولة العراقية يف 1921 حتى 9 نيس�ان 
2003 الذي ش�هدُه الع�راق بعد األحت�الل األمريكي لُه ، وعى 
ض�وء ه�ذا الفس�اد ونهب امل�ال العام ل�م يكن مس�تغربا أن 
يصنف العراق لعامني متتاليني يف صدارة الدول األكثر فس�اداً 
وظهرت تداعياتها املرضية عى الكيان العراقي الهزيل أصال .

في ظل الفساد ونهب المال العام
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أك�د مصدر مق�رب من س�مري كاظم، أن 
الحدي�ث ع�ن إس�ناد مهمة تدري�ب كرة 
الس�ماوة إليه، يفتقد للدقة، رغم أن إدارة 
الس�ماوة طرح�ت املوض�وع علي�ه، لكن 
األخ�ري رف�ض الع�رض ومتمس�ك بعمله 

اإلداري. وق�ال مص�در مقرب من س�مري 
كاظ�م أنه متمس�ك بعمل�ه كنائب رئيس 
الهيئ�ة اإلداري�ة لنادي الق�وة الجوية وال 
يفكر نهائيا بالتدري�ب رغم العرض الذي 
قدم له، إال أنه يركز تماما بالعمل اإلداري 

وال توجد نية للعودة إىل العمل الفني.
بتصحي�ح  منش�غل  كاظ�م  أن  وأض�اف 
مس�ار البيت الجوي بعد النتائج السلبية 
الت�ي تعرض لها الفريق يف الجوالت األربع 
الحل�ول  اإلدارة  م�ع  ويبح�ث  املاضي�ة، 

القاطعة الستعادة القوة الجوية توازنه.
يذك�ر أن اخبار تناقلتها وس�ائل التواصل 
االجتماعي وترصيح�ات ألعضاء يف إدارة 
الس�ماوة، ح�ول وجود اتفاق مع س�مري 

كاظم لقيادة الفريق يف الفرتة املقبلة.

سمير كاظم يرفض قيادة كرة السماوة

تنتظر رد خلية االزمة الحكومية

التطبيعية تجدُد المطالبة بدخول الجمهور للمباريات

أك�د جم�ال ع�ي م�درب نفط 
الوس�ط، أن فريق�ه دفع ثمن 
يف  الضائع�ة  الف�رص 
مواجه�ة الطلب�ة التي 
بالتع�ادل  انته�ت 
 ،)2-2( اإليجاب�ي 
أقيم�ت  والت�ي 
الجولة  لحس�اب 

الثامنة من الدوري يف ملعب الشعب.
وق�ال ع�ي إن النتيج�ة ليس�ت س�يئة 
خصوص�ا وأن فريقن�ا تأخ�ر مرت�ن 
وع�اد بالنتيج�ة وهذا يحس�ب لالعبن 
إرصاره�م ع�ى الع�ودة، لك�ن املباراة 
ل�م تخل م�ن األخطاء الش�خصية التي 
كلفتن�ا هدف�ن يف ش�باكنا. وأش�ار إىل 
أن »نف�ط الوس�ط دف�ع ثم�ن الفرص 

الضائع�ة، حي�ث ردت العارضة كرتن 
والقائ�م رد ك�رة أخرى وأه�در العبونا 
أكثر م�ن انفراد تام يف املرم�ى وبالتايل 
خرجنا بنقطة أعتقد أنها ليس�ت سيئة 
وفق ظ�روف املب�اراة«. وأوضح مدرب 
نفط الوس�ط، أن املباراة املقبلة تحتاج 
إىل إع�داد خ�اص أم�ام الق�وة الجوية، 
السيما وأن املنافس يسعى للخروج من 

أزمة النتائج السلبية وتصحيح املسار.
يس�عى  فريقن�ا  املقاب�ل  »يف  وخت�م 
فقدناه�ا  الت�ي  النقطت�ن  لتعوي�ض 
بالتع�ادل مع الطلبة واملباراة س�تكون 
يف ملعب النجف الدويل ونس�عى لخطف 

النقاط الثالث«.
يذك�ر أن فري�ق نف�ط الوس�ط يتصدر 
الئحة ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

أعلن�ت الهيئ�ة اإلداري�ة للق�وة 
خص�م  ت�درس  أنه�ا  الجوي�ة، 
%25 م�ن عقود العب�ي الفريق 
يف اجتماعها املقبل بعد سلس�لة 
م�ن النتائ�ج الس�لبية ونزي�ف 
النق�اط يف آخ�ر 5 مباريات من 
الهيئة،  املمت�از. وبينت  الدوري 
أنها ساندت ووقفت مع الفريق 

بدعم م�ادي ومعن�وي منذ بداية 
املوس�م وحتى اللحظة م�ن أجل تقديم مس�تويات مميزة 
لحص�د اللق�ب، إال أن األخط�اء الت�ي وقع فيه�ا الالعبون 
كلفتن�ا الكث�ري، ومنها فقدان الصدارة بعدم�ا كان الفريق 
متص�درا حتى الجولة الرابع�ة. وأضافت أنها اجتمعت مع 

الكادر التدريب�ي، والالعبن من 
أج�ل تصحي�ح األخط�اء لك�ن 
أن  إىل  إضاف�ة  ج�دوى،  دون 
هناك ق�رارات س�تصدر بإبعاد 
بعض الالعبن من الفريق لعدم 
االس�تفادة منهم وعدم قدرتهم 
ع�ى تقديم مس�تويات تؤهلهم 
بالتواج�د م�ع الن�ادي العريق. 
يذك�ر أن الفريق بعد 3 انتصارات 
متتالي�ة يف انط�الق مس�ابقة ال�دوري العراقي، فش�ل يف 
تحقي�ق أي ف�وز يف آخ�ر 5 مباريات حيث تع�ادل 3 مرات 
وخرس اثنتن، ما جعله يرتاجع للمركز السادس يف الرتتيب 

ب�12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن نفط الوسط املتصدر.

لجأ نف�ط الوس�ط، إىل خدم�ات املحلل 
إبراهي�م،  مؤي�د  واإلحصائ�ي،  الفن�ي 
لينضم بشكل رس�مي إىل الجهاز الفني 
للفري�ق العراق�ي. وق�ال نبي�ل عباس، 
املدي�ر اإلداري لنف�ط الوس�ط »الجهاز 
الفن�ي بقيادة املدرب جم�ال عي، طلب 
إضاف�ة مؤي�د إبراهي�م املتخص�ص يف 

اإلحصائيات والتحليل الفني«.
وأضاف »مؤيد ق�دم إحصائيات دقيقة 
ع�ن العبي نفط الوس�ط، وكذلك الفرق 
املنافس�ة يف ال�دوري املمت�از باألرق�ام 

والدقائق«.
وتاب�ع »س�بق ملؤيد إبراهي�م العمل مع 
بع�ض املدرب�ن، وهو م�ن أبن�اء نادي 
نفط الوس�ط، ويس�عى الجه�از الفني 

لالستفادة منه بشكل كبري«.
ونوه »نفط الوس�ط دائًم�ا ما يحتضن 
املبدعن من أبناء النادي، ومن يقدمون 
إضاف�ة مهم�ة للعم�ل اإلداري والفني، 
تواجد الفريق يف الصدارة مسؤولية تقع 
ع�ى عات�ق الجميع، وعلين�ا أن نحافظ 

عى مكانة الفريق«.

التطبيعي�ة  الهيئ�ة  تلق�ت 
موافق�ة مبدئي�ة م�ن االتح�اد 
األذربيجاني، لخوض مباراة ودية 
يف الب�رصة خ�الل الش�هر األول من 

العام املقبل.
وق�ال إي�اد بني�ان رئي�س الهيئة 
موافق�ة  »وصلتن�ا  التطبيعي�ة، 
مبدئية من االتحاد األذربيجاني 

لخوض مباراة ودية يف البرصة الش�هر املقبل، حس�ب 
الج�دول املتف�ق عليه م�ع الجه�از الفن�ي للمنتخب 
الس�تئناف التصفي�ات املزدوجة املؤهلة لكأس آس�يا 

واملونديال«.
وأض�اف »التطبيعي�ة تنتظ�ر املوافقة الرس�مية من 
االتحاد األذربيجاني ليتم تثبيت املوعد بشكل رسمي«، 
الفت�ا إىل أن املب�اراة مق�رر له�ا أن تكون بع�د مباراة 
الكوي�ت ب�4 أي�ام، أي نهاية الش�هر األول م�ن العام 

املقبل.
وأش�ار بنيان، إىل أن اس�تقبال فريق يف البرصة خارج 
أيام الفيفا يعد فرصة جيدة ملنتخبنا يف طريق التحضري 
ويف توقيت مناسب، ما سيدفعنا للحفاظ عى معسكر 

الفريق يف البرصة لخوض املباراتن الوديتن.
يش�ار إىل أن الهيئ�ة التطبيعي�ة س�بق وأن أعلنت عن 
تثبيت مب�اراة ودية م�ع املنتخب الكويتي يف الس�ابع 

والعرشين من شهر كانون الثاني املقبل.

اعل�ن رئيس نادي الديوانية حس�ن العنكويش، 
تخصي�ص مكافأة لحارس مرم�ى الفريق وليد 

عطية بمبلغ 2000 دوالر.
وق�ال العنكويش ان »الح�ارس وليد عطية كان 
مميزاً يف اللقاء وقدم اداًء كبرياً ساهم يف تحقيق 
التعادل وتجنب الخس�ارة امام فريق قوي مثل 

القوة الجوية«.
واوضح بالقول، »وجه�ت بتكريم عطية بمبلغ 
الف�ن دوالر نتيج�ة لحماي�ة ش�باكه وكاجراء 
تحفيزي كي يقدم افضل ما لديه خالل املوس�م 

الحايل«.
وانته�ت املواجه�ة بالتع�ادل الس�لبي من دون 
اه�داف، بعدما تصدى عطي�ة لركلة جزاء ايمن 

حسن يف الدقيقة 85.

إجتم�ع وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدن�ان درجال، بأعض�اء الجمعية 
الوطنية  األوملبية  للجن�ة  العمومية 
العالق�ات  قاع�ة  ع�ى  العراقي�ة 
ال�دويل بوزارة الش�باب  والتع�اون 
والرياضة وبحضور مديرّي دائرتّي 
العالقات والتع�اون الدويل والرتبية 

البدنية يف الوزارة.
وأك�د  درج�ال يف بي�ان تابعت�ه /
رضورة  ع�ى  العراق�ي/  املراق�ب 
»إتف�اق الجميع فيم�ا بينهم، ونبذ 
خدم�ة  ع�ى  والعم�ل  الخالف�ات 
املصلح�ة العام�ة، واإلبتع�اد ع�ن 
الظه�ور اإلعالم�ي ال�ذي ال يخ�دم 

الرياض�ة العراقية وينعكس س�لباً 
عى عملية اإلص�الح الريايض التي 
ننش�دها جميع�اً، مثمن�اً يف الوقت 
نفس�ه موق�ف الجميع لعق�د هذا 

االجتماع«.
وأض�اف درج�ال أنه »س�يمنع أي 
تدخ�ل خارجي يف الش�أن الريايض 
م�ع  التواص�ل  وس�يتم  العراق�ي، 

اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة مبارشًة 
دون قن�وات إتص�ال أخ�رى، كونه 
ش�أن داخي ولن يسمح بالتأثريات 
الخارجية ع�ى الق�رارات الخاصة 
العراقي�ة  األوملبي�ة  باللجن�ة 
وجمعيته�ا العمومي�ة الت�ي تتهيأ 
إلعادة إنتخابات مكتبها التنفيذي«.
واضاف البيان ان »أعضاء الجمعية 
العمومية سلموا درجال ورقة عمل 
تتضمن نقاطاً ع�دة أبرزها القبول 
بإع�ادة اإلنتخاب�ات، وس�يتم عقد  
اجتماع�ات متكررة لوضع أس�س 
عم�ل مش�رتكة خدم�ة للرياض�ة 

العراقية«.

أك�َد األمن الع�ام للهي�أة التطبيعي�ة، محمد 
اىل  التطبيعي�ة تس�عى جاه�دة  ان  فرح�ان، 
للس�ماح  االخ�ر  الض�وء  ع�ى  الحص�ول 
بعودة الجمه�ور لدخول املباري�ات من خالل 
مخاطبتها وزارة الشباب ملفاتحة خلية االزمة 

الحكومية.
/املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  فرح�ان  وق�اَل 
العراقي/ ان »التطبيعية تس�اند وتدعم بقوة 
عودة الجماه�ري إىل املدرجات، وتدرك جيدا ان 
الس�ماح للجمهور خطوة مهمة لتطوير أداء 
الفرق من الجانب الفني، وتس�هم يف االرتقاء 
بمس�توى اللعبة، السيما وان ارتفاع منسوب 
املس�توى الفني لالعبن ينعك�س ايجابياً عى 

أداء العبي منتخبنا الوطني.
واض�اَف ان وزارة الش�باب والرياضة وجهت 
كت�اب التطبيعية إىل خلية األزم�ة مع التأكيد 
عى الس�ماح للجمه�ور بالع�ودة للمباريات، 

وانها تتابع األمر باهتمام وحرٍص كبريين.
واختت�َم فرحان الق�ول إن: التطبيعية تواصل 
اىل  الجمه�ور  ع�ودة  قضي�ة  متابع�ة  بج�د 
املدرجات، وأنها لن تتوقف عن س�عيها لحن 
الس�ماح للجمهور بالتواجد يف املباريات، ولو 
بنس�بة معين�ة م�ع تطبي�ق رشوط التباع�د 
االجتماعي، وإج�راءات وزارة الصحة حرصاً 
منها ع�ى تحقيق رغبة الجماه�ري الرياضية  

والحفاظ عى سالمتهم.
م�ن جانب اخر أش�اد العب املنتخ�ب الوطني 
عي عدن�ان، بدور الهي�أة التطبيعي�ة التحاد 
الكرة يف إنجاح الدوري املمتاز، فيما أكد رئيس 
التطبيعية أياد بني�ان حاجة املنتخب الوطني 

لخدمات عدنان.
وق�ال العب املنتخب الوطن�ي عي عدنان »انه 
ي�رى عمال احرتافيا للهي�أة التطبيعية التحاد 

الك�رة رغ�م ق�رص مدته�ا واملعوق�ات الت�ي 
تواجهها«.

وتاب�ع كابت�ن املنتخ�ب الوطن�ي، »أن�ه يرى 
اهتماماً ملحوظاً من قب�ل الهيأة باملنتخبات 
الوطني�ة، الفت�ا إىل أن املنتخب الوطني حظي 
باهتمام كبري من قبل القائمن عى التطبيعية 
م�ن تهيئ�ة مباري�ات ودي�ة قوي�ة واقام�ة 
معس�كرات تدريبي�ة عى مس�توى عايل، كما 

تعاملت مع الالعب العراقي باهمية كبرية«.
وع�ن تواج�ده يف الع�راق  ق�ال الكابت�ن عي 
عدنان: »انا يف اجازة حاليا وقد وصلت لبغداد 
من�ذ ثالثة أيام ألكون م�ع اهي واصدقائي يف 
العراق، ومش�اركة املنتخب يف مباراته الودية 
أم�ام الكويت مبارات�ه أمام لبن�ان والبطولة 
الرباعي�ة«، مش�ريا إىل أنه س�يلتحق بعد أداء 
الاملبارييات بن�ادي »فانكوف�ر وايت كابس« 
الكندي، الذي يشارك ضمن منافسات الدوري 

.)MLS( األمريكي للمحرتفن
م�ن جانب�ه ق�ال اي�اد بني�ان رئي�س الهيأة 
التطبيعية التح�اد الكرة إن »املنتخب الوطني 
بحاجة ماسة للكابتن عي عدنان واصفاً اياه 

ب� »ايقونة املنتخب العراقي«.
واض�اف بني�ان ان »الكابت�ن عدن�ان أثب�ت 
حض�وره بج�دارة وتمك�ن من وض�ع بصمة 
واضح�ة يف الكرة العراقية، مبين�ا ان الكابتن 
يع�د م�ن الالعب�ن القالئ�ل الذي�ن نجحوا يف 
االحرتاف االوربي بعد ان عكس صورة مرشفة 
للك�رة العراقي�ة يف كافة املحاف�ل االحرتافية 

التي شارك فيها.
ونوه إىل ان الكابتن عي عدنان يستحق اللعب 
مع اقوى اندية العالم كونه يمتلك مواصفات 
خاص�ة ال يمتلكه�ا الكثري من 

الالعبن.

العنكوشي يكافئ حارس مرمى الديوانية  اإلتحادات الرياضية تخول درجال لتمثيلها بإجتماع مسقط

ق�اد الالعب العراقي عالء عباس، ناديه »جيل فيس�نتي« 
الربتغ�ايل للف�وز بمباراة ودي�ة يف أول ظه�ور له مع 

فريقه بعد التعاقد الرسمي.
وانته�ت نتيج�ة املباراة ب�ن ناديي جيل فيس�نتي 
ه�دف،  مقاب�ل  بهدف�ن  الربتغالي�ن  وفارزي�م 
اس�تعداداً ملواجه�ة بنفيكا يف منافس�ات الدوري 

الربتغايل املمتاز.
وأحرز الالع�ب العراقي عالء عباس أحد الهدفن 

ليقود فريقه اىل الفوز.
وكان ن�ادي جي�ل فيس�تني تعاق�د م�ع الع�ب 

املنتخ�ب العراق�ي ع�الء عب�اس لتمثي�ل جيل 
فيس�نتي الربتغ�ايل بعقد يمتد ملدة موس�من 

قابلة للتجديد ، وقد تم التعاقد رسميا ومنح 
قميص النادي الرسمي لالعب عالء عباس.

وس�بق للنادي الربتغايل، أن أعلن تعاقده 
الرس�مي م�ع الع�ب منتخ�ب أس�ود 

الرافدين خ�الل ترشين األول املايض، 
قبل أن يتأخر الالعب بااللتحاق مع 

فريق�ه الربتغايل يف بداية املوس�م 
إىل  الدخ�ول  تأش�رية  بس�بب 

الربتغال.
وأصب�ح ع�الء عب�اس، الالع�ب 
ال�دوري  يف  الثان�ي  العراق�ي 

الربتغايل املمتاز، بعد أس�امة 
رش�يد العب نادي س�انتا 

ثال�ث  وس�يغدو  كالرا، 
هن�اك،  يوج�د  الع�ب 
غ�ري  التجرب�ة  بع�د 
الناجح�ة لالعب مهند 

بورتيمونينيس  مع  عي 
الربتغ�ايل، بع�د إعارت�ه 
م�ن قب�ل ن�ادي الدحيل 

القطري.

عالء عباس يسجل اول 
اهدافه مع جيل فيسنتي

جمال علي: اضعنا الفوز أمام الطلبة

نفط الوسط يضم مؤيد إبراهيم إدارة الجوية تدرس خصم 25 % من قيمة عقود الالعبين
الى الكادر التدريبي

وديًا.. العراق يواجه أذربيجان في البصرة 



تش�يليس،  م�درب  المب�ارد،  فران�ك  ع��رَّ 
ع�ن أس�فه لغي�اب جناحي�ه كريس�تيان 
بوليس�يتش، وحكيم زياش عن التش�كيلة 
بس�بب اإلصاب�ة، مش�ًرا إىل أن ذل�ك حرم 
الفريق م�ن الفاعلية واإلبداع، ومن ثم لعب 
دوًرا يف الهزيم�ة )1-0( أم�ام إيفرت�ون يف 

الدوري االنجليزي.
وغ�اب املغرب�ي زياش ع�ن املواجه�ة التي 
أقيم�ت يف ملعب جوديس�ون بارك؛ بس�بب 
إصاب�ة يف عض�ات الفخ�ذ الخلفية تعرض 
له�ا خال فوز فريقه عىل ليدز يونايتد )3-

0( يف وقت س�ابق من كانون األول الجاري، 

يف ح�ن قرر امل�درب ع�دم إرشاك األمريكي 
ألي  تجنب�ا  وقائ�ي  كإج�راء  بوليس�يتش 

متاعب.
وق�ال المبارد للصحفين: »بوليس�يتش لم 
يكن عىل م�ا يرام خال األس�بوع، وبالتايل 

قررنا عدم مشاركته يف املباراة«.
وأوضح المبارد، أن كثرة املباريات لها تأثر 

سلبي عىل العبي الهجوم يف البطولة.
وأضاف »هناك إصاب�ات يف العضات يف كل 
مكان. العبو الهجوم يتعرضون لإلصابات. 
هل تأثر أداؤنا بغي�اب هؤالء الاعبن؟ نعم 

ألن وجودهم مهم بالنسبة لنا«.

يرتقب ن�ادي يوفنت�وس اإليط�ايل، نتيجة قرعة 
ثم�ن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي س�تقام 
اليوم اإلثنن، بمقر االتحاد األوروبي لكرة القدم 

بمدينة نيون السويرسية.
وتأهل يوفنت�وس لدور ال�16 بعدما احتل املركز 
األول يف املجموع�ة الس�ابعة برصي�د 15 نقطة، 
بالتس�اوي م�ع برش�لونة )15(، م�ع أفضلي�ة 

تسجيل أهداف أكثر خارج األرض أمام البارسا.
صدارة مفيدة

تمك�ن يوفنتوس من تصدر املجموعة الس�ابعة 
ع�ىل حس�اب برش�لونة يف الجول�ة األخ�رة من 
مرحلة املجموعات، فبالرغم من احتاله للمركز 
الثان�ي يف أول 5 ج�والت، إال أن الي�ويف اس�تغل 
الحالة الس�يئة التي يعيش�ها البارس�ا ليخطف 

الصدارة.ورغ�م فوز برش�لونة ع�ىل يوفنتوس، 
بملعب األخر عىل أليانز س�تاديوم، بنتيجة )2-
0(، إال أن البيانكون�ري تمكن من إلحاق هزيمة 
قاس�ية بالبارس�ا يف معقله بالكامب نو بنتيجة 
)3-0(، ليس�اهم الهدف الثال�ث يف تصدر اليويف 

للمجموعة.
وبالت�ايل، نجح يوفنت�وس يف تف�ادي مواجهات 

كان  أن�ه  حي�ث  للغاي�ة،  صعب�ة 
س�يواجه فرق�ا مث�ل باريس س�ان 
ري�ال  ميون�خ،  باي�رن  جرم�ان، 
مدريد، مانشسرت سيتي، ليفربول، 
تش�يليس أو بوروس�يا دورتموند، 

حال احتاله وصافة املجموعة.
كم�ا تن�ص القرع�ة، ع�ىل أنه ال 

يس�مح بمواجهة تجمع فريقن م�ن بلد واحد، 
وبالتايل ل�ن يقع يوفنتوس يف مواجهة أتاالنتا أو 

التسيو.
وبذلك، تنحرص الفرق التي س�تواجه يوفنتوس، 
إما أتلتيكو مدريد أو بوروس�يا مونش�نجادباخ 
أو بورتو أو إشبيلية أو اليبزيج، وهي مواجهات 
أس�هل كثرًا ويف متن�اول بطل إيطالي�ا مقارنة 

بمتصدري املجموعات.
الطريق األسهل واألصعب

الشك أن جميع الفرق بمس�ابقة دوري األبطال 
ذات مس�توى عاٍل، وما يدل عن ذلك هو تمكنها 
م�ن التأهل ل�دور ال��16 يف البطول�ة األعرق يف 
الق�ارة العجوز، والش�ك أن جمي�ع املباريات ال 
تكون س�هلة، إال أن هناك مباريات تكون سهلة 
نسبًيا بالنظر لجودة الاعبن يف الفرق املختلفة.

ورغم وجود فري�ق بحجم أتلتيكو مدريد، إال أنه 
قد يكون أحد الطرق الس�هلة ليوفنتوس للمرور 
للدور التايل، الس�يما وأن اليويف يعرف جيًدا كيف 
يلع�ب أم�ام الروخيبانك�وس، بجان�ب وج�ود 
كريس�تيانو رونال�دو نجم وه�داف اليويف، الذي 

يعرف طريق شباك أتلتيكو جيًدا.
بوروس�يا مونش�نجادباخ أيًضا برغ�م امتاكه 
عن�ارص مميزة ق�ادرة عىل جعل األم�ور صعبة 
جًدا عىل دفاع يوفنتوس، إال أنه قد يكون فريسة 
س�هلة بالنس�بة للبيانكونري، مع جودة العبي 

اليويف األك� من الفريق األملاني.
ويف املقاب�ل، يب�دو أن أندي�ة بورت�و، إش�بيلية 
واليبزي�ج، بمثابة الطريق األصعب ليوفنتوس يف 
دور ال�16، الس�يما 
تل�ك  وأن 

الف�رق 
بمس�تويات  ظه�رت 

ممتازة خال دور املجموعات.
ولع�ل اليبزي�ج ق�د يك�ون أصعب 

مناف�س ليوفنت�وس، بالنظ�ر ملا ظهر 
عليه وملا يقدمه يف املواس�م األخرة، 
بجانب امتاكه ملدير فني مميز مثل 

جوليان ناجلسمان.

غدا قرعة دوري االبطال
االتلتيكو واليبزيغ اصعب خصمين ينتظرهما يوفنتوس بالتشامبينزليغ

المبارد:غياب 
زياش و 

بوليسيتش اثر 
على الفريق
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أح�رز األرجنتين�ي ل�وكاس زياراي�ان، هدفن 
ليق�ود كولومبوس كرو، إلح�راز لقب الدوري 

األمريك�ي للمحرتفن لكرة الق�دم بعد الفوز 
)3-0( عىل سياتل ساوندرز،.

وتابع حوايل 1500 متفرج املباراة والعرض 
الهجوم�ي املمت�ع م�ن كولومب�وس الذي 
تقدم بهدف بعد 25 دقيقة عن طريق العب 
الوسط األرجنتيني زيارايان رغم محاولة 

ستيفان فري حارس سياتل إبعاد الكرة.
وصن�ع زياراي�ان، اله�دف الثان�ي حي�ث 
اس�تحوذ ع�ىل الك�رة عن�د حاف�ة منطقة 

إيتي�ن  ديري�ك  إىل زميلي�ه  الج�زاء، وم�رر 
جوني�ور الذي أطلق تس�ديدة قوي�ة يف مرمى 

الحارس فري.
كان س�ياتل حق�ق انتفاض�ة رائعة بع�د التأخر 

بهدف�ن يف نهائي القس�م الغربي أمام مينيس�وتا 
لكن�ه لم يتمكن من تكرار ذلك حيث أحرز زيارايان 

الهدف الثالث يف الدقيقة )82(.
وأصب�ح ك�رو س�ابع فري�ق يح�رز لقب ال�دوري 
األمريكي أكثر من مرة بعد تتويجه سابقا يف 2008 
بينما أخفق سياتل يف إضافة هذا اللقب إىل لقبيه يف 

2016 و2019.
ونال زياراي�ان، املنضم هذا املوس�م لصفوف كرو 
مقاب�ل حوايل س�بعة ماي�ن دوالر، جائ�زة أفضل 

العب يف نهائي الدوري األمريكي.

ق�ال الفرنيس بول بوجبا إن�ه ال يجب أن يكون هناك أي 
ش�ك بخصوص التزامه التام مع مانشسرت يونايتد رغم 
تعليقات وكيل أعماله بأنه غر س�عيد يف النادي املنتمي 

للدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وش�ارك بوجب�ا يف 90 دقيق�ة كامل�ة يف تع�ادل يونايتد 
دون أه�داف م�ع مانشس�رت س�يتي يف قم�ة املدينة يف 
أول�د تراف�ورد، قبل أن يصدر بيانا ع�� مواقع التواصل 

االجتماعي.
وكان مينو رايوال وكيل الاع�ب قال يوم الثاثاء املايض 
إن بوجبا غر س�عيد يف النادي ويجب املوافقة عىل بيعه 
يف نهاي�ة املوس�م.لكن رغ�م ع�دم اإلش�ارة بوضوح إىل 
هذه التعليقات، ق�ال بوجبا إنه يبذل قصارى جهده مع 

يونايتد.
وكتب بوجبا عىل »إنس�تجرام« عقب املباراة »لقد قاتلت 
باس�تمرار وسأقاتل باس�تمرار مع مانشس�رت يونايتد 
ومع زمائ�ي ومع املش�جعن. الثرثرة ليس�ت مهمة«.

وأضاف: »املس�تقبل ال يزال بعيدا واليوم هو ما يهم وأنا 
أضع كامل اهتمامي بنسبة 1000 باملئة«.

وتاب�ع: »دائما ما نك�ون أقوياء معا.. 
كان�ت كل األم�ور واضحة بيني 

وب�ن النادي وه�ذا لن يتغر 
أب�دا. عندم�ا ال تع�رف ما 
يحدث بالداخل يجب عدم 

التحدث«.
وس�بق أن وج�ه رايوال، 

وكاء  أش�هر  أح�د 
العال�م،  يف  الاعب�ن 
عدي�دة  انتق�ادات 

ملانشسرت يونايتد.

قال روي كن قائد مانشس�رت يونايتد 
الس�ابق إن�ه محب�ط م�ن الطبيع�ة 
الفات�رة لقمة مانشس�رت التي انتهت 
دون أه�داف وانتقد العب�ي الفريقن 
بعدم�ا أظهروا الكثر م�ن الود عقب 
املباراة.وم�ع غي�اب املش�جعن ع�ن 
ملع�ب أول�د تراف�ورد بس�بب قي�ود 
كوفيد-19، لم يتوفر الحماس املعتاد 
يف مباري�ات القمة، واكتفى كل فريق 
بحص�د نقط�ة واح�دة بع�د أن ألغى 
حك�م الفيدي�و املس�اعد ركل�ة جزاء 
ليونايتد.وق�ال كن، الذي كان بمثابة 
القل�ب النابض يف العديد من مباريات 

قم�ة مانشس�رت خ�ال 12 عام�ا يف 
النادي، لشبكة »س�كاي سبورتس«: 
»املباراة كانت فقرة حقا. بالنظر إىل 
الفريق�ن، كان عليهما إظهار الرغبة 

يف الفوز باملباراة«.
وأض�اف: »تابعن�ا إنذاري�ن يف القمة. 
ل�م يس�بق يل أن ش�اهدت مث�ل هذه 
األحض�ان واملحادث�ات الودي�ة عقب 
املب�اراة. أن�ا ال أص�دق ذل�ك وأش�عر 
»بع�د  ش�ديد«.وتابع:  بإحب�اط 
النهاية، كانت األجهزة الفنية تبتس�م 
وتحتض�ن بعضها ويتب�ادل الاعبون 
األحادي�ث. عليك�م دخ�ول النفق. أنا 

ال أتفه�م ذل�ك. يرغب 
الجميع يف الظهور يف 

صورة األصدقاء«.
واش�تهر كن )49 

بتدخاته  عاما( 
العنيفة وسبق 

ل�ه 

كين ينتقد مستوى فريقي ديربي مانشستر 

أكد تقرير صحفي برتغ�ايل، أن دييجو 
جوتا، نجم ليفربول، مهدد بالغياب عن 

املاعب ملدة شهرين، بسبب اإلصابة.
ووفًق�ا لصحيفة »ريكورد« ال�تغالية، 
فإن إصابة جوتا يف الركبة ستبعده عن 
املباريات حتى منتصف ش�هر ش�باط 
من العام املقبل.وأش�ارت إىل أن الاعب 
ال�تغايل س�يغيب بذلك ع�ن 13 مباراة 
لليفربول، أبرزها ضد توتنهام هوتسبر 

ومواجه�ة قطب�ي مدينة مانشس�رت.
يذك�ر أن املؤكد حت�ى اآلن غياب جوتا 
ع�ن الجولة 12 م�ن ال�يمرليج، لكن 
الن�ادي اإلنجلي�زي لم يص�در أي بيان 
طبي بش�أن طبيعة إصاب�ة الاعب أو 
مدة غياب�ه ع�ن املباري�ات.كان جوتا 
انتقل م�ن وولفرهامبتون إىل ليفربول 
يف املركاتو الصيف�ي املايض، نظر 44 

مليون يورو.

أع�رب دان�ي كارفاخال الظهر األيم�ن لريال مدريد، عن س�عادته بالفوز 
بنتيج�ة )2-0( خ�ال مواجه�ة الديرب�ي ض�د أتلتيك�و مدري�د، يف إطار 
منافس�ات الجولة ال��13 من الليجا.وق�ال كارفاخال، خ�ال ترصيحات 
نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: »لقد حصدنا 9 نقاط من 
أصل 9 هذا األسبوع، ألنها كانت مباريات صعبة للغاية سواء ضد إشبيلية 
ومونشنجادباخ وأتلتيكو، ويوم الثاثاء لدينا مباراة أخرى، يجب أن نفوز 
بها هنا عىل أرضنا«.وتابع: »من الصعب معرفة س�بب وجود مباريات لم 
نظهر فيها بش�كل جيد، وبمرور املباريات نصل إىل املس�توى األمثل لدينا، 

وإذا كان جميع الاعبن جاهزين، فسيكون ذلك دائًما أفضل«.
وأتم: »أعتقد أننا دخلنا املب�اراة مبكرًا، وضغطنا وقمنا بتوزيع الكثر من 
الك�رات يف منطقته�م، وبالتأكيد الليج�ا ُمعقدة للغاية، وكن�ا نعلم أننا لو 

خرسنا سيكون األمر أكثر تعقيًدا بالنسبة لنا«.

جوتا مهدد بالغياب 
عن 13 مباراة لليفربول

بوجبا يؤكد التزامه
 مع اليونايتد

كولومبوس يحقق لقب 
الدوري األمريكي لكرة القدم

أعل�ن العب أياكس آمس�رتدام، 
كاس يان هونتي�ار البالغ من 
العم�ر 37 عام�ا، أنه س�يعتزل 
اللع�ب يف نهاية املوس�م الحايل، 
الوق�ت  م�ن  املزي�د  ليق�ي 
يف  الاع�ب  أرسته.وق�ال  م�ع 
ترصيح�ات صحفي�ة بعد فوز 
فريقه عىل زول برباعية نظيفة 
الس�بت، »لق�د فك�رت يف األمر 
طوال الشهر املايض ألن اللحظة 
قد اقرتبت. أعتقد أن هذا املوسم 

هو األخر بالنسبة يل«.
وأض�اف »سأس�تمر يف اللع�ب 
نهاي�ة  حت�ى  كب�ر  بحم�اس 
ال  ذل�ك؟  بع�د  م�اذا  املوس�م. 
أس�تطيع أن أق�ول. أعتقد أنني 

س�أنهي دراس�تي، لكنني أريد 
وقض�اء  اس�رتاحة  أخ�ذ  أوال 
بضعة أشهر يف املنزل مع األرسة 
».وخاض هونتي�ار، الذي لديه 
عق�د حت�ى صي�ف 2021، أول 
مب�اراة ل�ه هذا املوس�م كاعب 
أسايس وسجل الهدف األول من 
رباعي�ة ف�وز آياك�س يف ملعب 

يوهان كرويف.
وق�ال »أب�دا ال تق�ل أب�دا، لكن 
هذا صحيح. جس�دي ينتهي به 
األمر منه�كا يف بعض األحيان. 
لعب كرة القدم هو أفضل يشء 
وأس�تمتع كث�را يف التدريبات، 
لكنني أع�رف دوري يف أياكس. 
لو ل�م يك�ن لدين�ا الكث�ر من 

الزم�اء املصابن، مل�ا لعبت 90 
مسرته  هونتيار  دقيقة«.وبدأ 
 �2002 موس�م  يف  االحرتافي�ة 
2003 مع بي إس يف أيندهوفن، 
أندي�ة  بع�دة  م�روره  وبع�د 
هولندي�ة مختلفة، قفز إىل كرة 
الق�دم العاملي�ة ولع�ب لصالح 
ف�رق أجنبية مثل ري�ال مدريد 

وميان وشالكه.
وداف�ع ع�ن قمي�ص املنتخ�ب 
الهولن�دي 76 م�رة آخرها عام 

2015 وسجل 42 هدفا.
ال�دوري  ه�داف  كان  كم�ا 
الهولندي مع أياكس يف موسمي 
و2008/2007،   2006/2005

وسجل 33 هدفا يف كليهما.

هونتيالر يعلن االعتزال بنهاية الموسم

كارفاخال سعيد 
باالنتصار على اتلتيكو مدريد
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معرض العراق للكتاب ..شعاره بائس يصلح 
لمسرحية تجارية وأسعاره ثالثة أضعاف!

شاعر يشن هجوما شرسا عليه

عنرتة العبيس 

ال يْحِمُل الِحْقَد َمْن َتْعُلو ِبِه الرَُّتب       ُ وال يناُل العىل من طبعُه الغضُب

 ومن يكْن عبد قوٍم ال يخالفهم ْ       إذا جفوُه ويسرتىض إذا عتبوا

 قْد ُكْنُت ِفيما َمَض أَْرَعى ِجَمالَُهُم            والَيوَْم أَْحمي ِحَماُهْم كلَّما ُنِكُبوا 

لله َدرُّ َبني َعْبٍس لََقْد َنَسُلوا                 مَن األكارِم ما قد تنسُل العرُب 

لنْئ يعيبوا سوادي فهَو يل نسب            ٌ َيوَْم النِّزَاِل إذا َما َفاَتني الَنسُب

 إِن ُكنَت َتعلَُم يا ُنعماُن أَنَّ َيدي                 َقصريٌَة َعنَك َفاألَّياُم َتنَقلُِب

 الَيوَم َتعلَُم يا ُنعماُن أَيَّ َفتًى            َيلقى أَخاَك الَّذي َقد َغرَُّه الُعَصُب

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

عيل عزت بيغوفيتش
 إّن تقليص اإلنس�ان إىل مجرد وظيفة إنتاجية اس�تهالكية، 
حّتى ولو كان له مكان يف عمليات اإلنتاج واالس�تهالك ليس 
عالم�ة عىل اإلنس�انية، وإنما هو س�لب إلنس�انيته. ال يجد 
اإلجابة إاّل من يؤّرقه التساؤل. ال يمكننا أن نبلغ الكمال، إاّل 
أّن هنا يشء واحد يمكننا القيام به، أن نحاول باستمرار أن 
نكون أكثر إنس�انّية، أن يحاول كل إنس�ان أن يكون إنساًنا 
أكث�ر بق�در اإلم�كان. أتذّكر اآلن إح�دى القص�ص الالذعة 
ح�ول الُحّب، يقال: إّن لكل قّصة حب، نهاية مأس�اوّية: إّما 
�خرية.  االنفص�ال، أو الّزواج. يبدو التفاؤل أحياناً مثرياً للسُّ
الرجل واملرأة يصبحان زوجني ليس بما هما فيه متشابهان، 

وإنما بما هما فيه مختلفان.

املراقب العراقي / القسم الثقايف
اكد الشاعر قاسم العابدي إن 
الدورة الحالية ملعرض العراق 
ال�دويل للكت�اب ال�ذي تنظمه 
مؤسس�ة امل�دى بائس�ة وان 
ش�عاره هال بالكتاب ساذج ، 
مبينا إن أس�عار الكتب عالية 
جدا وبثالثة أضعاف س�عرها 
خ�ارج املع�رض يف مكتب�ات 

شارع املتنبي.
ترصي�ح  يف  العاب�دي  وق�ال 
ان   :) العراق�ي  ل�)املراق�ب 
ش�عار معرض الع�راق الدويل 
للكت�اب ال�ذي احي�ط بهال�ة 
حجم�ه  م�ن  اك�ر  إعالمي�ة 
الطبيع�ي يف دورت�ه الحالي�ة 
لم يك�ن يف  محل�ه حيث كان  
بائس�ا وس�اذجا لدرج�ة انه 
ملرسحي�ة  يصل�ح  ان  يمك�ن 
تجاري�ة كوميدي�ة باهت�ة أو 
ممك�ن يطل�ق ع�ىل طبخة ) 
هال بالبانيا() هال بالخميس( 
)هال بالغايل( أما هال بالكتاب 

فهذا ما يسموه »خ....ط«.
واضاف :لقد كن�ت ممن كان 
املع�رض  يك�ون  ان  يتأم�ل 
فحرص�ت  جي�د  بمس�توى 

ع�ىل الذه�اب اىل املعرض من 
اجل معرف�ة م�ا يحتويه من 
إصدارات لذلك قمت بجولة يف 
للمعرض  املخصصة  الصاالت 
الذي أطلق عىل دورته الجديدة 
»دورة الشاعر العراقي مظفر 
الدعاي�ة  وأك�دت  الن�واب«، 
نح�و  يض�م  ان�ه  االعالمي�ة 
مليون عن�وان يغطي مختلف 
املعرفي�ة واإلبداعية  امليادي�ن 
والفنية  لكن ولألس�ف َكثرت 
يف املعرض الطبعات التجارية 
لكتب هي يف الحقيقة ليس�ت 
كتب وإنما فصل من رواية أو 
عدد مع�ني لقصائد من ديوان 

شعر. 
الت�ي  اإلعالن�ات  :ان  وتاب�ع 
القضائي�ة  القن�وات  بثته�ا 
واملواق�ع االلكرتوني�ة اك�دت 
خصص�ت  املع�رض  إدارة  ان 
خمس صاالت كب�رية لعرض 
إقام�ة  ع�ن  فض�ال  الكت�ب، 
شارع يتوسط صاالت العرض 
لعرض نوادر الكتب التي تباع 
يف ش�ارع املتنب�ي املتخصص 
بتج�ارة الكتب والقرطاس�ية 
لك�ن ه�ذه الحال�ة ل�م تك�ن 

بالشكل الذي توقعناه اذ ترى 
ان هن�اك دور نرش وضعت يف 
املقدمة عناوي�ن ملؤلفني مثل 
عب�د الرحمن مني�ف ومحمد 
محم�ود  وأعم�ال  ش�حرور 
درويش تنفتح نفس�ك ولكن 
خطوت�ني  تم�ي  وعندم�ا 
س�تجد عناوي�ن لع�ادل عبد 
امله�دي وابراهي�م الجعف�ري 
وغ�ريه وه�ذا يعن�ي مث�ل ان 
ماواحد يقدم لك وجبه طعام 
ممت�ازة وبعده�ا س�يرضبك 
ويتمن�ى  بطن�ك  بق�وة ع�ىل 
س�ماع ص�وت التوج�ع منك.

ان  املؤس�ف  م�ن   : واكم�ل 
معرض العراق الدويل للكتاب، 
ال�ذي تنظمه مؤسس�ة املدى 
والفن�ون  والثقاف�ة  لإلع�الم 
بمش�اركة 300 دار ن�رش من 
21 دول�ة عربي�ة وأجنبية لم 
يكن بمستوى الطموح  حيث 
وجدت ان املعرض يحتوي عىل 
الكثري من العناوين البائس�ة 
العناوين املهمة  والقليل م�ن 
وه�ذه العناوين إذا تضع يدك 
عليها تحرتق يعني ان الكتاب 
ال�ذي يك�ون س�عره خ�ارج 
املعرض ب ٧ االف دينار تجده 

باملعرض ب��20 الف دينار أي 
ثالث�ة أضعاف س�عره خارج 
املع�رض يف املكتبات املوجودة 
يف ش�ارع املتنبي وغريها من 
املكتبات يف بغداد واملحافظات 
لذل�ك خرج�ت م�ن املع�رض 
وان�ا أتحرس ع�ىل الوقت الذي 

أضعته يف داخل املعرض.
املنظم�ني  إن  إىل  وأش�ار   
التغطية  للمع�رض ولغ�رض 
املهرج�ان م�ن  ع�ىل عي�وب 
ناحي�ة الج�ودة عمل�ت ع�ىل 
أن ترافق أي�ام املعرض، الذي 
أمس�يات  أي�ام،   10 يس�تمر 
والغن�اء  الش�عبي  للرق�ص 
والش�عر، فضال عن جلس�ات 
حواري�ة ون�دوات يف مختل�ف 
والثقافية  اإلبداعي�ة  املجاالت 
بمش�اركة ش�خصيات فني�ة 
وأكاديمي�ة وثقافية واتخذت 
احرتازي�ة  وقائي�ة  إج�راءات 

للح�د م�ن تف�ي فريوس 
كورونا وإلزام زوار املعرض 
بإرتداء الكمامات والكفوف 
الت�ي تم توفريها فضال عن 
تأمني أجهزة لتعقيم الهواء 
القاعات وإش�ارات  داخ�ل 

وملصقات التباعد االجتماعي 
لك�ن كل ذل�ك ل�ن يغ�ري من 
حقيقة ب�ؤس املعرض.وختم 
: إن منظم�ي املع�رض كانوا 
يظن�ون إن النجاح  س�يكون 
حليف�ه ان كان تح�ت رعاية 
حكومي�ة أو حضور حكومي 
فعمل�وا عىل أن يت�م االفتتاح 
ال�وزراء  رئي�س  بحض�ور 

لكن  الكاظم�ي  مصطف�ى 
ه�ذا األم�ر لم يك�ن يصب 
يف صال�ح املع�رض ايضا 

الرس�مي ال  فالحض�ور 
ع�ىل  رونق�ا  يضف�ى 

املع�رض الذي يجب 
املظهر  يك�ون  ان 

األس�اس  ه�و 
املظهر  وليس 

الحكومي . 

أمل محمد يارس / سوريا
صدر عن دار املتن كتاب بعنوان: 
نظرية التحليل واالرتقاء، مدرسة 
النق�د التجديدية وه�و مضمون 
النظرية النقدية الجديدة للباحث 
والناقد العراقي س�عد الس�اعدي 
بع�د أن نرشت مجل�ة االكاديمية 
الرتبوي�ة االمريكي�ة املحكم�ة يف 
واش�نطن اغلب مباحث النظرية  
باللغ�ة االنكليزي�ة وت�م توثيقها 
ضم�ن املجلد الراب�ع لعام 2020 

بتقييم بحث أصيل مبتكر.
بش�كل  النظري�ة   أوضح�ت  
الطريق�ة النقدية  مخترص ج�داً 
بأس�لوبية  للكتاب�ة  التجديدي�ة 
واضح�ة بعيداً عن كل التعقيدات 
َرة ألل�وان م�ا ُرس�مت به  املص�وِّ
وبع�ض  والقص�ص،  القصائ�د 
الروايات؛ وهو ما نراه يومياً ممن 
يّدعون أنهم يكتب�ون نقداً أدبياً، 
وُيِتيه�ون  أنفس�هم  وُيغرِق�ون 
الق�ارئ ب�زّج مصطلح�ات هي 

التي تحتاج من جديد ملفرّسٍ لها. 
وكش�ف البح�ث واقعي�ة النق�د 
للتقويم واالرتق�اء قبل كل يشء 
بتحلي�ل علم�ي موضوعي، ومن 
ث�مَّ وض�ع أس�س اصالحي�ة إن 
احتاجها الكاتب قبل املس�بقات 
وب�ذا  األدل�ة،  الرصدي�ة خالي�ة 
يك�ون الناقد مبدع�اً آخر أضاف 
يف  وس�اهم  والثقاف�ة،  ل�ألدب 
البن�اء بمجه�ود مختل�ف عم�ا 
طرح�ه الكات�ب م�ن نظري�ة أو 
فكرة كتجديد، مهم�ا كان نوعه 

فهو مفي�د منصف. والب�د للنقد 
االبتع�اد ع�ن  الي�وم  التجدي�دي 
الش�كلية  التش�كيك  مح�اوالت 
الكالس�يكية ألن الناقد س�يبتعد 
ع�ن موضوعتي�ه ال لس�بب، ب�ل 
ملجرد العناد وتقليل ش�أن املُنِتج 
الفاع�ل وجه�وده. م�ن هنا عىل 
الناقد الوق�وف عىل النص األدبي 
كأب�داع ظه�ر للعل�ن ألول م�رة، 
ويب�دأ بوظيفته ليص�ل بنتائجه 
بعدئ�ذ، هل فع�اًل أنَّ ه�ذا العمل 

ابداعي أم ال؟ 

وأوض�ح البح�ث أيض�اً أّن ع�ىل 
ع�دم  الي�وم  التجدي�دي  الناق�د 
االس�تكانة اىل املناه�ج النقدي�ة 
القديمة وكل من يتعامل بها وفق 
قوالبه�ا الجامدة بق�در ما تكون 
ه�ي أدوات مس�اعدة جانبية له 
ليس�ت العم�اد األول والدس�تور 
القطع�ي بق�در م�ا يك�ون ه�و 
د مس�ايرًة م�ع  املُعَتَم�د واملج�دِّ
تط�ور الزم�ن، مس�تعيناً بلغ�ة 
إْن  حت�ى  معينه�ا  ينض�ب  ال 
بالنس�بة  العربي�ة  غ�ري  كان�ت 
لغ�ري الناطق�ني به�ا، وإالّ فه�و 
كم�ن يقف بني صف�ني من قبور 
بالي�ٍة؛ أصحابها رمي�م. يذكر أن 
الكتاب تضمن مجموعة مباحث 
تح�دد مس�ار الناق�د التجدي�دي 
بقواع�د اش�تغالية جديدة تعتمد 
العلمي لالتصال اس�تناداً  املنهج 
لنظريات�ه املعرفي�ة واالعالمي�ة، 
واملعن�ى  اللغ�ة  س�عة  وم�دى 

والجمال سيكولوجياً وفلسفياً.

املراقب العراقي/ متابعة
أعل�ن مدير ع�ام دائ�رة الدراس�ات والبح�وث والتدريب 
أآلث�اري يف وزارة الثقاف�ة قاس�م طاهر الس�وداني عن 

إرسال 20 كتاباً اىل مكتبة متحف املوصل 159
وأوض�ح الس�وداني : إنَّ ه�ذه الكت�ب ت�م جمعها خالل 
الحمل�ة الوطني�ة لدع�م مكتب�ة متح�ف املوص�ل، التي 
نظمتها دائرة الدراس�ات والبحوث والتدريب اآلثاري بعد 
الدم�ار والحرق الذي لحق بمكتبة متحف املوصل عىل يد 

عصابات داعش اإلرهابية .
وأش�ار اىل أنَّ ه�ذه الحمل�ة ش�اركت فيه�ا العدي�د من 
املؤسس�ات الحكومية، والجامعات، ومنظمات املجتمع 
املدني، واألشخاص من  رشائح املجتمع كافًة، فضالً عن 
جمع الكتب عن طريق فرق الدائرة الجوالة التي تحركت 
عىل بعض الش�خصيات واملؤسس�ات، وش�ارع املتنبي، 

وبعض السفارات العراقية يف الخارج.
وأض�اف: إنَّ مبادرة الدائ�رة جاءت إلحياء ه�ذه املكتبة 
العريق�ة التي كانت تحتوي عىل 25 ألف كتاب تم حرقها 
ع�ىل ي�د عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة لطم�س الهوية 
الثقافي�ة للعراق، وكرد ثقايف عىل هذه الجريمة البش�عة 
التي تستهدف مايض العراق وحارضه ومستقبله، معرباً 
عن شكره لكل من ساهم يف هذه الحملة الوطنية، ودعم 
وس�اند جهود القائمني عليها، السيما وأن العراق يعيش 
ه�ذه األي�ام ذك�رى الن�رص، وتحري�ر األرايض العراقية  

واملواقع اآلثارية والرتاثية من دنس الغزاة.

»التحليل واالرتقاء« نظرية نقدية عربية جديدة 

املراقب العراقي / متابعة
 ما يدفعه إىل اس�تمطاِر معاٍن كثرية متباينة 
املس�تويات للكش�ف عن تفاصي�ل وقائع ما 
تداخلْت فيها الجهتان داخل الفضاء الرسدي 

واللعبة الفنية للنص.
تحاوُل املحم�ود هْدَم أس�واِر الُعزْلة الطبقية 
والجغرافي�ة، ب�ني وط�ٍن أم )أصي�ل(، وآخَر 
لش�خصية  االنتص�ار  محاول�ة  يف  ش�قيٍق، 
»العاط�ف «، الذي تبددْت أحالُمُه بعد ش�قاء 
وتعلُّ�ل بالوه�م بينهم�ا، ألجل الف�وز بورقٍة 
ُِّد انتماَءُه لوطنِه الجديد،  ثبوت���ي�ة تؤك����
ع�ىل الرغم من أن التاريخ واح�د. تلَك الورقُة 
غرُي الرَّاِبحة حتى آخِر س�ْطٍر يف الرواية، التي 
سقطْت بني أروقة التسُلِط البريوقراطي، كما 
دية  ُتْبدي�ِه الكاتبُة يف ثناي�ا املش�َهِديات الرّسْ

املُتالِحقة.
بصيغِة املُتكلِّم تبدأُ الرواية عىل لس�ان السارد 
العلي�م »س�الم العاطف« الذي يتداوُل س�ريَة 
عائل�ة )العاطف(، وموطنها االصيل يف اليمن، 
الت�ي تمرحَل تاريخه�ا العائيل وف�َق حقباٍت 
زمنية ثالث، بداية من الجد »سيف العاطف«، 
يف  »صالح�ة«  والنجيب�ة  القدي�رة  وزوجت�ِه 
أربعيني�ات الق�رن امل�ايض يف وادي امل�داد يف 
الضال�ع جنوب�ي اليمن، حيث كان�ت للعائلة 
أمالك شاسعة تس�تثمرها يف الزراعة، قبل أْن 
تتمّدَد اس�تثماراتها إىل العم�ل يف امليناء، حتى 
يتمكن »سيف« بجهده من تملُِّك أسطول من 
سيارات وحافالت النقل للناس واملؤن وغريها، 
التي جاءت ل�ه بالرزق الوفري، إىل أن يموَت يف 
حادِث س�ري، وتتوىل زوجته القوية »صالحة« 

متابعة أعماله وقيادة العائلة. املرحلة الثانية 
مع االبن »سالم« ابن سيف العاطف األصغر، 
ال�ذي أصب�ح س�ائقاً يف الجي�ش يف منطق�ة 
جغرافي�ة م�ن الوطن الجدي�د، بع�د انتقاله 

إلي�ه يف منتصف الس�تينيات، حيث بدأ النفط 
بالظهور، عىل أمل الحصول عىل بطاقة هوية 
مدنية جديدة كمواطن هناك. فاملرحلة الثالثة 
وهي البؤرة الزمنية التي يرسدها »العاطف«، 

إذ يتناول مشكلته الخاصة يف متابعة السعي 
املري�ر والحثيث، الذي ب�دأه والده لنيل الهوية 

العتيدة.
إذن ه�ي مراح�ل حقبوية ثالث م�ن الجد اىل 
األب فالحفي�د، تالم�س بمبناه�ا الحكائ�ي 
البعد األنثروبولوجي ملنطقة جغرافية عربية، 
بناسها وماضيها وحارضها، وخصائص كل 

مرحلة عىل حدة، كما تناولتها أوردة الرسد.
فف�ي املرحل�ة األوىل طغى مفهوم التأس�يس 
واالنط�الق أرُسي�ًا وُمجتَمِعي�ًا للعائل�ة، ويف 
الوظيف�ي  التوس�ع  أف�كار  تول�دت  الثاني�ة 
والهجرة من وط�ٍن أّول اليم�ن، إىل وطٍن ثاٍن 
مج�اور بعد اكتش�اف النفط � ل�م تدل عليه 
الكاتب�ة باالس�م � ويف الثالث�ة توفرت بواعث 
الحاجة اىل اس�تقراٍر عائ�يل أخري ورضوري، 
بعدما استتبت أمور أفراد العائلة، وتفرغ كل 
من تفرع عنها لوضعه الجديد. وعليه ينهمك 
»عمر العاطف« يف البحث عن وس�ائل تحقيق 
الرخاء املعنوي ما أس�عفته مش�اعات آماله 
يف وطن�ه الجديد، متحدي�اً بصمت الصالحني 
كل م�ا وجه به م�ن تهميش وابت�داِع أنماٍط 
ُمفرطة بالالمباالة، بطموحه املستَحق، ومن 
استخفاف به وكأنه مواطن يف عالم افرتايض 
لي�س إاّل، م�ع ما رافق ذلك م�ن عذاباته أمام 
اج�رتار الرش�وة الطليق�ة ب�ني دوائ�ر أرباب 
الفساد وعبيده، الذين مارسوا إجهاض فكرة 
الشاب املُخلص لوطنه الحارض املُنتَظر، وهو 
يطم�ح لني�ل أوراق تهبه »رشعي�ة منتظرة، 
ووثائق ُيمّني الّنفس بأنها قاب انتظار قصري 

ال أكثر«.

»وطن مزور« المواطن الصالح بين إشكالية الهوية واالنتماء
ُل رواية »وطن مزور« للروائية الكويتية عائشة عدنان  تش��كِّ
للُمْعض��ات  الم��رادف  الزم��كاين،  ل  للتح��وُّ فاصل��ًة  المحم��ود 
الم��وروث  بق��وة  الكات��ب  قناع��ة  تكتن��ُف  الت��ي  االجتماعي��ة 
والتقالي��د م��ن جهة، والمفاهي��م والرؤى المكتس��بة من جهة 

ثانية،

كان هناك ما يش�به اإلجم�اع النقدي 
ع�ىل أن الُثالثي�ة ذروة أعم�ال نجيب 
محفوظ. وهي يف الحقيقة، تس�تحق 
ببنائها الكب�ري وبقدرتها عىل التغلغل 
أن »يس  إىل ح�د  الش�عبي  الوع�ي  يف 
الس�يد« غ�ادر الرواية وأصب�ح نمطاً 
اجتماعياً شهرياً، األمر الذي لم يحدث 
اإلنس�اني  األدب  تاري�خ  يف  ن�ادراً  إال 
كل�ه. ثم جاء تقرير لجنة جائزة نوبل 
ع�ام 1988 ليخالف املس�تقر، منوهاً 
برواي�ة »أوالد حارتنا«.لك�ن كل حكم 
ع�ىل األدب، مهم�ا كان صائب�اً يظ�ل 
حكم�اً ناقص�اً قب�ل أن يم�ر الن�ص 
باختب�ار الزمن، من جه�ة صالحيته 
لق�ارئ جدي�د يف املس�تقبل وصموده 
لقراءات متعددة م�ن القارئ الواحد.
ال أع�رف أح�كام الق�راء الج�دد عىل 
أعم�ال محف�وظ املختلف�ة، لكن من 
خ�رات قراءات�ي املتك�ررة أس�تطيع 
تمنحن�ي  »الحرافي�ش«  إن  الق�ول، 

جدي�داً يف كل قراءة؛ م�ا جعلني أقف 
مخالفاً للتفضيلني الس�ائدين، مؤمناً 
ذروة ه�رم نجي�ب محف�وظ  بأنه�ا 
اإلبداع�ي، فيها خالصة أس�ئلته حول 

والس�لطة،  الدي�ن  والع�دم،  الحي�اة 
الع�دل والظل�م. ه�ذه ذاتها أس�ئلة: 
»أوالد حارتن�ا« وعدي�د م�ن رواياته، 
لكن برهافة أكث�ر، وحيث يبدو عالم 
الرواية مكتفي�اً بذاته دون اإلحالة إىل 
تاري�خ أو واقع خارجه؛ ما يجعل من 
األكث�ر كماالً  النموذج  »الحرافي�ش« 
نجي�ب  املحفوظي.أتق�ن  العط�اء  يف 
محف�وظ؛ الفيلس�وف، التخفي وراء 
مظه�ر الح�ارة الش�عبية، وقد قنعت 
الق�راءات املتعجل�ة للحرافي�ش كما 
قنعت السينما بهذا املظهر السطحي 
الذي يس�اوي بني الروائ�ي الحكواتي 
والروائ�ي الفيلس�وف، لك�ن الزم�ن، 
القايض األكثر عدالً يف محكمة اإلبداع، 
ُيس�قط الحواديت، وُيبق�ي عىل أدب 
التساؤل الذي ُيضمر رؤية متماسكة 
للك�ون، وأحس�ب أن الحرافيش هي 
آخر م�ا يمكن أن يموت من إبداع هذا 

الرجل الكبري.

في ذكرى نجيب محفوظ.. زيارة جديدة للحرافيش
حسن ابراهيمي

ليل�ة ش�تاء واح�دة ُمنتظ�رة كانت 
كفيلة ب�أن ُتغرّي مجري�ات األحداث، 
حيث بدأت تش�عر أم�ل بأن كل يشء 
حولها ُيش�ري إىل اق�رتاب النهاية هي 
الت�ي لطاملا حاولت مقاومة كل يشء 
والتمّسك بالضوء البعيد الذي سمعت 
دائم�اً أن�ه ينتظره�ا يف آخ�ر النف�ق 

املُظلم.
كل يشء حوله�ا ب�دأ يوحي برضورة 
مغ�ادرة أرض الوط�ن، ابت�داًء م�ن 
ص�وت مذي�ع األخب�ار املتقّطع وهو 
يق�رأ أخب�ار ن�رشة الليل�ة، ونهاي�ًة 
بالش�وارع الت�ي أصبح�ت تخلو من 
كل يشء منحه�ا الحي�اة، ه�ي التي 
وقفت بكل ما تملكه من قوة ملقاومة 
الرحي�ل الحتمي، رغم كل ما ُيش�اع 
حوله�ا ويحذرها ب�رضورة مغادرة 

املكان.
تبدأ أمل بطريقة عش�وائية بتحضري 
اس�تطاعت  م�ا  ووض�ع  حقائبه�ا 
تذّك�ره، وترك م�ا اس�تطاعت تركه، 
حي�ث م�ا زال األمل يس�كنه ويبعث 
يف داخله�ا صوت )الع�ودة( – »حتماً 
س�أعود لن تط�ول ف�رتة الرحيل« – 
ُتخاطب أمل نفسها بصوت منكرس، 
لعّل م�ا تركته خلفها يمنحها ش�يئا 

من األمان، األمان يف العودة.
تس�تقل أمل س�يارة األُج�رة للتوجه 
نحو الح�دود، ب�دون أن تنىس إغالق 
ب�اب املن�زل بإح�كام خلفه�ا، ومن 
ش�باك الس�يارة تنظ�ر نح�و الضوء 
املتوجه من رشفة منزلها، تبتعد شيئاً 
فش�يئاً ويبدأ الض�وء بالتاليش. تصل 
الحدود تبدأ بالس�ري ممس�كة بيديها 
حقائبه�ا وقبل أن تصل الحافلة التي 
وقف�ت تنتظره�ا ه�ي وغريها ممن 
أجروا ع�ىل مغاردة الب�الد، تنظر إىل 
السماء التي أصبحت الغيوم تغطيها 
بش�كل كبري ويف تلك اللحظة يباغتها 
املطر بالهطول بش�كل غزير وهي ال 
تزال ُمحاولة الوقوف مكانها، صوت 
م�ن بعيد يناديها وي�رصخ »أنِت هيا 
أرسعي الحافلة س�تتحرّك الجميع يف 
الحافلة تجلس  انتظ�ارك«. تس�تقل 
ع�ىل املقعد الذي أصاب�ه البلل، بدون 
أن تنىس إخراج تلك املفكرة الصغرية 
م�ن جيبه�ا ُممس�كة القل�م ُمدّونة 
تاريخ الي�وم ووقت االنطالق، تتحرّك 
الحافلة ولم يزل القلم بيدها والورقة 
الت�ي أصابه�ا يشء م�ن البل�ل أيضاً 
تنتظ�ر تدوين تاريخ العودة أّياً كانت 

ساعته!

تمارا محمد

يأتين�ي الظ�الم أتن�اول رش�ة ض�وء فيبزغ ب�ني أقدامي 
الصباح . 

 تتس�اقط الثل�وج لوق�وع ش�قوق يف مردات س�ماوات 
هدهدها العتالون فأصيبت بالعياء. 

يالحق املوت النوم ليعلمه كيف يرقد يف كل أطراف اإلنسان 
. كليل رضير متارسه ترصخ تجاعيد املوت بني األنقاض . 
حني يخ�رتق الرعب أم�ل الضحية, يس�تلقي فوق نبضه 

ويلني . 
, ك�ي تتمكن نجوم  اس�تأصل البياض س�واد أهداب النَّخِّ

الورى من السباحة يف عيون املارقني . 
عىل مقربة من املرفإ ش�اخ البح�ر... وبغثاء طفويل أطفأ 

شمسا حني كانت ظال تمدد فوق السواد .  
ب�دون قطرة دم انتحر الحق... حني ارتدى الباطل لباس�ه 

بدون عياء... وبدون حياء يف االختفاء. 
عىل بع�د كل ليلة م�ن دماء الع�دو يرقص الوط�ن عاريا 
كوقوف األش�جار... يِدّب يف وج�وه قصص األطفال... ويف 
كل فرات يش�حذ ألحانا.. يف أغان�ي املناجل... ويف مجرات 

املحرومني. 

الثقافة :إرسال أكثر من 15 ألف 
كتاٍب إلى مكتبة متحف الموصل

قصة قصيرة

نصوص 

فصول
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك. نور 9
على 
نور

املركزية  العامة  املكتبة  تأسست 
يد  1938عىل  العام  ميسان  يف 
مترصف العمارة خليل اسماعيل 
،بالتعاون مع مدير املعارف لواء 
وجهاء  ،وبحضور  آنذاك  العمارة 
التأسيس  وقت  ،وضمت  العمارة 

أكثر من 2000 كتاب.
محمد  املكتبة  مدير  يقول 
اآلن  تضم  »املكتبة  إن  الالمي  
،وتعد  كتاب  ألف   14 من  أكثر 
،وما  واملصادر  الكتب  أهم  من 
للطلبة  خدماتها  تقدم  زالت 
والباحثني«،مشرياً إىل أن »املكتبة 
من  أكثر  إىل  انتقلت  املركزية 
األول  مبناها  ُهّدم  بعدما  موقع 

 2014 العام  عواشة  منطقة  يف 
لم  ،الذي  الثقافة  قرص  لتكون 
إىل  نقلت  ،ثم  اآلن  حتى  يكتمل 
مقر املحافظة القديم ،واآلن هي 
كورنيش  يف  أثرية  بناية  تشغل 

العمارة الجديد يف الرساي«.
وأضاف الالمي أن »املكتبة حالياً 
إىل  يرمز  وتراثي  أثري  موقع  يف 
الثقايف  ميسان  وتاريخ  أصالة 
واملصادر  الكتب  عىل  ،وتحتوي 
أوضح  جانبه  النادرة«.من 
واإلعالمي  والرتبوي  الكاتب 
»العمارة  أن  املرسومي  جاسب 
أثر  لها  كان  جنوبية  كمدينة 
علمي وأدبي كبري يف مسرية العلم 

،فشخصيات  العراقي  واألدب 
التاريخ  عرب  أثروا  املحافظة  من 
القريب املحافل العلمية يف جميع 
األدبية  املحافل  ،وكذلك  حقولها 
،إذ يعود الفضل يف ذلك إىل املكتبة 
أجواء  لهم  منحت  التي  املركزية 
تجارب  إىل  والتطلع  القراءة 
عاملية  وبحوث  كتب  يف  اآلخرين 
،إضافة إىل موقع لتجمع املثقفني 
والباحثني« .وأشار إىل أن »املكتبة 
تاريخي  عمق  ذات  املركزية 
،وكانت  تقريباً  كامل  لقرن  امتد 
منه  ارتشف  الذي  الوحيد  املكان 
وطوروا  علومهم  املحافظة  أبناء 
األدبية  امكانياتهم  خالله  من 

لجميع  متسع  ،وهي  والثقافية 
دون  منها  االستفادة  يروم  من 
أن  ذلك  يف  ،املهم  رشط  أو  قيد 

تقرأ«.
من  العديد  عىل  املكتبة  وتحتوي 
واملخطوطات  النادرة  الكتب 
واألدباء  العلماء  ألشهر  املتميزة 
يجد  وفيها   ، واألجانب  العرب 
كان  إن  إليه  يصبو  ما  القارئ 
تطوير  يف  واالزدياد  التعلم  يروم 
استنتاج  أو  املدارس  علمته  ما 
عرص  قبل  املهمة  البحوث  بعض 
تشعر  تدخلها  ،فحني  االنرتنت 
قدسية  كل  جمع  مكان  يف  أنك 

ليكون مناراً للعلم واملعرفة.

االعمار  وزارة  اعلنت 
العامة  والبلديات  واالسكان 
ماء  مرشوع  افتتاحها 
العمارة الكبري مطلع الشهر 

املقبل.
العامة  املديرية  مدير  وقال 
املهندس  الوزارة،  يف  للماء 
حديث  يف  الحيايل،  نجم 
الذي  »املرشوع  إن  صحفي 
الـ  انجازه  نسب  تجاوزت 
93 باملئة، يعد من املشاريع 
ترشف  التي  االستثمارية 
للماء  العامة  املديرية  عليها 
تقديم  بهدف  الوزارة،  يف 
إيصال  يف  الخدمات  افضل 
للمواطنني«،  الصالح  املاء 
عملت  »املديرية  أن  منوها 
السلبيات  اهم  معالجة  عىل 
املنفذة  الجهة  مع  ميدانيا 
وايجاد افضل الحلول الالزمة 
لها«.واشار اىل انه »اوعز اىل 
الرشكة املنفذة والدوائر ذات 
االجراءات  بتسهيل  العالقة 
بانجاز  لالرساع  الالزمة 
مساحته  البالغة  املرشوع 
جميعا  وحلها  دونما   115
واحد،  شهر  مدة  وخالل 
املرشوع  ملالك  ليتسنى 
التشغيل التجريبي والجزئي 
موضحا  للمرشوع«، 
سيغطي  »املرشوع  ان 
مدينة  مواطني  احتياجات 
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الف مرت مكعب بالساعة«. 
واضاف الحيايل ان »املرشوع 
سيفتتح خالل شهر كانون 
املقبل  العام  من  الثاني 
بحسب التوقيتات التعاقدية 
مشريا  املنفذة«،  الجهة  مع 
سيعزز  »املرشوع  ان  اىل 
املعيشية  الظروف  ويحسن 
واالجتماعية  واالقتصادية 
عادا  النفقات،  ويرشد 
املشاريع  أكرب  من  اياه، 
يف  للوزارة  االستثمارية 
املواطنون  البالد«.وكان 
قد  ميسان،  محافظة  يف 
طالبوا الحكومتني االتحادية 
مرشوع  بإنجاز  واملحلية 
للقضاء  الكبري  العمارة  ماء 
يف  الرشب  مياه  شح  عىل 

املحافظة.
جمعة  املواطن  وقال   
عن  »الحديث  املالكي(:إن 
املوحد  ميسان  ماء  مرشوع 
األول   : قسمني  إىل  ينقسم 
يقع  يف مركز املدينة وقد تمَّ 
تصلح  ال  واجهة  يف  انشاؤه 
املرشوع  هذا  مثل  إلقامة 
 ، السكان  عىل  لخطورته 
املدة  هي  اآلخر  »األمر  وان 
عىل  مضت  التي  الزمنية 
املرشوع  بإنشاء  البدء 

أكثر من 8  استغرقت  والتي 
سنوات«.

املواطن  أوضح  جانبه  من 
،أن  العيساوي  محمد  ابو 
تعاني  ميسان  »محافظة 
مياه  شح  من  أعوام  منذ 
من   بد  ال  وانه   ، الرشب 
العمارة  ماء  مرشوع  إنجاز 
مشكلة  عىل  للقضاء  املوحد 
 ، املحافظة  يف  املياه  شح 
تخصيص  »تمَّ  أنه  مؤكداً، 
املرشوع  لهذا  طائلة  أموال 
انجازه   نسبة  وصلت  الذي 
يَر  لم  لكنه   ،  %93 نحو  اىل 

النور حتى اآلن«.
جمعة  املواطن  لفت  بدوره 
»الوعود  أن  إىل   ، محمد 
بمرحلة  بالبدء  الحكومية 
ملرشوع  التجريبي  التشغيل 
الكبري  املوحد  العمارة  ماء 
لم تتحقق ، وان املرشوع لم 

يدخل الخدمة الفعلية«.
ماء  مرشوع  أن«  إىل  وأشار 
من  يتكون  املوحد  العمارة 
بني  موزعة  مواقع  سبعة 
ميسان  محافظة   مركز 
إىل  تصل  تصميمية  بطاقة 
مكعب  مرت  الف  عرش  ستة 
املرشوع  وأن   ، الساعة  يف 
إنجازه  حال  يف  سيسهم  
بضخ املياه الصالحة للرشب 

لعموم مناطق املحافظة«.

اإلبداع  معالم  من  معلما  اليدوية  الحرف  تمثل 
تعكس  ألنها  العصور  عرب  قيمتها  تتزايد  التي 
مشاعر وأحاسيس صانعها التي يجسدها من 
أدوات  مستخدماً  وزخرفتها  تشكيلها  خالل 

بدائية بسيطة،
العراق  وتعترب صناعة الفخار حرفة قديمة يف 
تعد  والتي  واألجداد  اآلباء  عن  األبناء  توارثها 
يف  الرتاثية  التقليدية  الحرف  وأهم  أقدم  من 
العراق ملواكبتها الحضارات اإلنسانية منذ األزل 
الفخاريات  صناعة  وتعد  هذا.  يومنا  وحتى 
اليدوية  الصناعات  يف  الشعبية  املوروثات  أبرز 
يف العراق، وتشري البحوث التاريخية إىل إن هذه 
الصناعة ازدهرت يف بالد وادي الرافدين قديما 
الخايل  الطني  األولية وهي  مادتها  توفر  نتيجة 
من األمالح السيما بعد اخرتاع دوالب الفخار يف 
النارصية جنوبي  العبيد قرب مدينة  موقع تل 
العراق يف أواخر العرص الحجري القديم. مشريا 
إىل انه عثر يف مواقع عدة من العراق عىل أنواع 
اإلنسان  صنعها  التي  الفخاريات  من  مختلفة 
بطرق بسيطة لسد احتياجاته املنزلية.و تعترب 

الحرفية  الصناعات  من  الصناعة  هذه 
معني  تاريخ  يوجد  وال  القديمة،  التقليدية 
الحرف  من  فهي  املهنة،  لهذه  ثابت  أو 
ما  ذلك  أثبت  وقد  جداً،  القديمة  الشعبية 
األثرية  والتنقيبات  الحفريات  إليه  أشارت 
التي تم اكتشافها يف العديد من املدن األثرية 
فخارية  قطع  عن  عبارة  وهي  القديمة، 
قبل  الرابع  األلف  إىل  بعضها  تاريخ  يرجع 

امليالد.
خاص،  طني  الفخار  صناعة  يف  يستخدم 
املطر  بماء  مشبّع  أحمر  تراب  عن  عبارة 
)ال املاء العادي( ، يؤخذ من منطقة خاصة 
وبعيدة  املساكن،  أو  النخيل  عن  بعيدة 
أيضاً عن وطء األرجل، أو وصول الناس أو 
الحيوانات أو السيارات، ويجب أن تكون قد 
تشبعت بماء املطر بصورة كافية، بحيث أن 
املطر بقي فيها مدة من الزمن حتى تتحّول 
إىل )كتل( طينية صغرية، ثم تكون قد جّفت 

من املطر فيما بعد.
ذلك  فيتم  الفخار،  صناعة  كيفية  أما 

يف  حفرة  داخل  تثبيتها  يتم  عجلة  خالل  من 
يتم  ذلك  وبعد  األواني،  تشكل  حيث  األرض، 
إدخالها يف أفران حرارية مصنوعة من الحجر 
التي تتحمل درجات حرارة عالية جدا. الناري 
والفخار أنواع وأشكال، ولكل منها مواصفاته 
يسمى  الصغري  اإلبريق  هناك  فمثال  وأسماؤه، 
هناك  ثم  عسلية،  واألكرب  كراز،  والكبري  بلبل، 
ماء  لتخزين  مخصص  وهو  والزير  الجرة، 
الرشب .وتحدث سيد احمد اليارسي عن مكان 
صناعة الفخار وهو »الفرن« الذي يوضع فيه 
الفخار للتعرف عىل مشاكل الحرفيني ومراحل 
صناعة الفخار التي تتكون من 3 مراحل. وقال 
من  الطني  تصفية  يف  تكمن  األوىل  املرحلة  إن 
التي  الطينية  الصخور  أخذه من  بعد  الشوائب 
تتواجد يف بعض القرى واملدن باملحافظة وهي 
من أجود أنواع الطني عىل مستوى املنطقة ثم 
تجهيز الطني بنقعه ملدة 24 ساعة ثم يصفى 
عىل شكل روب »سائل« ويرتك مدة مع اختالف 
من  الصيف  ويف  شهر  ملدة  الشتاء  يف  الفصل 
15أيام اىل 20 يوما حتى يتماسك.وحول انواع 

الفخاريات يقول الحاج شنشول إن الفخاريات 
استعماالتها  إن  كما  مختلفة  أنواع  إىل  تصنف 
متعددة فمنها )الحب( ويستعمل يف حفظ ماء 
مختلفة  أحجام  عىل  ويكون  وتربيده،  الرشب 
و)البواكة( وهي صغرية الحجم وتوضع تحت 
و)التنكة(  منه،  املتساقط  املاء  لخزن  الِحب 
وتسمى يف البرصة بـ )الرشبة( التي تستخدم 
بالنواعري،  خاص  وهو  و)القوق(  املاء  لرشب 
حيث  والنوافذ  الجدران  يف  أيضا  ويستعمل 
بعض  لخزن  والنوافذ  الجدران  داخل  يخفى 
)البستوكة(  توجد  كذلك  وزاد،  فيه.  األشياء 
وتتميز البساتيق عىل سائر الفخاريات األخرى 
األزرق  باللون  مطيل  منها  األعىل  النصف  بان 
الغذائية  املواد  بعض  خزن  يف  تستعمل  وكانت 
والدمبك  الدبس  أو  ألطريش  مثل  بداخلها 
الجرة فقد أهملت صناعتها منذ  أما  )الطبل(، 
عهد بعيد.ويقول وليد عبد الواحد الذي يعمل يف 
احد معامل إنتاج الفخاريات يف بغداد إن« هذه 
املواطنني  قبل  من  مطلوبة  الزالت  املنتوجات 
باقي محافظات  أو  البرصة  سواء يف محافظة 

من  العديد  يف  الناس  ويستخدمها  العراق 
املناسبات.وأضاف الكثري من املعامل يف منطقة 
بإنتاج  عملها  يف  مستمرة  بغداد  يف  النهروان 
الفخار كالحب والبستوكة  مختلف أألنواع من 
بالفرتات  قياسا  انتاجها  قلة  ورغم  والرشبة، 
السابقة لكنه يدل عىل ان هذه الصنعة الزالت 
املنتوجات  هذه  يميز  وما  ومستمرة  رائجة 
منذ  تغري  دون  التقليدي  شكلها  عىل  حفاظها 
عرشات السنني.وعن طريقة صنع الفخاريات 
األمالح  من  الخايل  الحري  الطني  يعترب  قال 
يبدأ  حيث  الفخار  صناعة  يف  الرئيسية  املادة 
يتحول  إن  وبعد  باألقدام  الطني  بعجن  العمل 
كتل  إىل  تقطيعه  عملية  تجري  سهلة  عجينة 
يقوم  ثم  منها  سيصنع  التي  املادة  بحسب 
آلة  مستخدما  الطني  عجينة  بتشكيل  االسطة 
الجرخ الدائر. وأوضح تمر صناعة أي نوع من 
الفخار بعدة مراحل فبعد االنتهاء من تشكيل 
طريق  عن  املنتوج  تجفيف  يتم  األول  الطوق 
تقريبا  ساعة  ملدة  الشمس  أشعة  إىل  تعريضه 
العمال املختصني  العملية يقوم بها احد  وهذه 

والذي يطلق عليه )املداريجي( ، ثم يعاد املنتوج 
ليضاف إليه الطوق الثاني، وبعد إن يجف يتم 
إضافة الطوق الثالث.وبعدها يوضع يف حلقات 
إىل   1 من  كتلة  كل  تزن  طينية  كتل  شكل  عىل 
ويوضع  الهواء  من  يفرغ  ثم   ، كيلوغرامات   3
عىل شكل دواليب »الجرة« وتسهيل ذلك باملاء 
شهرين.اما  الشتاء  يف  مدة  ويأخذ  يجفف  ثم 
األخرية  املرحلة  وتأتي  ايام،  الصيف فعرشة  يف 
بوضعه داخل الفرن او » الذي يكفي 200حبة 
من النوع الوسط ويجهز بعد 18ساعة صيفا 
حتى  يومني  ملدة  يرتك  ثم  ساعة   24 والشتاء 
حاجته. حسب  كل  الفخار  يستخدم  ثم  يربد 
املهنة  هذه  انقراض  من  املخاوف  صعيد  وعىل 
وتراجع صناعتها يؤكد الحاج أبو سليمان أنه 
االنقراض  مخاطر  من  مهنته  عىل  سيحافظ 
من  وألحفاده  ألبنائه  سيورثها  وأنه  والضياع 
أجل الحفاظ عليها يف ظل الظروف االقتصادية 
التطور  القطاع ويف ظل  بها  يمر  التي  الصعبة 
التكنولوجي يف الصناعة والذي يهدد هذه املهنة 

اليدوية والبدائية باالنقراض.

البالد  أقضية  أقدم  من  الكميت  قضاء  يعد 
،ويتكون من عدة قرى وأحياء سكنية واطلق 
الكميت  الكبري  العربي  الشاعر  اسم  عليه 
ملا قدمه هذا  بن زيد األسدي تقديراً وعرفاناً 
الرسول  مدح  يف  أشعار  من  الكبري  الشاعر 

محمد )ص( وآل بيته )ع( .
رضيح  اآلن  يقام  الكميت  قضاء  أطرف  ويف 
الذي ظلم يف حياته ويف مماته  للشاعر  كبري 
،واآلن يعاد رد االعتبار للشاعر الكبري من قبل 
متواصالً  زال  ما  ،والعمل  الشيعية  املزارات 
إلنجاز هذا الرصح الكبري ،وهو يعد أحد أهم 
الكميت  الشاعر  مكانة  إىل  ترمز  التي  املعالم 

،وأيضاً هو رمز للقضاء ومليسان.
بناء قرب الكميت 

أحمد  ميسان  يف  الشيعية  املزارات  مدير 
تعاىل  الله  »بفضل  إنه  ،قال  سدرة  أبو  زاير 
نائب  من  املتواصل  والدعم  املؤمنني  وهمة 
يف  الرشيفة  الشيعية  للمزارات  العام  األمني 
العمل  يستمر  الجوهر  الشيخ خليفة  العراق 
أهل  شاعر  ومرقد  مزار  إعمار  مرشوع  يف 
بإرشاف مستمر  األسدي  الكميت  )ع(  البيت 
العام  األمانة  مقر  يف  الهنديس  القسم  من 
واملهندسني يف األمانة واملتابعة الشخصية من 

قبل املزارات الشيعية يف ميسان.
مكتشف قرب الشاعر الكميت العالمة واملؤرخ 
السيد وليد البعاج الذي تحدث اليناعن كيفية 
التي  الطويلة  والسنوات  القرب  اكتشاف 
قضاها يف البحث والدراسة حتى أصبح الحلم 
حقيقة فقال: »بعد استشهاد الكميت بن زيد 
الحجاج بن  العراق عىل يد  األسدي يف واسط 
يوسف الثقفي سنة 126 هجرية أوىص ولده 
،واستجاب   ) )مكران  يف  يدفن  أن  املستهل 
ابنه  ،ونقل  الشهيد  أبيه  لوصية  املستهل 
يف  هناك  ودفنه  مكران  إىل  البيت  أهل  شاعر 
ذات السنة 126 ،وأضحى مدفنه مزاراً ملحبي 
لبني  كبرية  مقربة  به  ،وأحاطت  البيت  أهل 
دفنهم  ليتم  موتاهم  ينقلون  ،وأخذوا  أسد 
األسدي  الكميت  الشهيد  وقرب  مزار  قرب 

املبارك بدعوات أهل البيت »عليهم السالم«.
مساره  وتحول  دجلة  جفاف  »بعد  وأضاف: 
طاعون  حصول  مع  املنطقة  أوضاع  تغريت 
الجفاف  بسبب  السكان  هجرة  إىل  أدى  كبري 
بقي  ،ولكنه  الكميت  قرب  فهجر  والوباء 

يحتفظ باالسم حتى يومنا هذا«.
املؤرخني  أصاب  »ما  أن  إىل  البعاج  وأشار 
ما  بسبب  والضبابية  التشويه  واملحققني 
ذكره املؤرخني من مدفن الكميت أنه دفن يف 
»مكران«، ومكران هي موضع يف بالد السند 
بلوشستان الحالية فرتكوا مدفنه بال تحقيق 
وهو ما يالحظه القارئ يف أغلب الكتب التي 
الشاعر حتى سنة 1999  ترجمت حياة هذا 

العراقي  الباحث  تمكن  إذ 
تحديد  من  البعاج  وليد  السيد 
بالضم  ،ُمكران  ملكران  موقعني 
بالفتح  ،وَمكران  السند  بالد  يف 
،وهي  ميسان   قرب  العراق  يف 
من أعمال واسط العراق قديماً 
املؤرخون  قصدها  التي  ،وهي 
موجب  ال  ،إذ  الكميت  مدفن  يف 
يف  بدفنه  يويص  أن  للكميت 
املسافة  بعد  مع  بلوشستان 
والثقافة  اللغة  ،واختالف 
عن  كذلك  أعرف  ،وال  واملنهج 

بني أسد أنهم نقلوا موتاهم إىل بالد السند«.

مشروع ماء العمارة الكبير ..حلم يتحقق

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

 قصة اكتشاف 
قبر الشاعر الكميت

صناعة الفخار .. ابداع عراقي يدوي عمره االف السنين

العجوز التي ارضعت الثقافة لعشرات العلماء و االدباء
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سيادة رئيس الوزراء املحرتم نحن رشيحة تجار االسمده 
والبذور الزراعيه طبيعة عملنا مع الفالح..

 الدولله من خالل تجهيز الفلالح ولكن خالل هذه الفرته 
ويف فرتات سابقه حصلت بعض املضايقات لنا من خالل 
منعنا من بيع السماد اليوريا للفالح بحجة أمر حكومي 
وهلذا اليشء تسلبب يف قطع ارزاقنا وكملا اثر عىل عمل 
الفالح من خالل عدم توفر الكميات الكافيه من السلماد 
وكذلك قطع ارزاق العمال اصحاب القوت اليومي لكونهم 
يعمللون بني التاجر والفالح وبذالك ننتظر عطفكم معنا 
من خالل رفع هذا االمر الجائر وافساح املجال لنا ملزاولة 

اعمالنا كسابق عهدها
ولكم جزيل للشكر والتقدير .

                                  * مرتىض محيل القرييش

#انا خريج_اعالم_اريد_حقي
اىل رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

منذ إنطالق أعتصامنا املفتلوح يوم 12/8واىل هذا اليوم 
لم يستجيب لنا احد

نحلن خريجلو كليلات اإلعلالم املعتصملني تحت جرس 
العلالوي مدخلل بوابلة الخلراء ال 9

الخطر بلات قريب وارواحنا برقبتكم خشليًة من وقوع 
الصواريلخ التلي تصدهلا منظوملة الدفلاع اإلمريكلي 

وتسقطها علينا
اعطنا حقوقنا ومطاليبنا وهي )التعيني(

وال ترتك املوت يفني شلبابنا جلراء الصواريخ واملخاطر 
اإلخرى .

                 * سيف سعد خر الخشاب

اىل / مجلس الوزراء العراقي
* مجلس النواب العراقي

* رئاسلة مجللس النواب وكافلة اعضاء مجلس 
النواب العراقي )الرشفاء(

تحيه طيبه…
نتقدم اىل السلاده اعضاء مجلس النواب العراقي 
املحرتمني ممثلني الشلعب العراقلي ..اليوم بدات 
ملن  بالخري..راجلني  تبرشنلا  خرياتكلم  اناملل 

سليادتكم شلمولنا بعطفكم االبوي واالنسلاني 
لغلرض التصويت عىل شلمول ابنائكلم خريجي 
املعاهد التقنيله يف التعيني واضافتهم اىل #موازنة 
2021 النها االمل االخري لهم يف العيش بحياة حرة 
كريمله تنتشللهم من املعانلات والحرملان الذي 
يعيشونه #النبالغ اذ قلنا لكم )لقد سئمنا الحياة( 
اذ هلذا هلو الواقع..وقد سلبق وان قامو ابنائكم 
من الرشائح املذكوره بالتظاهرات ولالعتصامات 

وتحملل انلواع االللم واملخاطر ملن صيف الهب 
وبلرد قارص وافلرتاش االرض والتحاف السلماء 
متعرضني لكل االخطار منذو ما قارب السنه امام 
بوابة مكتب رئاسة الوزراء يف بوابة الخراء ال 9 
يف  العالوي لذا نطالبكم كونكم  الراعي واملسوؤلني 
عن  قضيتنا وهذا  مسلتقبلنا ومسلتقبل عوائلنا 
فكلنلا رجاء لديكلم التصويت لكي تعلم الفرحه 

بكل بيت عراقي .

اىل امانة بغداد

واىل كل من يهمه هذا الوطن وشعبه
اىل كل ملن يسلعى ويتغنلى ببنلاء 

عراق جديد
نحن لسلان حلال اصحلاب ارايض 
 2/10 ملقاطعلة  الثانيلة  ابودشلري 
مبلادرة  وارايض   2/1 و   3/ و10 
السلكن ذات القلرار )254(وارايض 
املربلع الذهبي ضبلاط . نعود اليوم 
اىل حراتكلم بأكرب كم من املطالب 
الشلايف  الجلواب  منكلم  وننتظلر 
الواضلح املبني واملدعلوم بالحقائق 
الفعلية عىل االرض كفى اسلتهزاءا 
باملواطن وكفى تالعبا باملشاعر . يف 

ادناه اسئلة تحتاج الجابات .
1. بيان ماتم حول االرايض املتجاوز 

عليها باالرقام من 4800 اىل 5331.

2. ازلتم جميع التجاوزات السلكنية 
.بجميلع  والزراعيلة  والتجاريلة 
انواعها ومسلمياتها وبعدة عناوين 
وقرارات وتغضون النظر عما يحدث 
ملن تجاوز علىل اراضينلا يف 2/10 
 7000 ال  ارايض  مقطلع  .ضملن 

وال12000 مراتب.
االفلراز واصلالح  اعملال  بلطء   .3
التصاميلم لعدد ملن االرايض يف كل 

من ال 3/10 و ال 2/10 .
4. توجد ارايض متنازع عليها ضمن 
املرحلة الثانية التي لم تتم اصال من 
رقم 9623 ضمن مقاطعة 3/10 لم 

نسمع لكم رآي او صوت.
5. االرايض املتجاوز عليها من خالل 
 Thikra زراعتهلا وبعللم الدكتلورة
تلم  هلل  عللوش  ذكلرى   alwash

الحصاد واخالء االرض.
6. البييلوت املتجلاوزة علىل ارايض 
مبادرة السلكن قرار 254 اليس من 

مسؤوليتكم ازالتها .
7. جميع االرايض التي افرزت يف كلتا 
املقاطعتني اما االجدر بكم االيعاز اىل 
دائلرة ماء بغلداد بمد مصلادر املاء 
لهلذه القطلع ليتسلنى الصحابهلا 
البنلاء . خاصلة وانكم و التسلجيل 
العقاري يف البياع تطالبون اصحاب 
هلذه االرايض ببنلاء سلياج الكمال 
تثبيلت الحلدود فكيلف يتلم ذلك لو 

سمحتم.
تحتلاج  الذهبلي  املربلع  ارايض   .8
العلادة مالملح افلراز وتحتلاج اىل 
مصلادر ماء لم نلرى لكم اي دور يف 

ذلك.
9. دائلرة املشلاريع يف امانلة بغداد 
. فتلح الشلوارع 60 امتداد شلارع 
عباس العزاوي وشارع 15 املتقاطع 
معله والواصل بلني مقاطعتي 2و3 

علىل 10 .ملا له من االهمية القصوى 
ومسلاعدة  االرايض  خدملة  يف 
اصحابهلا علىل البنلاء. كذللك فتح 
شلارع 40 الرابط بني شارع عباس 
املتقاطع مع شلارع الرتاث ومجمع 
سلكانيا الواصلل للشلارع الخدمي 
لطريلق حللة بغلداد و اللذي يخدم 
ارايض االللف املفروز وارايض املئات 
الذهبلي  واملربلع  الفقلراء  وارايض 
و   3000 ال  ارايض  وتسلسلالت 
اضافلة   1723 لغايلة  و   2000 ال 
نذكلر  اذ  نحلن   .  4000 ال  الرايض 
الشلوارع ونطاللب بفتحهلا  هلذه 
انعلاش  نعللم ونلدرك اهميتهلا يف 
املتطقة وربطها مع ماجاورها مما 
يعلزز ملن مكانتها ويسلاعد اهلها 

ويشجعهم عىل البناء.
تخريلب  علن  املسلؤول  ملن   .10
واغلراق   100 شلارع  وتجريلف 
ارايض ال 3000 بامليلاه وما هو دور 
كوادركلم املتواجلدة يف االرايض وما 

هو اجرائهم تجاه املخربني .
مملا تقدم ايها السلادة فنحن ننقل 
الحقيقلة وهمنلا املواطلن وحقله 
يف السلكن هلذه اراضيهلم وجلهلم 
ملن  ومنهلم  قلبله  بلدم  اشلرتها 
استشلهد ولم يهنأ بهلا تضم خرية 
النلاس مملن ظلمهم الزملن هؤالء 
ليلس كملا يصلور لكلم البعض او 
تتصورون انهم همج رعاع بل اناس 
فضالء ونخبلة خرية من االسلاتذة 
والضبلاط  واالطبلاء  والرتيسلني 
الحلرف واملهن ونسلبة  واصحلاب 
ملن االرامل وااليتام محبني الرضهم 
ماهلدر  ومللملة  لبنائهلم  سلاعني 
ملن كراماهلم بني االيجار وعيشلة 
الضنلك هلؤالء هلم الشلعب وهلم 
القول الفصل اوال واخريا سكوتنا يف 

الفرتة املاضيلة كان اختبار لدوركم 
ومسعاكم ومع االسلف فشلتم وآن 
االوان لتلدارك الوضع . ننتظر منكم 
الرد العلني والقلرار الصائب مازلنا 
نتوسلم فيكم االنسانية . ونحن عىل 
اسلتعداد ان يكون لنا حوار مشرتك 
االرايض  هلذه  مصلحلة  يف  يصلب 

واصحابها .
وفقكم الله لخدمة العراق وشعبه

مكتب وزير الداخلية العراقية
والصحافلة  واملرئيلة  واملسلموعة 

االلكرتونية.

                              * نور هادي

رغلم إنفلاق مئلات مليلارات اللدوالرات خلالل 
السلنوات املاضية، ترتاجع الخدمات األساسلية 
ويفتقد املواطنون يف وسلط وجنوبلي العراق اىل 
البنلى التحتية، ويفتلك الجفاف صيفلاً، وتلوث 
مياه األنهار بمياه الرصف الصحي شتاًء، بحياة 

املواطنني.
الديوانيلة )180 كلم جنلوب  وتعلد محافظلة 
العاصملة العراقية بغداد(، ملن املحافظات التي 
تعاني من انعدام شلبكات ترصيف مياه األمطار 
والرصف الصحي، األمر الذي يتسبب بغرقها مع 
أبسلط زخات املطر شلتاًء. تعمد الدوائر البلدية 
يف الديوانيلة اىل ترصيلف تللك امليلاه اىل األنهلار 
دون معالجة لتسلهم بارتفاع نسبة التلوّث فيها 
خاصلة مع ارتفاع درجات الحلرارة صيفاً لتؤثر 

عىل صحة املواطنني والتنوع اإلحيائي.
خلرس املواطلن تركي كاظلم عبود )79 سلنة(، 
محاصيلله الزراعية ومواشليه التي لم يبق منها 
إال القليل، جراء جفلاف األنهر صيفاً التي كانت 
يوماً تغذي قريته )البوحسلني(، )73 كم جنوب 
رشقلي مركلز مدينلة الديوانيلة(، حتلى اآلبار 
االرتوازيلة لم تمنحهم املاء الصالح للرشب فبات 

سكان القرية يرتقبون حلول فصل الشتاء.
يرتقب عبود وسلكان قريته حلول فصل الشلتاء 
لتمتلئ تلك األنهلر باملياه من جديد، لكنها أتتهم 
بملا كانوا يجهللوه، فتلك امليلاه وصلتهم ملّوثة 

بسبب اختالطها بمياه الرصف الصحي.
ويقلول عبلود، إن »امللاء اللذي نرشبله مشلبع 
بالكربيت، بسلبب تلوثه بميلاه الرصف الصحي 

واملبلازل، فصار أطفالنا يدفعون الثمن بأمراض 
جلدية غريبة«.

ووفقلا لل »األملم املتحدة«، اضطلر نحو 4 آالف 
شلخص إىل مغلادرة منازلهلم يف آب 2018، عىل 
األرجلح ألنهلم للم يتمكنوا ملن الحصلول عىل 
كفايتهلم ملن امليلاه الصالحة لللرشب، لكن لم 

ُتثبت بوضوح بعد هذه العالقة السببية.
يف تلك السلنة، انخفضت املياه املتدفقة إىل شلط 
العلرب يف مدينلة البلرصة، وقنواته ملن األنهار 
يف املنابلع، مملا أدى إىل ارتفاع مسلتويات مياه 
اللرصف الصحي، والتلّوث الزراعلي والصناعي، 
وملوحلة املياه. ويعتقد بعلض الخرباء أن األزمة 
الصحية سلببها تكاثلر الطحالب جلراء اإلدارة 

السيئة ملياه األمطار والرصف الصحي. لقد هجر 
أشقاء عبود القرية التي ولد فيها آبائهم، بسبب 
ُشلح املياه وتلوثهلا، فيما بقلى يف القرية من ال 
يمتلكلون ثملن رشاء املنلازل يف امللدن بحثاً عن 

حياة وهوية جديدة.
أعلنت منظملة هيومن رايتلس ووتش، يف تموز 
عام 2019، عن تقاعس السللطات العراقية عن 
إدارة وتنظيلم امللوارد املائيلة يف العلراق بشلكل 
ُمناسلب، مملا أدى إىل حرمان سلكان محافظة 
البلرصة جنوبي العلراق - الباللغ عددهم حوايل 
4 ماليني نسلمة - ملن حقهلم يف الحصول عىل 
ميلاه رشب مأمونلة. ويعلد نهلر شلط العلرب 
وقنلوات مياهه العذبة مصدر املياه األسلايس يف 

البلرصة، لكن اإلخفاقات الحكومية املتعددة منذ 
الثمانينيات، بما يف ذلك سوء إدارة املنابع يف أعىل 
النهر، وسلوء تنظيم التللوّث والرصف الصحي، 
واإلهملال املزملن وسلوء إدارة البنيلة التحتيلة 
للميلاه، تسلببت يف تدهور نوعية هلذه املجاري 
املائية.ويؤكد الناشلط البيئي، ليلث العبيدي، أن 
»مديرية مجلاري الديوانية تلقلي مياه األمطار 
من خلالل املذبلات )املصبلات(، يف نهلر املدينة، 
ولتجلاوز املواطنني عىل شلبكات ميلاه االمطار 
وربط مياه الرصف الصحلي الثقيلة عليها، فان 
أخطار التلوث تهدد التنوع االحيائي وقبله حياة 
املواطنلني لإلصابة باألملراض الجلدية واملعوية 
وغريهلا، باعتبلار أن نهر الديوانيلة )أحد فروع 
نهر الفرات(، املصدر الوحيد لتأمني مياه الرشب 
للمواطنني«.أحلال مجللس اللوزراء العراقلي يف 
العلام 2010، مرشوع مجلاري الديوانية الكبري، 
عىل رشكلة الرافديلن املختصة يف بناء السلدود، 
وإحدى تشكيالت وزارة املوارد املائية بمبلغ 218 
مليلار دينار عراقي، لكن الرشكلة لم تنفذ حتى 
اليلوم أكثلر من 40٪ بعلد إنفاقها ملعظلم املبلغ 
املخصلص إلنهلاء امللرشوع، األمر الذي تسلبب 
بانهيلار البنلى التحتيلة لغالبية مناطلق مركز 
مدينة الديوانية، ما أجرب املواطنني عىل ربط مياه 

مجاريهم الثقيلة عىل شبكات األمطار.
ويوضح مدير مجاري الديوانية، حيدر امليايل، أن 
»محافظة الديوانية ليس لديها نقاط لرمي املياه 
الثقيللة يف نهر املدينة بشلكل مبلارش، إنما هي 
مياه سلطحية وميلاه أمطار تم التجلاوز عليها 

ملن قبلل املواطنلني، بسلبب اضطرارهلم لعدم 
انجاز مرشوع مجاري الديوانية الكبري«. ويشري 
امليلايل، اىل أن »نظلام املجلاري يف العلراق نظام 
منفصلل، يتيلح اىل مديريات املجلاري بترصيف 

مياه األمطار بشكل مبارش إىل األنهر«.
يهدد تلوث األنهار بمياه الرصف الصحي الثقيلة 
حيلاة املواطنلني والتنوع االحيائلي والرتبة، بعد 
أن سلجلت مدير بيئلة الديوانية وجود 23 مصباً 
للميلاه الثقيلة واملبازل عىل نهر املدينة، بحسلب 
مديرتها، رغد عبدالسلادة. وترى عبدالسادة، أن 
»التجلاوز عىل شلبكات األمطلار بربط الرصف 
الصحي عليها، يهدد البيئة ويؤدي اىل تلوث مياه 
النهر ويتسلبب بظهور العديد من اإلصابات كما 

حدث يف البرصة عام 2018«.
األسلباب املحتملة لألمراض تشلمل الفريوسات 
أو  )الجيارديلا  والطفيليلات  )النوروفلريوس(، 
الكريبتوسلبوريديوم(، والبكترييلا )اإلرشيكيلة 
القولونية(، واملعادن السلامة ملن مياه الرصف 
الصحلي والتلّوث الزراعلي والصناعي. قد تكون 
امللوحلة العاليلة للميلاه قلد سلاهمت أيضلاً يف 
تفيش املرض يف البرصة عام 2018، وفقاً لخرباء 

شاركوا يف اختبار عينات املياه خالل األزمة.
ويبلنّي مديلر ملاء الديوانيلة، حسلن نعيلم، أن 
»عدة مراحلل تبدأ بأخذ العّينات ملن املاء الخام 
يف آبلار السلحب املوجلودة بمشلاريع امللاء من 
قبل شلعبة السليطرة النوعيلة، لتحديد نسلبة 
العكلورة واألمالح والشلوائب يف املاء قبل ضخها 

اىل املواطنني«.

كومة البرصة: ملرشوع تأهيل 
كورنيلش شلط العلرب يواجه 
العائلدة  االسلتمالك  مشلكلة 

بعضها إىل خليجيني
أعلن مستشار محافظ البرصة 
للشلؤون الفنيلة، عبلد الكريم 
اللجنة  الروملي علن مواجهلة 
تأهيلل  بملرشوع  الخاصلة 
كورنيش قضاء العرب، مشكلة 
استمالك األرايض التي يحتاجها 
امللرشوع كون أن هناك عدد من 
مالكي تلك األرايض غري عراقيني 

ومنهلم من دول الخليلج، فيما 
أشار إىل أن مدينة البرصة كانت 
أفضلل وأجملل عندملا كانلت 
تلدار ملن قبلل رشكلة املوانئ.
إن  حديثله  يف  الروملي  وقلال 
بالبحث  أعمالها  اللجنة بارشت 
علن ملالك تللك األرايض وكذلك 
التخطيطات  لباقلي  التحضلري 
إعلادة  مللرشوع  والتصاميلم 
تأهيل وترميلم كورنيش قضاء 
يتعللق  العرب.وفيملا  شلط 
بكورنيش العشلار قال الرومي 

قلررت  البلرصة  محافظلة  ان 
دعم طلبة كلية الفنون واختيار 
املشلاريع األفضل لتكون ضمن 
ورشاء  الكورنيلش  واجهلة 
مشلاريع التخرج الخاصة بهم، 
مؤكداً أن ملرشوع إعادة تأهيل 
وترميلم كورنيش قضاء شلط 
العرب لن يكون مرشوعاً متلكئ 
خصوصلاً وان كل ملا أحيل من 
مشلاريع بعلد علام 2018 نفذ 
بصورة جيدة وكما هو مخطط 

لها، حسب قوله.

مناشدة لطلبة معهد التقنية الجنوبي

السيد أمني بغداد املحرتم.. 
ورحملة  عليكلم  السلالم 
الللة وبركاته هلذه العربة 
الرصيلف  علىل  مركونلة 
منطقلة  يف  داري  بلاب  يف 
مركلز  شلارع  السليديه 
مايقلارب  منلذ  الرشطله 
ثالثلة أشلهر تجلاوزا عىل 
الدار وعىل الرصيف وبلغنا 
البلدي يف السيديه  القسلم 
عده مرات ولم ترفع يرجى 
ان تصلكم بتوجيه برفعها 

مع التحيه .

تجاوز على 
االرصفة 
و السكان

مطالب بشمول خريجي المعاهد التقنيه بالتعيين

للماِء َيسعى َمْن َيَغصُّ بلقمٍة...فإالَم يسعى َمْن َيَغصُّ بماِء.
السيد امني بغداد املحرتم 

تحية طيببة...
نحن سلكان منطقلة )حي الشلعلة – محللة 464 – زقاق 
86(، نواجله مشلكلة طال بنا األمد ونحلن نتظر معالجتها 
ملن قبل كوادركم الكريمة - والتي لم تدخر جهداً يف سلبيل 
راحة املواطنني وتحسلني من واقعهم الصحي ورفع وعيهم 
بأهمية النظافة وطرق الحفاظ عىل نظافة شوارع مدينتنا 
الجميلة »بغداد« والتي تفتخلر بوجود كوادر كفوءة مثلكم 
-؛ هناك بعض املشاكل والتي تحتاج منا نحن -كمواطنني- 
اىل أن ُنبلدار بحلهلا ومعالجتها ملن دون تعكري صفو عمل 
دائرتنلا الكريمة املعنية بذلك اسلهاماً منا تجاه بلدنا العزيز 
وأيماناً منلا بواجبنا ومسلؤوليتنا، ولكلن ويف نفس الوقت 
هناك من املشاكل والعراقيل التي تحتاج تدخل من كوادركم 
املوقرة إليجاد الحل املناسلب لها ومعالجتهلا وفقاً لألليات 

والطرق املعتمدة لذلك.
وهنا يف مشكلتنا التي نواجهها، بقطاع حي الشعلة، تحتاج 
من جنابكم الكريم التدخل ملعالجتها وتخليص السكان من 
غور مخاطرها الصحية واالجتماعية والنفسية كذلك، وهي 

كاآلتي:-
هناك عائق يف أحلد أنابيب مياه الرصف الصحي يحول دون 
مرور تلك امليلاه اىل محطات الترصيف، وبحسلب ما يقوله 
كادر العمل، فأن هناك أحتمالني لسد هذا األنبوب، وهما أما 
أن يكون هذا العائق عبارة عن أنبوب عريض أدى اىل ضيق يف 
مجلرى املياه، وأما أن يكون العائق عبارة عن قطعة طابوق 

أو حجر.
وبني الفينة واألخرى، يأتي كادر العمل فيقوم بمد الشليش 
يف ذللك االنبلوب املغلق فتجري املياه ولكلن رسعان ما تعود 
الحالة مرة أخرى اىل ما كانت عليه، وحتى يف حالة أستعمال 

الصاروخية، فالنتيجة هي ذاتها.
ملع العللم باننا نعاني ملن تلك الحالة منذ سلنني واىل األن، 
وقلد قمنا بأرفاق بعض الصور التي تبني مدى حجم الرر 

الحاصل جراءها.
فنحن نسلأل الله العلي القدير بلأن يأخذ بإيديكلم أىل أداء 
العمل املنوط بكم بأفضل حال وعىل أحسلن وجه، وأن يأخذ 

بإيديكم ملا فيه الخريات بفضلِه فأنه ذو الفضِل العظيم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ناشد عدد من طالب املعهد التقني 
الجنوبي وزارتي الصحة والتعليم 
بتوفري معقمات وكمامات وتعفري 

للعامل واملختربات والكافترييا.
وأك�دوا يف مناش�دة ع�دم وج�ود 
اي فح�ص ح�راري او ي�دوي من 
قبل الجهات الصحية وس�ط عدم 
اهتم�ام برشوط الوقائية حس�ب 

قولهم.

مشروع تطوير كورنيش شط العرب يواجه المشاكل
السلالم عليكم تعاني منطقتنا ) املشلتل حي 
الرئاسله محلله 751 زقلاق 66 ( ملن وجود 
مسلاحه خاليله اصبحلت تجملع للنفايلات 
ملن قبل اصحاب العربلات املتنقله مما يؤدي 
يف احيلان كثلريه اىل اغلالق الشلارع الرئييس 
للمنطقه ناهيلك عن الروائلح الكريهه حيث 
اصبحلت ملالذا لللكالب السلائبه والقطلط 
والقوارض علما انه تم مراجعه قسم النظافه 
التابع للمنطقه وقلد عجز عن حل ذلك ورغم 
انهلم مشلكورين يحملون النفايلات صباحا 
الكثلر من شلاحنه اال انهلا تتجملع بعد ذلك 
بلحظات من قبل اصحلاب عربات الحيوانات 
املتنقلله نرجلو تفظلكلم بايجلاد حلل لهذه 
املنطقه الفارغه علما انه تم ارسلال اكثر من 
فديلو الكثر من موقع رسلمي وللم نجد فعل 

فقط وعود وهميه.

                          * حيدر شلاكر األسلدي

مجمع للنفايات 

نحلن اهايل منطقة حي البسلاتني محلة 346 ) 
منشأة سعد (

نعاني ولسلنوات طويلة من عدم تبليط شوارع 
املنطقلة حتى اصبح حلم لنا ان نرى شلوارعنا 
مبلطة.علماً ان املنطقة تم تاسيسلها باملجاري 
الثقيللة واثنلاء عملهلم قاملوا بطملر مجاري 
ترصيف مياه األمطار واآلن وضع املنطقة مزري 
حيث ان جميع االفرع والشوارع فائضه بسبب 
مياه االمطار كذلك يف حال ال توجد امطار فأنها 

وعره جداً لعدم وجود تبليط للشوارع علماً ان
املنطقة صغرية جداً ال تتجاوز 2 كيلو مرت مربع 
..!نريد تبليط نريد تبليط نريد تبليط نريد تبليط 

نريد تبليط ...
مالحظلة : قبلل ايام صعلق احد ابنلاء املنطقة 
بصعقة كهربائية وانتقل اىل رحمة الله والسبب 
هو انقطاع اسالك الكهرباء ووقوعها يف الشارع 

امليء بمياه االمطار.

               * زين العابدين الربيعي

مآسي منطقة حي البساتين

قطع االرزاق

مناشدة

هموم 
اهالي منطقة الشعلة

ابو دشير بكم تلوذ و تستجير

؟
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ارت�دى موظفو رشكة إيطالية جه�از يهتز ويص�در أصواًتا »مزعجة« 
 ،IK Multimedia إذا اقرتبوا من بعضه�م البعض، حيث أضافت رشكة
املعروف�ة بصن�ع امليكروفونات وتوصي�ل القيثارات بالهوات�ف الذكية، 

األجهزة القابلة لالرتداء املتعلقة بوباء كورونا إىل مجموعة منتجاتها.
ووفق�ا ملا ذكرت�ه صحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية، يس�تخدم الرئيس 
التنفي�ذي إنريكو إيوري األجهزة ملوظفي�ه يف إيطاليا والواليات املتحدة، 
وكلهم يروجون لألس�اور ومش�ابك األحزمة واألس�هم لغ�رس توصية 

التباعد االجتماعي للحد من انتشار فريوس كورونا.
وتعد Safe Spacer هي أداة صغرية مربعة الش�كل تم تصميمها بتقنية 
النط�اق العري�ض للغاي�ة والتي وفًق�ا للرشكة أكثر دقة م�ن البلوتوث 
بعرش مرات، ويمكن وضع الجهاز يف حاالت مختلفة بما يف ذلك الساعة 
والفانوس وسلس�لة املفاتيح.وقال إيوري، املؤسس والرئيس التنفيذي 
لرشك�ة IK Multimedia، »لي�س لدينا تف�ي، ولم يك�ن لدينا حاالت 
داخلي�ة«، مضيف�ا »والخرب الس�ار ه�و أن الناس يظل�ون منفصلني«.
ويتمي�ز الجهاز بعالمة هوي�ة فريدة وذاكرة مدمج�ة لربطها اختيارًيا 

بأسماء العمال لتتبع جهات االتصال غري املقصودة.
ويمكن اس�رتداد البيانات املجمعة بواس�طة S-Charger أثناء الشحن، 
أو الس�لكًيا عرب وحدة الوص�ول االختياري�ة S-Bridge UWB، ويمكن 
 Safe Spacer وضعها يف مواقع اس�رتاتيجية لقراءة البيانات من أجهزة
مع اق�رتاب املس�تخدمني، مما يلغي قوائ�م انتظار املوظف�ني الطويلة 
 S-Chargerو S-Bridge لتنزي�ل بيانات أجهزته�م. ويمكن ل�كل م�ن
 Safe Spacer وس�يقوم برنام�ج ،USB االتص�ال ب�أي كمبيوت�ر ع�رب

باستخراج هذه البيانات للمراجعة.
وتتي�ح الخيارات اإلضافي�ة ملزامنة البيانات من نق�اط وصول متعددة 
لل�رشكات تجمي�ع جميع بياناته�ا يف الس�حابة، أو دمجه�ا يف أنظمة 

املؤسسة الحالية.

ابتكار جهاز ذكي يساعد على التباعد 
االجتماعي عن طريق أصوات مزعجة

األمريكي�ة  »غوغ�ل«  رشك�ة  ق�ررت 
إضافة عدد من التقنيات االس�تثنائية 
لتطبيق ليس ممل�وكا لها، بل هو ملك 

ملنافستها »مايكروسوفت«.
وأوض�ح تقري�ر منش�ور ع�رب موقع 
»تايمز ني�وز ناو« أن »غوغل« أضافت 
ع�ددا م�ن املي�زات والتقني�ات املثرية 

لتطبيق«.
وس�تمكن تل�ك املي�زات الجدي�دة من 
فت�ح  تس�هيل  إمكاني�ة  م�ن  غوغ�ل 
وإدارة ملف�ات »أوفيس« املرس�لة عرب 
الربي�د اإللكرتون�ي »ج�ى مي�ل« ع�ن 
طري�ق تش�غيل املس�تندات وج�داول 
والعروض التقديمية، وس�تتيح غوغل 
مس�تندات  فت�ح  م�ن  للمس�تخدمني 
»أوفيس« يف محرر مستندات »غوغل« 
الرسيع، وس�يمكن للمس�تخدم تغيري 
التعدي�الت  وعم�ل  الصفح�ة  اتج�اه 

األساسية بسهولة شديدة.
وسيكون التحديث متاحا لكل من لديه 
حساب عىل بريد »جي ميل«، باإلضافة 
إىل العم�الء غري الربحيني من الرشكات 

أو املؤثرين، أو املؤسسات التعليمية.
وق�د كش�فت مايكروس�وفت يف وقت 
س�ابق عن إطالق تطبيق أوفيس جديد 
يحم�ل تطبي�ق وورد وب�اور بوين�ت 
وإكس�يل وأكس�س يف واجه�ة واحدة، 
بع�د إتاحة نس�خة املعاين�ة العامة ىف 

نوفمرب من العام املايض.
 mspoweruser موق�ع  وبحس�ب 
الخط�وة  ه�ذه  ف�إن  األمريك�ي، 
م�ن مايكروس�وفت تقل�ل م�ن 
انزعاج املس�تخدمني من كثرة 
س�يتيح  حي�ث  التطبيق�ات، 
ه�ذا التطبيق للمس�تخدمني 
تدوي�ن املالحظات بس�هولة 
املزامنة  وبرسعة م�ع دع�م 
م�ع تطبيق Sticky Notes يف 
ويندوز 10، فضال عن مسح 
للنص يف الص�ور، بما يف ذلك 
وكذلك  البيان�ات،  ج�داول 
ملفات  وتوقي�ع  ق�راءة 

.PDF �ال

»مايكروسوفت 
أوفيس« بحلة جديدة

قال علماء بحار إنهم اكتشفوا حيتانا جديدة ذات مواصفات 
غريب�ة، مؤكدي�ن أنها تختل�ف عن أي كائن�ات بحرية أخرى 
رأوها من ذي قبل.وبحسب موقع »ساينس ألرت« املتخصص 
يف األخبار العلمية، فإن الحيتان املكتش�فة حديثا لها أس�نان 

طويلة، وتم العثور عليها يف الساحل الغربي من املكسيك.
وجم�ع الباحثون عينات جينية من الحيتان الغريبة، من أجل 
إخضاعها لتحليالت معمق�ة داخل املختربات.وبينما يتواصل 

تحلي�ل العين�ات، أك�د العلماء أن التس�جيالت والص�ور التي 
حصل�وا عليها تجعله�م واثقني بقوة يف أن ه�ذه الكائنات لم 

يسبق رصدها من ذي قبل.
وق�ال العالم املخت�ص يف الثدييات البحرية ج�اي بارلو: “لقد 
رأينا ش�يئا جدي�دا لم نكن نتوقعه يف ه�ذه املنطقة. هو يشء 
غري متطاب�ق من الناحية البرصية أو حت�ى الصوتية مع أي 
كائ�ن موجود ومع�روف حت�ى اآلن”.وكان الباحث يعمل مع 

منظمة “يس ش�يفرد”، وهي منظمة 
غ�ري ربحي�ة تت�وىل القي�ام برح�الت 
استكشاف يف عرض البحار.وأضاف أن 

ما حققته هذه البعثة “ربما يبدو ألغلب 
الناس بمثابة رضب من رضوب املس�تحيل، 

أي العث�ور عىل حيوان ثديي كبري موجود عىل األرض بينما ال 
يعرف عنه العلم أي يشء”.وبدأ مرشوع اكتشاف هذا الحوت 

ع�ام 2018، عندما تم رص�د أصوات غريبة 
يف مياه محيطة بجزر س�ان بينيتو املكسيكية، 
وق�رب س�واحل والي�ة كاليفورني�ا غرب�ي الواليات 
املتحدة.وم�ن املعروف يف العالم، أن حيوانات مثل الحيتان 
والدالف�ني وخنازير البحر تمتاز بصوتها الخاص، لكن صوت 
الكائن الجديد الذي أطلق عليه “BW43” تحول إىل لغز محري، 

ألن الباحثني لم يتعرفوا عليه.

علماء يكتشفون حوتا مذهال ذات مواصفات غريبة

قنــاع مطـــور لحمــايـة صحتك وهويتك
روسكوسموس تعلن تعطل نظام تزويد األوكسجين والكهرباء في محطة الفضاء الدولية

العام المقبل.. تويوتا تستعد للكشف عن نموذج اولي للسيارات الكهربائية

يعم�ل مجموعة م�ن الباحثني 
بم�رشوع أطل�ق علي�ه اس�م 
Kickstarter، عىل تطوير قناع 
معي�اري كام�ل الوج�ه، يتيح 
ل�ك التج�ول، وكأن�ك روب�وت 
يف  أوعض�و  الوج�ه،  مجه�ول 

.Daft Punk جماعة
 ،cnet ووفق�ا ملا نق�ل موق�ع
الجدي�د عينيك  القن�اع  يحمي 
العال�م  م�ن  وفم�ك  وأنف�ك 
الخارجي، م�ع ضمان أال يرى 
العالم الخارجي مليمرتًا واحًدا 

من وجهك.
وق�ال القائمون ع�ىل املرشوع 
آمن�ة  هويت�ك  ع�ىل  »حاف�ظ 
خل�ف لوحاته�ا األمامي�ة غري 
للتغي�ري«،  القابل�ة  الش�فافة 
الفت�ني إىل أن »تكلفة املرشوع 
تجاوزت هدفها البالغ 20000 
التموي�ل  منص�ة  ع�ىل  دوالر 
الجماع�ي، متج�اوزة، إىل م�ا 
دوالر،   245000 م�ن   يق�رب 

وذلك خ�����الل 37 يوًما«.
ويقوم Blanc وهو اسم القناع 
اله�واء من  الجدي�د، بتصفية 
خالل مرشحني HEPA، قابلني 
إلعادة االس�تخدام واالستبدال 
الغ�ذاء  إدارة  م�ن  معتمدي�ن 
 Blanc فري�ق  لك�ن  وال�دواء، 

الدويل، ال�ذي يضم مصممي 

املنتجات واملهندسني والعلماء 
التس�ويق،  يف  واملتخصص�ني 
يق�دم  أن  يري�د  إن�ه  يق�ول 

للمس�تخدمني أكثر من مجرد 
كورون�ا  ح�االت  يف  األم�ان 

 .19-COVID
وغطاء الرأس، الذي يطلق عىل 
نفس�ه »أل�ف قن�اع يف واحد«، 
يحت�وي ع�ىل لوح�ات قابل�ة 
اإلط�ار،  يف  مثبت�ة  للتبدي�ل، 
وممسكة باملغناطيس، وتتيح 
لتوجي�ه  املظه�ر  ضب�ط  ل�ك 
ومطابق�ة  املزاجي�ة،  حالت�ك 

مالبسك. 
ويمكنك اختيار تغليف رأس�ك 
بخط�وط أو نق�ش النم�ر أو 
نم�ط التموي�ه، أو اس�تخدام 
الكالس�يكية إلضفاء  الفض�ة 

ملسة جمالية أكثر.
 Kickstarter ويقول م�رشوع
»عرب ع�ن إبداعك س�واء كنت 
تم�ي يف الحديق�ة، أو تجلس 
أم�ام الكمبيوت�ر يف املكتب، 
أو تستمتع بأمسيتك مع 

األصدقاء يف ناٍد«.

الفض�اء  وكال�ة  أعلن�ت 
»روسكوسموس«  الروسية 
ع�ن تعطل النظ�ام الرويس 
األوكس�ج����ني  لتزوي�د 
املوج�ود  ام«  يف  »إلك�رتون 
بوح�دة زفيزدا الروس�ية يف 

محطة الفضاء الدولية.
ونقلت وكالة س�بوتنيك عن 
»روسكوس�موس« قولها يف 
بيان أن�ه »أبلغ رائد الفضاء 
س�ريغي ريجيك�وف مركز 
املراقبة والتحكم عن العطل 
إىل  الطارئ للنظام«، مشرياً 
أن »العطل يرجع النخفاض 
الضغ�ط يف النظ�ام وتزامن 

ذل�ك م�ع إغ�الق املكنس�ة 
املس�تخ��دمة  الكهربائي�ة 
القس�م  ع�ىل  التنظي�ف  يف 

ال�رويس يف محط�ة الفضاء 
الدولية«.

أن  ريجيك������وف  وب�ني 

األوكس�جني  »احتياطي�ات 
وع�ىل  املحط�ة  يف  تتواف�ر 
س�فن الشحن التي تصل إىل 
هناك«، الفتاً إىل أن »القس�م 
األمريكي م�ن املحطة يضم 
نظام إنت����اج األوكسجني 
إح�����دى  داخ��������ل 

وحداته«.
م�ن جهته�ا أعلن�ت وكالة 
»ناس�ا«  األمريكية  الفضاء 
يف  انقط�اع  ح�دوث  ع�ن 
التي�ار الكهربائي يف محطة 
إىل  الدولية مش�رية  الفضاء 
إيقاف عمل بع�ض املعدات 

يف القسم األمريكي منها.

أن  إىل  يش�ري تقري�ر جدي�د 
رشكة تويوتا تستعد يف العام 
املقب�ل لكش�ف النق�اب عن 
نموذج أويل لسيارة كهربائية 
م�زودة ببطارية صلبة تتيح 
إمكانية شحنها بشكل كامل 
خ�الل 10 دقائ�ق، ويمكنها 
السري ملس�افة 500 كيلومرت 
بشحنة واحدة، وكل ذلك مع 

الحد األدن�ى من مخاوف 
تويوتا  الس�المة.وبدأت 
البطاريات  العمل ع�ىل 
الصلبة يف ع�ام 2017 
لتسويقها  خطط  مع 
الس�يارات  داخ���ل 
يف  الكهربائي�ة 

.2020 ع�ام  أوائل 
البطاري�ة  وتع�د 
الصلب����ة الت�ي 
تويوت�ا  تقدمه�ا 
ب�أن تغ�ري قواعد 
للس�يارات  اللعبة 
ئي�ة  با لكهر ا

ع�ة  لصن����ا ا و
بأكمل����ها.وم�ن 

املف�رتض أن تك�ون هذه 
محتم�اًل  عالًج�ا  التقني�ة 

لجميع العي�وب التي تواجه 
الكهربائي�ة  الس�يارات 
الليثيوم  العاملة ببطاري�ات 
أيون التقليدية، ومن ضمنها 
نس�بًيا  القص�رية  املس�افة 
املقطوع�ة بش�حنة واح�دة 
باإلضافة إىل أوقات الشحن.

لتك�ون  تويوت�ا  وتخط�ط 
تبي�ع  الت�ي  األوىل  الرشك�ة 
الس�يارة الكهربائي�ة املزودة 
بالبطاري�ة الصلب�ة يف أوائ�ل 
العقد األول من القرن الحايل.

الس�يارات  ل�دى  وس�يكون 
تطوره�ا  الت�ي  الكهربائي�ة 

رشكة تويوتا م�دى يزيد عن 
الضع�ف باملقارن�ة مع املدى 
بالس�يارات  الخ�������اص 
الكهربائي�ة العاملة ببطارية 
يف  التقليدي�ة  أي�ون  ليثي�وم 
الظروف نفس�ها، وذلك دون 
التضحية باملساحة الداخلية.

تصب�ح  أن  املتوق�ع  وم�ن 
البطاريات الصلبة بديالً قابالً 
الليثيوم  لبطاري�ات  للتطبيق 
أي�ون، ويقل�ل االبت�كار م�ن 
الحرائ�ق،  نش�وب  مخاط�ر 
ويضاعف كثافة الطاقة، التي 
تقيس الطاقة التي يمكن أن 
مقارنة  البطارية  توفرها 

بوزنها.
شحن  ويست���غرق 
السيارة الكهربائية 
ة  د و مل�����ز ا
ي�ة  ر لبطا با
الصلب�ة نحو 
10 دقائ��ق، 
يقلل  مم���ا 
وق�ت إع�ادة 
لش�ح���ن  ا
ر  ا بمق�����د

الثلثني.

سامسونج تطلق تطبيق  GameDriver  لتحسين أداء األلعاب
أصدرت رشكة سامسونج تطبيق 
إىل  يه�دف  ال�ذي   GameDriver
جع�ل األلعاب جزًءا أساس�ًيا من 
أجهزته�ا، وذلك يف ح�ني أضحت 
ألعاب الفيديو مطلوبة بش�دة يف 

الهواتف الذكية.
ويف األس�اس، سيس�مح تطبي�ق 
GameDriver لرشكة سامسونج 
بتقدي�م تحديث�ات أكث�ر تك�راًرا 
الرس�ومات  معالج�ة  لوح�دة 
سلس�لتي  بهوات�ف  الخاص�ة 
 ،Galaxy S20 )20جاالكيس إس(
 Galaxy ن�وت20(  و)جاالك�يس 

.Note20
وقالت سامس�ونج »يعد تحسني 
التشغيل لوحدة معالجة  برنامج 
التحديثات  وتبس�يط  الرسومات 
لربنامج التش�غيل مجااًل رئيسًيا 
لتحقي�ق أق�ى اس�تفادة م�ن 
والحف�اظ  األجه�زة،  إمكان�ات 
عىل األداء األمث�ل لوحدة معالجة 

الرسومات«.
وقالت الرشكة »إنها تعاونت مع 
رشك�ة جوج�ل وبائع�ي وحدات 
الرئيس�ني،  الرس�ومات  معالجة 
ويش�مل ذلك: ARM، وكوالكوم، 
 GameDriver تطبي�ق  لتطوي�ر 

الجديد.
وأضافت الرشك�ة أنها تعمل مع 
أكث�ر م�ن 50 رشي�ًكا، ويش�مل 
ذل�ك كاًل م�ن: ChuckleFish، و 

.Unity و ،Crytek
وعن�د اإلط�الق س�تدعم برام�ج 
التش�غيل الجدي�دة ألعاًب�ا، مثل: 
و   ،Call of Duty: Mobile
 ،Fortnite و   ،Black Desert
ويمكن العثور عىل اللعبة األخرية 
الخ�اص  التطبيق�ات  متج�ر  يف 
بسامس�ونج. وم�ن املتوقع دعم 

املزيد من األلعاب خالل األش�هر 
القادمة.

 Galaxy ومنذ إعالنها عن برنامج
GameDev يف ع�ام 2016، قالت 
سامس�ونج: إن هواتفها الذكية 
من سلس�لة Galaxy تشكل اآلن 
أك�رب منص�ة لأللع�اب يف العالم. 
 GameDriver تطبي�ق  وم�ع 
الجديد، من الواض�ح أن الرشكة 
تريد جع�ل األلع�اب ذات أولوية 

قصوى.
ُيش�ار إىل أن رشكة سامس�ونج 

ليس�ت الرشكة الوحي�دة التي 
لربام�ج  تحديث�ات  تق�دم 
معال�ج  وح�دات  تش�غيل 
نح�و  ع�ىل  الرس�ومات 
إص�دارات  ع�ن  مس�تقل 
الربام�ج األك�رب. ويف وق�ت 

س�ابق من العام الحايل، أصدرت 
رشكتا شاومي، وأوبو تطبيقات 
تسمح للرشكات بطرح تحديثات 
لربامج التشغيل لوحدات معالجة 

الرسومات بسهولة.
تطبي�ق  ويتوف��������ر 

م�ن   GameDriver
الرشك�ة حالًي����ا 

فقط لسلس�لتي 
 G a l a x y

 ،20  Galaxy Note و   ،S20
وهن�اك خط�ة لدع�م املزي�د من 

األجهزة قريًبا.

»عربات التسوق«.. 
خاصية جديدة من واتساب

أعلن تطبيق »واتساب«، التابع 
»فيس�بوك«،  تطبيقات  لعائلة 
إدخ�ال خاصي�ة جدي�دة ه�ي 
تتي�ح  التس�ّوق«،  »عرب�ات 
حاجاتهم  ابتياع  للمستخدمني 

من خالل التطبيق.
»واتس�اب«،  منّصة  وكش�فت 
عرب مدّونة لإلع�الن، عن امليزة 
املتواف�رة يف جمي�ع  الجدي�دة 
أنح�اء العالم.ورّصح�ت بأّن�ه 
»مع عربات التسّوق ه����ذه، 
�ح  تصفُّ األش�خاص  بإم�كان 
كتّيبات للبيع واختيار منتجات 
ع�دة وإرس�ال طلبياته�م عىل 

شكل رسالة واحدة«.
م�ن  »واتس�اب«،  وتس�عى 

التي  الخاص�ة  خ�الل ه�ذه 
اس�تقطاب  إىل  أطلقته�ا، 

إىل تطبيقها  التجار والرشكات 
»واتس�اب بيزنس« الذي يضّم 
50 ملي�ون حس�اب ألصحاب 
به�دف  تجاري�ة،  مصال�ح 
ال����واردة  الطلبي�ات  إدارة 

وعملي����ات  له�م 
التواص��ل م�ع 

 . ئ�ن با لز ا
تح�اول  كم�ا 
ح�ث  املنّص�ة 

ميها  مس�تخد
 1.5 عددهم  البال�غ 

ملي�ار ح�ول العالم عىل 
التسّوق عرب منّصتها.



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

مواقيت ال�صالة

االثنين   14  كانون االول  2020   العدد  2480  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«

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5 :29

11 :57

5: 13

6 : 25

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

  أعتقلت قوات األمن يف مطار الس 
فيغاس الدويل، شابا متهورا تسلل 

إىل جناح طائرة مدنية تابعة لرشكة 
»أالسكا إيرالينز«.

الطائرة  متن  عىل  املسافرون  ووثق 
جناح  عىل  الشاب  صعود  لحظة 
األسباب،  معرفة  دون  من  الطائرة، 
إنفاذ  رجال  قبل  من  اعتقاله  ليتم 

القانون.
املطار  باسم  الرسمي  املتحدث  وعلق 

 « قائال  الحادثة  عن  راجكل،  جو 
طبية،  منشأة  إىل  الرجل  إرسال  تم 
وبحسب املعلومات، يعاني من مرض 
من  نوجل  كني  املالزم  عقيل«.وقال 
املشتبه  إن  العاصمة،  رشطة  إدارة 
املحيط  السياج  يبدو  ما  عىل  قفز  به 
إنزال  بعد  الطائرة  إعادة  للمدرج.وتم 
الشاب إىل املدرج إلجراء فحص كامل، 
بوالية  بورتالند  إىل  إقالعها  قبيل 

أوريغون.

كشف مزارع من السكان األصليني يف الهند أن حياته تغريت كلياً بعد أن عثر عىل 
قطعة من األملاس عيار 14.98 قرياطاً يف قطعة أرض مساحتها 100 مرت مربع، 

كما ذكر موقع »روسيا اليوم«.
املايض  الشهر  استأجرها  أرض  يف  املاسة  عىل  عاماً(   45( ياداف  الخان  وعثر 
لتقارير »تايمز  مقابل 200 روبية فقط )2.70 دوالر( يف ماديا براديش، وفقاً 

أوف إنديا«.
وبيع الحجر الكريم باملزاد العلني يف 5 ديسمرب مقابل أكثر من 6 ماليني روبية، 

ما يزيد قليالً عن 80 ألف دوالر.
وقال ياداف لصحيفة »تايمز أوف إنديا« يوم األحد، إنه كان يحاول حرث األرض 
فقط عندما رأى الوهج غري العادي، مشرياً إىل أن الكنز املدفون كشف عن نفسه 
يف حفنة من الرتاب، وأنه كاد يخطئ يف اعتبار الجوهرة الثمينة حصاة، ثم التقط 
الحجر وتأكد من ذهابه إىل مكتب املاس اإلقليمي، أنه ماسة، وهكذا بني عشية 

وضحاها، أصبح »مليونرياً«، قائالً: »لقد تغريت حياتي«.

مثرياً  مشهداً  الصني  وسط  منطقة  شهدت 
أخرياً، حني تم تحويل طائرة من دون طيار 
)درون( إىل قاذفة لهب طائرة يف حملة نارية 

للقضاء عىل أكثر من 100 عش للدبابري.
تعاونت  فقد  برس«  »أسوشيتد  ووفق 
وهي  ريسكيو«،  سكاي  »بلو  مجموعة 
بحث  بعمليات  تقوم  تطوعية  مجموعة 
مع  الطوارئ،  أعمال  من  وغريها  وإنقاذ 
من  بالقرب  تشونغ  مقاطعة  يف  قرويني 
 80 القرويون  وجمع  تشونغتشينغ،  مدينة 
ألف يوان )12200 دوالر( لرشاء طائرة من 
دون طيار، وتجهيزها بخزان بنزين وفوهة 
بطول الذراع.وتُظهر مقاطع مصورة مهمة 
الطائرة  تحوم  إذ  أخرياً.  الطائرة  بها  قامت 
أن  قبل  سفر  حقيبة  بحجم  خلية  فوق 
الطائرة  تنقلب ألسفل. وحني يفعل مشغل 
مفتاح اإلشعال، تطلق الطائرة رشقات نار 

عىل الخلية.

»مساراً  الفلك  علماء  اكتشف 
عرب  للسفر  رسيعاً«  سماوياً 
بكثري  أرسع  الشميس  النظام 
السابق.  يف  ممكناً  كان  مما 
احتمالية  التطور  هذا  ويثري 
الفضائية  املركبات  إرسال 
برسعة عرب مساحات شاسعة 
موقع  حسب  الفضاء،  من 

»روسيا اليوم«.
الطرق  شبكة  واكتُشفت 
قبل  العادية من  الرسيعة غري 
فريق دويل من رصبيا والواليات 
نقل  للطرق  ويمكن  املتحدة. 
عىل  والكويكبات  املذنبات 
من  املسافة  تقارب  مسافة 
نبتون،  إىل  املشرتي  كوكب 
الزمان  من  عقد  من  أقل  يف 
يف  مذهلة  فلكية  وحدة  و100 
ذلك،  ولتقسيم  قرن.  من  أقل 
واحدة  فلكية  وحدة  تعادل 
إىل  األرض  من  املسافة  تقريباً 
 150 زهاء  وتساوي  الشمس، 
مليون كيلومرت. وتبلغ املسافة 
ونبتون  املشرتي  كوكب  بني 

نحو 25 وحدة فلكية.

»درون« تقصف أعشاش الدبابير باللهب !

ويُعرف املطع�م الواقع يف حي »مونغ كو« 
الصاخب، بتقديمه مجموعة من املأكوالت 
الس�نغافورية، لكن م�ا يمي�زه فعلياً عن 
غ�ريه م�ن املطاع�م، ه�و أن�ه مؤسس�ة 
اجتماعي�ة ت�دار بالكامل تقريب�اً من قبل 
موظف�ني يعانون من إعاقات جس�دية أو 
عقلية، وهو ما يج�ذب الزبائن إليه.يقول 
مؤس�س املطعم السنغافوري، كوه سينج 
تش�ون، ع�ن املطعم الذي أطلقه وأس�ماه 
»من  الكرام�ة«:  »مطع�م 

مساعدة  املهم 
الهمم  أصحاب 
أسفل  يف  ألنهم 
هرم املجتمع«.
املطعم،  داخ�ل 
يت�م تش�غيل حج�رة املرشوب�ات الغازية 
واملرطب�ات من قب�ل موظف أص�م، حيث 
تش�جع املخططات املطبوعة عىل املنضدة 
الزبائ�ن ع�ىل تعل�م لغة إش�ارة بس�يطة 
تتعل�ق بطلب�ات املرشوب�ات، فيم�ا يقوم 
موظ�ف مصاب بالتوح�د بتعريف الزبائن 
باألطباق عند منضدة األرز، وقد وجد مينغ 
تش�ونغ ال�ذي يعاني م�ن إعاق�ة برصية 
عم�الً كمس�اعد إداري، واكتس�بت كارول 

وونغ التي تعاني من إعاقة ذهنية مهارات 
العم�ل بالس�كاكني مما يؤهله�ا ألدوار يف 
إع�داد الطعام.م�ن جه�ة اخ�رى انطلقت 
نكهة صفار بيض الب�ط اململح مع رقائق 
البطاطس يف األس�واق أخرياً لتغري األذواق، 
بل أصبحت مفت�اح النجاح العاملي إلحدى 
العالم�ات التجارية.ووفق�اً ملوق�ع مجل�ة 
»فورب�س« األمريكي�ة، يعد صف�ار بيض 
الب�ط اململح مكوناً ش�ائع االس�تخدام يف 
البلدان اآلس�يوية، مثل أندونيسيا والصني 
وسنغافورة. وهذا املكون ساهم يف تطوير 
رشكة أطعمة خفيفة إىل مؤسس�ة عاملية، 
اس�تغرق األمر س�ت س�نوات لك�ي تبيع 
الرشكة منتجاته�ا من البيض اململح ليس 

فق�ط يف موطنه�ا األصيل، ولك�ن أيضا يف 
تايلند والفلبني وفيتنام وبروناي واإلمارات 
والص�ني وتاي�وان وهون�غ كونغ.مع ذلك، 
ف�إن نجاحها األخ�ري يف الوالي�ات املتحدة 
يع�د األكث�ر إث�ارة لالهتم�ام. فق�د كانت 
الرشك�ة منذ 2016، تنجح يف فتح أس�واق 
جديدة لها يف آسيا عرب تشييد املتاجر، لكن 
مقاربتها للسوق األمريكي كانت مختلفة، 
إذ بدأت تبيع يف املقاهي وعرب موزعني عىل 
الس�احلني الغرب�ي والرشقي للب�الد كذلك 
عرب املوقع اإللكرتون�ي، ويقدر اآلن أن 60 
إىل 70 % م�ن مواق�ع تج�ارة التجزئة عرب 
الوالي�ات املتحدة تحمل حالي�اً تلك العالمة 

التجارية.

مسار سماوي سريع !

يصعد على جناح طائرة قبل لحظات من إقالعها!

رشكة  االبتدائية  أبوظبي  محكمة  ألزمت 
ذي  هاتف  خط  برد  الهواتف  لخطوط  مالكة 
إىل  ألف درهم،  رقم مميز، تقدر قيمته ب�68 
مطلقته  قامت  بعدما  أخرى  مرة  )الشاكي( 
كان  وكالة  وفق  اسمها  إىل  ملكيته  بنقل 
ملدة  حبسه  فرتة  مستغلة  لها،  منحها  قد 
أرجعت  حيث  جزائية،  قضية  وفق  أشهر   6
التي  الوكالة  أن  إىل  ذلك  يف  السبب  املحكمة 
عالقتهما  قيام  خالل  ملطلقته  الزوج  منحها 
الزوجية، تتيح لها إبرام كافة العقود ما عدا 
العقود الناقلة للملكية.وتعود التفاصيل إىل أن 
)الشاكي( دعوى قضائية طالب  الرجل  رفع 
وإعادة  هاتفه  رقم  برد  مطلقته  إلزام  فيها 
ملكيته له وتسجيله باسمه وإلزامها برسوم 
املحاماة،  أتعاب  ومقابل  الدعوى  ومصاريف 
مشريا إىل أنها كانت زوجته ولروابط الزوجية 
وبعدها  عامة،  وكالة  منحها  بينهما  والثقة 
وقعت بينهما خالفات اتهمته فيها بتهديدها 
ذمة  عىل  أشهر  ستة  توقيفه  وتم  بالقتل 

حبيس  فرتة  خالل  جزائية.وتابع:  قضية 
باستخدام  االحتيالية  الطرق  إحدى  اتخذت 
الهاتف  رقم  وتحويل  لها  املمنوحة  الوكالة 
وقضت  إليها،  ملكيته  ونقل  عنه  والتنازل 

املحكمة بإلزام الرشكة املالكة للخط برد رقم 
مع  ملكيته  نقل  وإعادة  الشاكي  إىل  الهاتف 
إلزام مطلقته والرشكة املالكة للخط بالرسوم 

واملصاريف.

تستغل حبس زوجها لتستولي على رقم هاتفه الممّيز!

وّفر عام 2020 فرصة للناس لقضاء 
ربما  منازلهم،  يف  الوقت  من  املزيد 
أي وقت مىض يف حياتهم،  أكثر من 
إلعادة  لكثريين  الفرصة  أتاح  وهذا 
تنظيم مساحات منازلهم، كي تكون 
حياتهم  أسلوب  مع  تناسباً  أكثر 
يف  برغبة  الشعور  وربما  الجديدة، 

البقاء داخلها أكثر.
أمريكي  استطالع  اليه  يشري  ما  هذا 
الدولية،  للبحوث  بول«  »ون  لرشكة 
 %62 حوايل  أجاب  حيث  أخرياً، 
شملهم  الذين  املنازل  أصحاب  من 
االستطالع أنهم استثمروا يف منازلهم 
هذا العام، وفعلوا ذلك نتيجة الرغبة 
لديهم  املعيشة  مساحات  جعل  يف 
أسلوب  مع  وتناسباً  راحة  أكثر 
تأكيدهم  النتيجة  وكانت  حياتهم، 
أنهم أكثر سعادة يف منازلهم من أي 

وقت مىض.

ووفقاً ملوقع » غوود نيوز« الكندي، 
كان الهدف من الدراسة التي أجرتها 
»ون بول« لصالح رشكة »ثرمادور« 
اكتشاف كيف  املنزلية، هو  لألجهزة 
املنزلية  بيئتهم  يف  الناس  يفكر 
اتخذوها  التي  والخطوات  أخرياً، 
من  املزيد  إلنشاء  كمستهلكني 

مساحات املعيشة الهادفة.
من  املزيد  امضوا  الناس  أن  وتبني 
وإعادة  منازلهم  تصور  يف  الوقت 
من  املزيد  يستمتع  حيث  تشكيلها، 
املساحات  بنفس  اآلن  األرسة  أفراد 

معاً.
املنزل  يف  التحديثات  أهم  وجاءت 
لعام 2020 يف مجال تحسني أجهزة 
املطبخ وإعادة ترتيب االثاث وإعادة 
املنزيل  الديكور  وتحسني  التزيني 

وتحسني األثاث.
بالعاصمة  حيوان  حديقة  أعلنت 
التربع  موسكو  الروسية 
كان  أنه  يعتقد  بتمساح 
مملوكاً لهتلر، بعد نفوقه، وذلك 

للتحنيط والعرض للجمهور.
ب�  املسمى  التمساح  أن  ويعتقد 
»ساتورن« أو »زحل«، قد نفق بعمر 
84 عاماً، وكان يعود لهتلر. وقد نجا 
يف  الذي وقع  القصف  التمساح من 
العاصمة األملانية برلني إبان الحرب 

العاملية الثانية.
وكان جنود بريطانيون قد عثروا عىل 
لروسيا،  بتسليمه  وقاموا  التمساح، 
السوفيتي  االتحاد  لعاصمة  نقل  حيث 
عام 1946، وتم وضع التمساح يف حديقة 
صحيفة  أفادت  حسبما  بموسكو،  الحيوان 

»الرشق االوسط«.
بموسكو  الحيوان  حديقة  وتربعت 
حيث  للمتحف،  النافق  بالتمساح 
جاهزاً  وأصبح  تحنيطه،  جرى 
العام  من  ابتداء  للعرض 
تخفيف  بعد  املقبل 
الخاصة  القيود 
بفريوس »كورونا« 

يف البالد.
ويعتقد أن التمساح ُولد يف الربية يف والية ميسيسيبي 
حديقة  إىل  وإرساله  صيده  يتم  أن  قبل   1936 عام 
حيوان برلني، وكان التمساح قد نفق بعد فرتة وجيزة 

من الذكرى 75 لهزيمة النازية.

طالب مدرسة يتغيبون عن الدوام بسبب »طلوعهم للبر«!
الناشطني  أحد  نرش 
السعوديني يف وسائل التواصل 
طريفة  صورة  االجتماعي، 
إحدى  مدير  بها  بعث  لرسالة 
مدينة  يف  السعودية  املدارس 
تغيب  إىل  فيها  يشري  بريدة، 
املدرسة  عن  الطالب  جميع 
أهاليهم  مع  طلوعهم  بسبب 

إىل الرب.
ويظهر يف الرسالة التي نرشها 

الجميل«  »الزمن  حساب 
مدرسة  مدير  أن  تويرت  يف 
بريدة  مدينة  غرب  الغماس 
تعليم  مدير  إىل  خطاباً  أرسل 
القصيم يقول فيه: »مدرستنا 
طالعني  ألنهم  طالب  فيها  ما 

للرب مع أهلهم«..
إىل  الخطاب  نارش  وأشار 
بتاريخ  أرسلت  الرسالة  أن 

1/9/1379 هجرية. 

مطعم موظفوه بالكامل 
من أصحاب الهمم !
يدرب مطعم في هونغ 
كونغ موظفين من 
أصحاب الهمم على 
كيفية إعداد الطعام 
والطهي وخدمة الزبائن، 
بهدف مساعدتهم على 
إيجاد وظائف بقطاع 

رقائق صفار بيض البط تغزو أمريكا!

الناس أحبوا منازلهم أكثر هذا العام !

استوكهولم  السويدية  العاصمة  تَر  لم 
الشمس، ولو لساعة واحدة يف ديسمرب، 
التي  الساعات  معهد  عّداد  يزال  ال  إذ 
شهدت إرشاقاً للشمس عالقاً عند نقطة 

الصفر.
األرصاد  معهد  يف  املناخ  عالم  وقال 
»مطلع  كارلسون  لينوس  الجوية، 

ديسمرب، كان غائماً بأقل تعبري«.
وقد بزغ نهار يوم الخميس عند الساعة 
08,33، وحل الظالم عند الساعة 14,48 
يف العاصمة السويدية، لكن من دون أي 
استوكهولم  ترها  لم  التي  للشمس  أثر 
منذ أكثر من عرشة أيام، إذ لم تسجل أي 
ساعة توصف بأنها مشمسة منذ مطلع 

الشهر الجاري.
ويف املعدل، تسجل استوكهولم 33 ساعة 

شمس خالل شهر ديسمرب بالكامل. 

استوكهولم لم تَر الشمس منذ مطلع ديسمبر

تمساح هتلر 
في متحف 

روسي !

ماسة عيار 14.98 قيراطًا بـ3 دوالرات !


