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هل ُيفلح رهان الغرب على »اإلحباط الشيعي«؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
قل�ق متصاعد بدأ ي�رب أطناب�ه يف األروقة 
م�ن  مخ�اوف  ج�راء  العراقي�ة،  السياس�ية 
»ترحيل« االنتخابات املبّكرة، التي حدد رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي موع�داً له�ا يف 
الس�ادس م�ن حزي�ران 2021، إىل »أجل غري 

مسمى«.
وُي�رر العديد من السياس�يني مخاوفهم تلك، 
ب�«عدم جدية« الكاظمي يف إجراء االنتخابات، 
إي�اه ب�«التماه�ي« م�ع م�روع  متهم�ني 
أمريكي، تسعى الواليات املتحدة من خالله إىل 
»قلب املعادلة السياس�ية« يف العراق، بحس�ب 

مصادر سياس�ية واس�عة االطالع.
ويف خط�وة “اس�تعراضية” ح�اول الكاظمي 
إح�راج خصومه السياس�يني، بإعالن موعد ، 
إلجراء االنتخابات املبكرة، إذ حّذر معلقون من 
ردود أفع�ال القوى السياس�ية املختلفة، التي 
قد تصّعد املوقف، لتمسكها ب�”استحقاقاتها 

االنتخابية” التي أفرزتها االنتخابات املاضية.
ويحاول الكاظمي الذي توىل رئاس�ة الحكومة 
يف أيار امل�ايض، مغازلة الرأي الع�ام العراقي، 
حت�ى وإن كان ذل�ك عىل حس�اب الس�ياقات 
الدستورية والعرف الس�يايس املتبع يف العراق 
بع�د ع�ام 2003، ع�ىل اعتب�ار أن االنتخابات 

املبّكرة تمّثل مطلباً ملّحاً للمتظاهرين.
وأثار إعالن الكاظمي موعد االنتخابات املبكرة 
حينها، حفيظة رئي�س مجلس النواب محمد 
الحلبويس، الذي تصفه األوس�اط املحلية بأنه 
ش�خصية “حامل�ة بزعام�ة املكون الس�ني”، 
حيث سارع إىل “التغريد” عر حسابه الرسمي 
“توي�ر”،  االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع  يف 
والدع�وة إىل إجراء انتخابات “أبكر”، وهو أمر 
يراه محللون للش�أن الس�يايس، بأنه “سباق 
خارس” بني السلطتني التريعية والتنفيذية، 

لم يولد سوى مزيد من االنشقاقات.
وب�ني املبّك�رة واألبك�ر، م�ا ت�زال امل�ؤرشات 
الواقعية، تبوح بعدم وجود جدية لدى حكومة 
إلج�راء  و«حلفائ�ه«  الكاظم�ي  مصطف�ى 
االنتخابات، وس�ط تكهن�ات ب�«ترحيلها« إىل 

نهاية العام الحايل أو منتصف العام املقبل.

وتس�تند تل�ك التكهنات يف خض�م وقائع عدة 
م�ن بينه�ا األزم�ة املالي�ة الخانق�ة الناجمة 
عن انخفاض أس�عار النف�ط وتفيش فريوس 
كورون�ا، والتي تس�ببت بع�دم توف�ري أموال 
كافي�ة حتى اآلن، للمفوضية العليا املس�تقلة 

لالنتخابات، لغرض إجراء عملية االقراع.
وف�ق ذلك يق�ول املحلل الس�يايس مؤيد العيل 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »االنتخابات املقبلة 
تحظ�ى بأهمية كبرية، وتأت�ي يف فرة حرجة 
تمر به�ا الس�احة العراقي�ة، بع�د تظاهرات 
ترين واستقالة حكومة عبد املهدي واملجيء 
بحكومة هناك إجماع عىل عدم جديتها وعدم 

كفاءته�ا يف إدارة املل�ف العراق�ي«.
ويضي�ف العيل أن »إج�راء االنتخابات بحاجة 
إىل استقرار أمني وسيايس ودعم مايل«، مبيناً 
أن »العراق يمر بضائقة مالية وعىل الحكومة 

أن تق�دم ضمان�ات وتأكي�دات ع�ىل وج�ود 
أم�وال تس�تطيع م�ن خالله�ا إدارة العملي�ة 

االنتخابية«.
ويرى الع�يل أن »االنتخاب�ات املبكرة يجب أن 
يس�بقها ح�ل للرملان وهن�ا تكمن املش�كلة 
ق�ام  »إذا  بالق�ول:  مس�تدركاً  الحقيقي�ة«، 
الرملان بحل نفس�ه فما ه�و الضامن إلجراء 

االنتخابات«.؟
ويح�ذر الع�يل م�ن »ح�دوث فراغ دس�توري 
يستغل من بعض األطراف الخارجية بالتعاون 
م�ع أط�راف داخلي�ة لالنق�الب ع�ىل العملية 

السياسية وإنشاء حكومة طوارئ«.
ويف خضم ذلك، تعّول أطراف سياسية محلية، 
الش�يعي«  »اإلحب�اط  ع�ىل  دولي�ة،  وإرادات 
وتحقيق نسب مشاركة ضئيلة يف االنتخابات، 
الس�يما يف مناط�ق الوس�ط والجن�وب، فيما 

تواص�ل ماكن�ات إعالمي�ة ضخم�ة، الرويج 
لفكرة »س�حب البس�اط من الش�يعة« وعدم 

قدرتهم عىل تويل رئاسة الوزراء مجدداً.
وتعليقاً عىل ذلك، يقول العيل إن »الجهات التي 
اس�تغلت حراك ترين وركبت موجته، كانت 
تعمل عىل إسقاط العملية السياسية وتأسيس 
أخرى جديدة، بدأت بوادرها من خالل تس�نم 
مصطفى الكاظمي رئاس�ة الوزراء، التي تعد 

استحقاقاً للمكون الشيعي«.
وُيش�ري إىل أن »الهدف األس�ايس م�ن املؤامرة 
هو س�حب بس�اط رئاس�ة الوزراء من تحت 
أقدام الشيعة بعدة حجج«، الفتاً إىل أن »هناك 
اس�تغالالً لإلخفاق�ات الحكومي�ة، م�ن قبل 
أط�راف داخلي�ة وخارجي�ة، تس�عى لتوجيه 
اتهامات للمكون الش�يعي بع�دم تقديم رجل 

مناسب لتويل رئاسة الحكومة«.
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أنقرة: العقوبات األمريكية هزت جميع أسس 
التحالف مع واشنطن

جبهة الجوالن المحتل .. خاصرة »اسرائيل« 
الرخوة
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في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
احت�ل العراق املركز الس�ادس عربيا و13 عامليا 
يف قائم�ة الدول األكثر فس�ادا م�ن إجمايل 168 
دولة، بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحجم 
الفس�اد يف البالد تجاوزت قيمته ثالثمائة مليار 
دوالر, والت�ي معظمها ت�م تهريبها خارج البالد 
من قبل مافيات سياس�ية , ورغم جهود رئيس 
ال�وزراء الح�ايل بالح�د من الفس�اد م�ن خالل 
تشكيل لجان للتحقيق يف قضايا الفساد الكبرية 

برئاسة الفريق أبو رغيف، وبصالحيات واسعة 
, فضال عن اللجان الس�ابقة ملكافحة الفس�اد , 
كل هذه الجهود جميعا فشلت يف الحد من الهدر 
امل�ايل , وهذا ينطبق عىل هي�أة النزاهة والنزاهة 
النيابي�ة , فالجمي�ع لم ينج�ح يف إحالة ملفات 
الفس�اد الكبرية إىل القض�اء , بل إن اللجنة التي 
شكلها الكاظمي بات عملها غامضا ولم ُيلمس 

منها يشء عىل أرض الواقع .
لجن�ة النزاه�ة النيابية أكدت أن حجم الفس�اد 

وامللفات املوجودة أكر من طاقة اللجنة املتابعة 
لها بس�بب ضخام�ة االم�وال املرسوق�ة فيها, 
فجمي�ع الحكوم�ات الت�ي تعاقب�ت بم�ا فيها 
الحكومة الحالية قدمت برامج ملحاربة الفس�اد 

وشعارات رنانة لم يجِن منها املواطن %1”.
وأضاف�ت أن “املوازنات الس�ابقة كافي�ة لبناء 
دول بأكملها من الصفر لكن الطبقة السياسية 

برمتها مسؤولة عن هدرها ورسقتها...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
االحتجاج�ات االخرية التي ش�هدتها 
كردس�تان الزال�ت تس�تمر بقط�ف 
ثماره�ا، حيث أش�علت خالل ال� 24 
س�اعة االخرية خالفات وانشقاقات 
حادة بني الحزبني الكرديني »االتحاد 
والح�زب  الكردس�تاني  الوطن�ي 
الديمقراط�ي » ع�ىل ورق�ة االتفاق 
املزم�ع توقيه�ا مع املرك�ز بغية حل 

أزمة رواتب موظفي االقليم.
الش�أن  يف  ومراقب�ون  ك�رد  ن�واب 

الس�يايس كش�فوا عن انهيار البيت 
بس�بب  كردس�تان،  يف  الس�يايس 
رصاع اإلرادات الدائ�ر ب�ني الحزب�ني 
الحاكم�ني، فيم�ا أكدوا أن الش�عب 
الك�ردي بات له القناع�ة التامة بأن 
االح�زاب الحالي�ة هي الت�ي تتحمل 
كل الدم�ار ط�وال الف�رات املاضية 

والحالية.   
الش�عبية  االحتجاج�ات  وتس�تمر 
وبالتحدي�د  كردس�تان  إقلي�م  يف 
م�ن  وع�دد  الس�ليمانية  محافظ�ة 

مناط�ق أربي�ل، رفض�ا لإلج�راءات 
الت�ي اتخذته�ا الحكوم�ة وأبرزه�ا 
فرض استقطاعات مالية من رواتب 
رصف  توق�ف  وكذل�ك  املوظف�ني، 
تل�ك الروات�ب من�ذ أكث�ر م�ن ثالثة 
أش�هر، وكعادته�ا قام�ت الحكومة 
)الديمقراطي  الكردي�ان  والحزب�ان 
باس�تخدام  الوطن�ي(  واالتح�اد 
عنارصها املسلحة والعمل عىل قمع 
تل�ك التظاه�رات إضاف�ة إىل تهدي�د 
املتظاهري�ن والناش�طني القائم�ني 

عليها، وكذلك إغالق وس�ائل االعالم 
التي تعم�ل عىل تغطية االحتجاجات 

بالقوة وخارج القانون.
اندالع  وتتحم�ل حكومة كردس�تان 
االقلي�م  ح�دود  داخ�ل  التظاه�رات 
بس�بب مساس�ها برواتب املوظفني، 
وتحميله�م عبء ال�راع الدائر بني 
املرك�ز واالقلي�م الناجم ع�ن تنصل 
السلطات واألحزاب هناك عن االتفاق 

النفطي املوقع بني الطرفني..
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لجان مكافحة الفساد تخسر مباراة 
»محاربته« والفاسدون »يتغولون« 

احتجاجات السليمانية تفجر صراعَا بين 
األحزاب الحاكمة ..من يغلب من ؟

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، 
امس الثالث�اء،  ان مجلس الوزراء سريس�ل 

املوازنة اىل الرملان يوم غد الخميس.
وقال�ت عضو اللجن�ة ندى ش�اكر جودت يف 
تري�ح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي«  

ان ” م�روع قانون املوازنة ق�د تم االنتهاء 
من مراجعته ولن تبق�ى فيه اال االنتهاء من 
التواف�ق النهائ�ي مع وف�د اإلقليم برئاس�ة 

قوباذ طالباني املتواجد يف بغداد« .
وأضافت ان ” الحكومة والوفد الكردي اتفقا 
بشكل ش�به نهائي عىل بنود املوازنة بحسب 

رشوط قان�ون العجز املايل الذي اعتر قانونا 
ملوازن�ة 2020 ” , مرجح�ة ان ” يتم ارس�ال 

مروع القانون الخميس املقبل ” .
التصوي�ت ع�ىل   ” ان  اىل  وأش�ارت ج�ودت 
املوازنة س�وف لن يس�تغرق اكثر من أربعني 

يوما ” .

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائب عن كتل�ة صادقون 
محمد البل�داوي، امس الثالثاء،  
ان الحكوم�ة وضع�ت نفس�ها 
املدافع ع�ن رشكات  موض�ع 
الهات�ف النقال، مبيناً 
انه�ا تدع�ي حربه�ا 

للفساد وتقف معه.
يف  البل�داوي  وق�ال 

تري�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراقي« “تفاجأنا بحضور ممثل 
لرئي�س ال�وزراء يف املحكم�ة وهو 
يدافع عن رشكات الهاتف النقال” 

.
وأضاف أن” الحكوم�ة التي تدعي 
م�ع  تق�ف  للفس�اد  محاربته�ا 
رشكات االتص�ال وس�نعمل ع�ىل 
اس�تجواب رئي�س وأعض�اء هيأة 

االعالم واالتصاالت”
واش�ار “إىل أن وقوفن�ا الي�وم هو 
لدعم قرار القض�اء بإيقاف تمديد 
رخص الهاتف النق�ال مضيفاً أننا 
ل�م نفاج�أ بق�رار رشكات الهاتف 
بوق�وف  فوجئن�ا  لكنن�ا  النق�ال 
الحكومة معها وأن رشكات الهاتف 
النقال مدانة بس�نوات من الفساد 

وفرض رضائب عىل الشعب«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب عدي حات�م، امس الثالثاء،  
أن الحكوم�ة العراقية تعيش حالة من 
التخبط يف كافة املجالت السيما يف ملف 
الخدم�ات، مبين�ا ان هن�اك مطالبات 
وتواقي�ع نيابي�ة جدي�دة الس�تضافة 

الكاظمي داخل الرملان.  
وقال حات�م يف تريح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« ان “الحكومة لم تِف 
بتعهداتها وبرنامجها الوزاري بانتشال 
البل�د من االزم�ة املالي�ة واالقتصادية 
الفس�اد وكورون�ا وتقديم  ومحارب�ة 
افصل الخدمات وحل مشكلة العاطلني 

وغريها من امللفات االخرى”.

وأض�اف أن »حالة الخدم�ات يف عموم 
البالد يرثى لها بسبب التخبط الواضح 
الذي تعيش�ه الحكومة«، مشريا إىل أن 
»اس�تضافة الكاظم�ي امرمهم داخل 
مجل�س الن�واب لوض�ع النق�اط عىل 

الحروف ».

التخبط الحكومي يدفع باتجاه استضافة 
الكاظمي في البرلمان

نائب: الحكومة تدعي الحرب ضد الفساد وتقف معه !

تحديد موعد إلرسال موازنة »21« للبرلمان
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائب عدي ش�عالن، امس 
الثالثاء، عن وجود حراك برملاني 
ملس�اءلة رئي�س البن�ك املركزي 
رصف  اس�عار  ارتف�اع  ح�ول 

الدوالر.
وقال شعالن يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان 
»ح�راكاً برملاني�اً يج�ري حاليا، 
البن�ك  محاف�ظ  الس�تضافة 
العراق�ي ومس�ؤولني  املرك�زي 
آخرين ملعرفة األسباب الحقيقية 
وراء ارتفاع سعر رصف الدوالر 

مقابل الدينار العراقي، وما هي 
الخطط الحكومية ملواجهة هذا 

االرتفاع«.
الن�واب  »مجل�س  أن  وب�ني، 
العراق�ي، س�يكون ل�ه موق�ف 
االس�تضافة  بع�د  وق�رارات 
املل�ف،  ه�ذا  ع�ن  للمس�ؤولني 
ف�ال يمك�ن الس�كوت ع�ن هذا 
االرتف�اع، ال�ذي ب�دأ يؤث�ر عىل 
اس�عار الس�وق العراقية، وهذا 
االمر س�يكون له تبعات سلبية 
خصوصاً ع�ىل املواط�ن الفقري 

وصاحب الدخل املحدود«.

حراك نيابي لمساءلة رئيس
 البنك المركزي

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت لجنة االتص�االت النيابي�ة، امس 
ض�د  الجزائي�ة  الدع�اوى  ان  الثالث�اء، 
رشكات الهات�ف النقال مس�تمرة لحني 

تسديد الديون املرتبة عليها.
وق�ال عض�و اللجن�ة ع�الء الربيع�ي يف 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  تري�ح 
العراقي« إن »اللجن�ة ماضية بالدعاوى 
الجزائي�ة ض�د رشكات الهات�ف النقال، 
وهنالك دعوى غري دع�وى البداءة، كون 
م�ورد االتص�االت يع�د الثان�ي للدول�ة 

العراقي�ة ويوف�ر غط�اء مالي�ا كبريا«، 
الفت�ا إىل أن »هذا املورد تم هدره من قبل 
الفاسدين وأصحاب الركات التي لديها 

غطاء سيايس«.
وأض�اف، أن »اللجنة لن تراجع عن هذه 
الدعوى كون األمر وطنيا وفيه مسؤولية، 
حي�ث إن هذه ال�ركات يف ذمتها أموال 
كبرية لم تس�ددها للحكوم�ة«، مبينا أن 
»مجلس النواب صوت عىل قرار تأسيس 
رشكة وطني�ة ووزارة االتصاالت رحبت 

بهذا األمر وعىل الحكومة تفعيله«.

االتصاالت النيابية:
 الدعوى ضد شركات النقال مستمرة 

لحين سداد الديون

واشنطن »تدرس« إخراج الكاظمي من بوابة السلطة 
6وإعادته عبر نافذة »الطوارئ« 

»العمدة« يحصل على الشهادة األعلى
بعالم التدريب
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احتجاجات اإلقليم تقطف أهم ثمارها
اتفــاق بغـداد يثيـر خـالفـا تأريخيـا بين الحــزبين 

الكرديين ويضع مستقبلهما على المحك
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

االحتجاج�ات االخ�رة التي ش�هدتها كردس�تان 
الزال�ت تس�تمر بقط�ف ثماره�ا، حيث أش�علت 
خالل ال� 24 س�اعة االخرة خالفات وانشقاقات 
ح�ادة ب�ن الحزبن الكردي�ن »االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني والح�زب الديمقراط�ي » عىل ورقة 
االتف�اق املزمع توقيها مع املرك�ز بغية حل أزمة 

رواتب موظفي االقليم.
نواب كرد ومراقبون يف الش�أن الس�يايس كشفوا 
عن انهيار البيت الس�يايس يف كردس�تان، بسبب 
رصاع اإلرادات الدائر بن الحزبن الحاكمن، فيما 
أكدوا أن الش�عب الكردي بات ل�ه القناعة التامة 
ب�أن االحزاب الحالية هي الت�ي تتحمل كل الدمار 

طوال الفرتات املاضية والحالية.   
وتستمر االحتجاجات الشعبية يف إقليم كردستان 
وبالتحديد محافظة السليمانية وعدد من مناطق 
أربيل، رفض�ا لإلجراءات الت�ي اتخذتها الحكومة 
وأبرزه�ا ف�رض اس�تقطاعات مالية م�ن رواتب 
املوظف�ن، وكذلك توقف رصف تل�ك الرواتب منذ 
أكث�ر من ثالثة أش�هر، وكعادتها قامت الحكومة 
واالتح�اد  )الديمقراط�ي  الكردي�ان  والحزب�ان 
الوطني( باس�تخدام عنارصها املس�لحة والعمل 
ع�ىل قم�ع تل�ك التظاه�رات إضاف�ة إىل تهدي�د 
املتظاهرين والناش�طن القائم�ن عليها، وكذلك 
إغ�الق وس�ائل االع�الم الت�ي تعمل ع�ىل تغطية 

االحتجاجات بالقوة وخارج القانون.
وتتحم�ل حكومة كردس�تان ان�دالع التظاهرات 
داخ�ل ح�دود االقلي�م بس�بب مساس�ها برواتب 
املوظف�ن، وتحميله�م ع�بء ال�راع الدائر بن 

املرك�ز واالقلي�م الناج�م ع�ن تنص�ل الس�لطات 
واألحزاب هن�اك عن االتفاق النفط�ي املوقع بن 
الطرفن والذي يلزم كردستان بإرجاع عوائد نفط 
كرك�وك إىل بغ�داد مقاب�ل الت�زام االخرة برف 
الرواتب كاملة.وبدوره اتهم عضو لجنة العالقات 
يف حزب العمال الكردس�تاني كاوه ش�يخ موس، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود 
البارزان�ي بمحاولة خلق حرب داخلية بن الكرد، 
مشرا إىل أن الحزب باع القضية الكردية من أجل 
مصالحه مع تركيا.وقال ش�يخ موس يف تريح 
صحف�ي إن »م�ا تق�وم ب�ه البيش�مركة التابعة 
لح�زب بارزان�ي ه�و محاولة الس�تفزاز عنارص 
ح�زب العمال، الذي�ن يرفضون االقتت�ال الداخيل 
بن الكرد«.وأضاف أن�ه كلما حاولنا التقارب مع 
الحزب الديمقراطي لتجنب إراقة الدم بن اإلخوة، 
ف�أن الديمقراطي يتلق�ى التعليمات م�ن تركيا، 

الستهدافنا مرة أخرى. 
من جهت�ه أكد النائب ع�ن كتلة التغي�ر النيابية 
هوش�يار عبد الل�ه، عن وجود خ�الف بن القوى 
الكردي�ة بش�أن التعامل م�ع بغداد ح�ول رواتب 
موظفي االقليم، مبينا أن أحزاب السليمانية تر 
عىل إيجاد تفاهم واضح وش�امل مع املركز فيما 
يخىش ح�زب البارزاني م�ن فقدان مل�ف النفط 
من يده.وقال عب�د الله، إن وفد االقليم لم يتوصل 
لغاية الس�اعات االخرة ألي اتفاق بش�أن تمويل 
روات�ب موظف�ي االقليم بس�بب إرصار كل طرف 

عىل تحقيق بعض املكاسب.
وأض�اف أن “الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 
يختل�ف تماما م�ع االتحاد الوطني الكردس�تاني 

والتغير بشأن تس�ليم النفط وامللف إىل بغداد من 
أج�ل تس�ديد الرواتب وه�و يحاول االس�تمرار يف 

الهيمنة عىل ذلك امللف بمفرده.
وللحدي�ث أكثر حول هذا املوض�وع، اعترب املحلل 
الس�يايس س�عد الزبيدي، أن »التظاهرات االخرة 
القائم�ة يف إقليم كردس�تان لم تك�ن االخرة من 
نوعها«، مبينا أن »هناك قناعة تامة لدى الش�عب 
الكردس�تاني أن االح�زاب الحاكم�ة يف االقليم لم 
تبحث إال عىل مصالحها الش�خصية وكل حديثها 
عن الديمقراطية وحقوق االنسان هو مجرد كالم 
وباألخص الحزب الديمقراطي برئاس�ة مس�عود 

بارزاني«.
وقال الزبي�دي، يف تريح ل� »املراق�ب العراقي« 
إن »معظ�م قيادات حزب البارزاني تتحمل الدمار 
الحاص�ل يف كردس�تان«، مش�را إىل أن »ظه�ور 
أحزاب جديدة يف الشارع الكردي يحظى بمقبولية 

لدى الشعب«.
وأض�اف الزبي�دي، أن »هذه االح�زاب تتناغم مع 
مدارك وقناعات الش�عب الكردستاني وتتفق عىل 
أن مايحصل يف االقليم هو مشابه تماما ملا يحصل 
يف املرك�ز، والدم�ار ال�ذي يحص�ل لدى الش�عبن 

تسببت به االحزاب الحاكمة«.
وأش�ار إىل أن »املش�هد الس�يايس يف كردس�تان 
س�وف يط�رأ عليه تغي�ر كب�ر لك�ون االحزاب 
الحالي�ة وقعت يف خطر كبر عىل مس�تقبلها بعد 
االحتجاج�ات االخ�رة، وه�ي تح�اول يف الوق�ت 
الحايل إجهاض التظاهرات بجميع االس�اليب غر 
الرشعية، وكذلك املتغرات الجديدة التي ش�هدتها 

الفرتة األخرة«..

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

شغلة البنك المركزي حتى الخماهو 
كبي���ر كهنة آم���ون يعجز عن فك 
طالس���مها، يبيع الدوالر للمصارف 
االهلية بس���عر 119 الف دينار لكل 
الشارع فرتهن  100 دوالر، وبراس 
المص���ارف ع التج���ار على 130 الف 
دينار ل���كل 100 دوالر يعني حتى 
كروة تكس���ي م���ا دفع���وا وربحوا 
25مليار دينار بيوم واحد، تعال يا 

يوزر سيف احترگنا!

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى رئيس كتلة بدر حس�ن ش�اكر ع�ودة، امس 
الثالث�اء، ان الحكوم���ة العراقي����ة لي����س 
م�����ع  التعام�ل  يف  الجدي�ة  الرغ�ب�ة  لديه�ا 

م�����ن  األمريك�ي  االنس�ح���اب  ج���دول�ة 
العراق.

وقال ع�ودة، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« 
تميي�ع مل�ف  العراقي�ة تح�اول  »الحكوم�ة  إن 

انس�ح����اب القوات االجنبي�ة، يف مقابل جدية 
م����ن قب����ل القوى السياس�ية والربملان عىل 
جدول�ة انس�حاب الق�وات األمريكي�����ة م�ن 

العراق«.

واض�اف، أن »مح�اوالت الحكوم�ة يف تس�ويف 
وتميي�ع ق�رار اخراج الق�وات األجنبي�ة لن يدوم 
طويال وس�نعمل عىل اخراجها بالطرق القانونية 

والدستورية«.

كتلة بدر: محاوالت الحكومة بـ »تمييع« اخراج القوات االجنبية لن تدوم طويال

المرور تقرر مراجعة منتسبي القوات األمنية والحشد لمجمعات تسجيل المركبات مساًء

املراقب العراقي/ كركوك...
ألق�ت وكالة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة، ام�س الثالث�اء، القبض عىل 
محافظ�ة  يف  إرهابي�ة  خلي�ة  مس�ؤول 
كركوك.وقال�ت الوكال�ة، يف بي�ان تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »املراق�ب 
»مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثل�ة 
بمديري�ة اس�تخبارات كرك�وك يف وزارة 
الداخلية، تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل 

االرهاب�ي املكن�ى اب�و طلح�ة املس�ؤول 
ع�ن خلي�ة ارهابي�ة نش�ط عمله�ا بن 

محافظتي كركوك و نينوى«.
وأضاف�ت أنه »مطلوب وفق احكام املادة 
اره�اب النتمائ�ه لعصاب�ات داع�ش   4
االرهابية، ومن خالل التحقيقات األولية 
معه اع�رتف باالش�رتاك يف التعرض ضد 
قوات البيش�مركة يف جبل بعشيقة وكان 

يرتدي حزاماً ناسفاً«.

االستخبارات تقبض عىل مسؤول 
خلية إرهابية يف كركوك

املراقب العراقي/ االنبار...
نف�ذت ق�وة م�ن مق�ر املس�يطر األول الل�واء األول/ 
حش�د االنبار، ام�س الثالث�اء، عملية أمني�ة ملالحقة 
فلول داعش جنوب مدين�ة الفلوجة.وقال بيان إلعالم 
الحشد الش�عبي تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، 
إن »العملية ش�ملت تفتيش مناطق جن�وب الفلوجة 
وجرس التفاحة والهياكل بمشاركة الجيش العراقي«.

وأض�اف البيان، أن »العملية ته�دف إىل مالحقة خاليا 
داع�ش والتدقي�ق االس�تخباراتي للعوائ�ل املتواج�دة 

ضمن نطاق العمليات«.

الحشد الشعيب ينفذ عملية أمنية 
لمالحقة داعش جنوب الفلوجة

املراقب العراقي/ بغداد...
ق�ررت مديرية املرور العامة، ام�س الثالثاء، مراجعة 

منتسبي القوات األمنية ملجمعات التسجيل مساًء.
وق�ال قس�م العالق�ات واإلع�الم باملديري�ة، يف بي�ان 

تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن�ه ل� »أمور 
تنظيمي�ة تق�رر ان تك�ون مراجعة منتس�بي القوات 
االمنية ملجمعات التس�جيل يف الدوام املس�ائي حراً 
بعد الس�اعة الثالثة عراً ويف االيام املحددة كما مبن 

ادناه:االحد االثنن: ضباط ومنتس�بو وموظفو وزارة 
الداخلية

الثالثاء: ضباط ومنتسبو وموظفو وزارة الدفاع
األربعاء: هيئة الحشد الشعبي

الخميس: بقية االجهزة االمنية االخرى
وأض�اف البي�ان أن »لجان فحص املركبات مس�تمرة 
لغاية الساعة السادس�ة مساء والدوام املسائي لغاية 

التاسعة مساء«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

القّناص الفاشل 
بينم�ا كانت املعارك محتدم�ة يف إحدى الحروب جاء 
آمر اللواء يتفقد قواته يف الخطوط األمامية . فشاهد 
الجن�دي القّناص وهو يرتب�ع يف موضعه يلتقط بن 
الفين�ة واألخ�رى جن�ودا م�ن الع�دو وُيرديهم قتىل  
فأش�اد به وأثنى عليه وس�أله هل يوج�د لدى العدو 
قن�اص ماه�ر ش�جاع كفوء مثل�ك فأجاب�ه . كال يا 
س�يدي إن قّناص العدو فاشل وغبي وهو يرمي عيلَّ 

يومياً وُيخطئ وال يستطيع إصابتي .
 فق�ال له ما دمت تراه وتعرف أنه غبي ويرمي عليك 
فلم�اذا ال تقتل�ه وتنتهي من�ه ؟ فأجاب�ه القناص : 
أخ�اف أن أقتله فيس�تبدلونه بقن���اص جيد كفوء 

فيقتلنا .
 حكاي�ة صغ�رة بمفرداته�ا بس�يطة يف محتواه�ا 
لكنها بليغة يف مضمونها رائعة يف فحواها فالقناص 
الفاشل كاملسؤول الفاشل كالنائب الفاشل كالوزير 
الفاش�ل كاملدير الفاش�ل كالرئيس الفاشل كالقائد 
الفاشل الغبي وغر الكفوء يحافظ عليه أعداء الوطن 

ويحمونه ويؤمنون له دوام كريس 
الحكم وُس�دَّة املس�ؤولية حيثما 
يس�تطيعوا بكل الوسائل شعبيا 
وإعالمي�ا وأمنيا وإىل األجل الذي 
يتمكن�ون فه�و يخدمه�م بقدر 
ما يؤذي ش�عبه ومعيته ورعيته 
ويحق�ق للع�دو م�ا يري�د وم�ا 
يطمح وما يخط�ط ومن حيثما 
يك�ون عائق�ا  لكل م�ا  هو خر 
ومفي�د وناف�ع ومنق�ذ لش�عبة 

وناسه وأهله.
 نعم فالعلّة واضحة جلية ش�فافة مكشوفة يعرفها 
الق�ايص والداني والصغ�ر والكب�ر والعاقل وحتى 
املعتوه لكن املش�كلة فينا نحن املعلولن الذين نعاني 
م�ن آالم علّتنا وتداعيات نزيفه�ا الراكنن الصامتن 
التائه�ن النازف�ن الخانع�ن القابع�ن يف متاهاتنا 
وفوضويتن�ا الراض�ن بملء فينا وم�ا يجري لنا وما 
يخط�ط ويجري لتدمرن�ا وتمزيقن�ا وتفتيت وحدة 

عنارص قوتنا وتدمرها. 
املؤل�م حقا وما يؤرق ويدفع الغيض يف القلب ويمأله 
ح�رسة وحرق�ة يف أمة تحب الحس�ن عليه الس�الم 
وتبك�ي عليه وتزوره وتميش لزيارته عىل أقدامها وال 
تفهم من هو الحس�ن وكي���ف تحب���ه أو تنتمي 

اليه .
 املش�كلة األكب�����ر واألده�ى واألق�ى واألفظ�ع 
أنه�ا بع����د كل م���ا تعيش�ه من ذلّ�ة وه��واٍن 
وضي�����اع ودمار تهتف بأعىل صوتها )هيه���ات 

مّنا الذلة ( !!!

إصبع عىل الجرح .. 

وسط تهديدات من كتل بمقاطعة االنتخابات.. 
جمع تواقيع نيابية العتماد البطاقة البايومترية

املراقب العراقي/ بغداد... 
هددت كتلة بيارق الخر، امس 
الثالث�اء، بمقاطعة االنتخابات 
يف ح�ال امل�ي بالتصويت عرب 
فيم�ا  االعتيادي�ة،  البطاق�ة 
لفتت اىل جمع تواقيع اكثر من 
نصف زائ�د واحد لتصويت عرب 
البايومرتي�ة واهم����ال االمر 

من قبل رئاسة الربملان.
وق�ال النائ�ب عن كتل�ة بيارق 
يف  الخال�دي،  محم�د  الخ�ر 
»املراق�ب  تابعت�ه  تري�ح 

»اعتم�اد  إن  العراق�����ي« 
البطاق���ة االعتي����ادي�ة يف 
العودة  انتخاب�ات 2021 تعني 

للتزوير بالنتائج مجددا«.
واض�اف انه »ت�م جمع تواقيع 
ن�واب اكث�ر م�ن نص�ف زائ�د 
الربملان  واحد وقدمت لرئاس�ة 
البايومرتية  العتم�اد البطاق�ة 
ان  اال  بالتصوي�ت  فق�ط 
الرئاس�ة اهمل�ت املوض�وع«، 
مش�را اىل انه »يج�ري التحرك 
االن ع�ىل رئاس�ة الجمهوري�ة 

ح�ول البطاق�ة االعتيادية ملنع 
التزوير«.

أن  الخال���دي،  وأوض����ح 
االعتيادي����ة  »البطاق�����ة 
الناخ�ب  يمك�ن م�ن خالله�ا 
التصويت اكثر من 100 مرة او 
اس�تغالل بطاقت�ه  والتصويت 
به�ا«، مش�را اىل ان�ه »يف حال 
املي بالبطاق�ة االعتيادي���ة 
ولن  االنتخاب�ات  س�نق��اطع 
نش�رتك بها ونبل�غ االمر لألمم 

املتحدة«.

نصيف: دول خليجية 
وراء عرقلة تنفيذ 

ميناء الفاو
املراقب العراقي/ بغداد...

دع�ت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة، ام�س 
م�ن  التوج�ه  اىل  الحكوم�ة  الثالث�اء، 
اجل حس�م قضي�ة ميناء الف�او وانهاء 
الضغ�وط الخارجي�ة الخليجي�ة لع�دم 
انج�از املين�اء، متهمة اطراف�ا خليجية 
تس�عى اىل اجهاض مرشوع ميناء الفاو 

بأية طريقة.
وقال�ت عض�و اللجنة عالي�ة نصيف، يف 
تري�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»العرض الصين�ي النجاز مرشوع ميناء 
الف�او الكب�ر فيه مرونة غر مس�بوقة 
بضمنها انجاز امل�رشوع باالجل واكمال 
مش�اريع صناعي�ة وتجارية ومجمعات 

سكنية ضمن املرشوع«.
وأضاف�ت نصي�ف، أن »الع�راق يعان�ي 
حاليا م�ن الضغوط الخارجية الخليجية 
الجه�اض م�رشوع ميناء الف�او الكبر 
ب�اي طريق�ة كانت حتى لو ت�م التعاقد 

مع رشكة متلكئة«.
واش�ارت اىل ان »ايرادات امليناء ستوازي 
ايرادات النفطية العراقية وس�يوفر نحو 
مليون وظيفة س�نويا، فضال عن انشاء 
مئ�ات املصان�ع وايجاد ع�رشات فرص 

االستثمارات االجنبية«.

منهل عبد األمري المرشدي ..

كش�ف مح����اف�ظ واس�ط محم�د املياح�ي، ام�س 
الثالثاء، عن وج����ود إرادة سي�����اس�ية تس�ببت 
يف  واس���ط  نف�����ط  رشك���ة  اس�تحداث  بع�دم 

املحافظة. 
وق�ال املياح�ي، يف تري�ح لرادي�و »املرب�د« 
وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »هن�اك 
دراسة جدوى ومخططات متك����املة 
إلنشاء الرشكة الذي م���ن شأنها أن 
توفر اكثر من 6 آالف ف�����رصة 

عمل ملواطني واسط«. 
إىل  النف�ط  »وزارة  أن  إىل  ولف�ت 
االن تعرق�����ل انش�اء املصفى 
بالرغم م����ن وج����ود حقيل 
االح�دب وب�درة النفطيي����ن يف 

املحافظة«.

إذاعيترصيح
المحافظ: هناك إرادة 
سياسية تسببت بعدم 

استحداث شركة نفط واسط



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    70,483 دينار

سعر شراء الدوالر = 128.000 دينارسعر بيع الدوالر = 129.000 ديناراألمريكي  47.22 دوالرًابرنت  50.41 دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18     52,863 ديناراسعار الذهب عيار 21    61,675  دينار اسعار الفضة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االربعاء 16 كانون األول  2020 العدد 2482 السنة العاشرة

اتهمت لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية ، الحكومة بمواصلة 
اس�تقطاع رواتب الش�هداء والس�جناء واالنتفاضة تحت ذريعة ازدواج 
الرواتب.وق�ال رئي�س اللجن�ة عبد االل�ه النائ�ي ، إن “قوان�ن العدالة 
االنتقالي�ة اقرت ضمن الدس�تور وهذه الحكومة مع األس�ف لم تحرتم 
القوانن لحقوق الش�هداء والس�جناء السياس�ين”.وأضاف النائي، أن 
“حكوم�ة الكاظمي خرق�ت القوانن مبارشة من مجل�س الوزراء دون 
الرج�وع إىل النصوص الدس�تورية يف إيقاف روات�ب الكثري من الرشائح 
الذي�ن عان�وا يف زمن النظ�ام البائد بحج�ة ازدواج الرواتب”.وأش�ار إىل 
أن “مجلس النواب اتخذ قرارا س�ابقا يرفض املس�اس برواتب الشهداء 
والسجناء والتي هي يف الحد األدنى من الراتب”، داعيا حكومة الكاظمي 
إىل “إلغاء رواتب منتس�بي األجهزة القمعية والذين ال يزالون يمارسون 

اإلرهاب والتخريب وهم خارج الحدود”.

لجنة نيابية تتهم الحكومة بمواصلة استقطاع 
رواتب الشهداء والسجناء تحت ذريعة االزدواج

أعلن وزير التخطيط خالد بتال، الثالثاء، عن قيمة رواتب 
املوظفن يف موازنة 2021، فيما أشار إىل أنها لم تدرج عىل 

جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ونق�ل ، عن بتال قول�ه، إن »موازن�ة 2021 لم تدرج عىل 
ج�دول أعمال جلس�ة مجلس ال�وزراء الي�وم«، مبيناً أن 
»االنتهاء من مناقشة املوازنة )ستتم( خالل األيام األربعة 

املقبلة«.
وأضاف: »اتفقنا عىل الجانب االس�تثماري يف املوازنة مع 
البنك الدويل، وس�عر النف�ط يف موازن�ة 2021 حدد ب�42 
دوالراً«، منوه�ا إىل أن »رواتب املوظفن ومخصصاتهم يف 

املوازنة بلغت بحدود 50 ترليون دينار«.

وزير التخطيط يعلن قيمة رواتب 
االقت�صاديالموظفين في موازنة 2021

أعلنت العتبة الحس�ينية املقدس�ة ، أنها تستعد الفتتاح أول 
م�رشوع من نوعه إلنتاج اعالف االس�ماك والدواجن مطلع 

العام املقبل.
وقال مدير اعالم العتبة عي شرب يف بيان ، ان “نسبة االنجاز 
يف م�رشوع االعالف الذي تنفذه العتبة الحس�ينية املقدس�ة 
وصل�ت اىل 100 باملئ�ة وان مطل�ع الع�ام املقب�ل سيش�هد 
افتتاحه ليسهم يف دعم الثروة الحيوانية من جهة والصناعة 
الوطنية م�ن جهة أخرى”.واضاف ش�رب، ان “املرشوع يعد 
االول م�ن نوعه حيث نفذت�ه رشك�ة )كال( االملانية، فضال 
عن 10 رشكات محلية انجزت االج�زاء التكميلية والتغليف 
والهي�كل الحدي�دي وبقية املع�دات واملكائن الس�اندة لهذا 

املعمل مثل االعمال املدنية”.
التجريب�ي خ�الل  االنت�اج  ان “املعم�ل س�يبدأ  اىل  واش�ار 
االسبوعن املقبلن قبل موعد افتتاحه الرسمي وسينتج 10 
أطنان يف الساعة الواحدة من مادة العلف الخاصة بالدواجن 
واالس�ماك لتزوي�د مش�اريع العتب�ة م�ن حق�ول الدواجن 
وبحريات االس�ماك، فضال عن تزوي�د القطاع الخاص بهذه 

املواد”.
وأوضح ش�رب، أن “املرشوع الذي نفذ عىل مس�احة تصل اىل 
4500 مرت مربع س�يوفر اضافة اىل العمل�ة الصعبة وانتاج 
امل�واد املحافظة ع�ىل البيئ�ة العراقية الع�رشات من األيدي 

العاملة”.

العتبة الحسينية تفتتح أول مشروع لعلف األسماك والدواجن

اكدت لجنة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابي�ة ان : ال�رز العن�رب املح�ي 
س�يكون حارضا وبقوة بمفردات 
البطاق�ة التموينية الع�ام املقبل.
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري 
عملي�ات   : ان  صحف�ي  بي�ان  يف 
الحص�اد مس�تمرة يف املس�احات 
املزروعة بالشلب بعدة محافظات 
النجف االرشف. ومنها محافظ�ة 
واضاف ان�ه : تم وحس�ب بيانات 
وزارة الزراع�ة  حص�اد 168828 
دونم�ا م�ن املس�احات املزروع�ة 
بالش�لب يف النج�ف االرشف  م�ن 

دونم�ا   207532 أص�ل 
باملحص�ول. مزروع�ة 

واوضح الش�مري ان 

: التنس�يق املس�تمر مابن اللجنة 
ووزارة الزراع�ة لدع�م الفالح�ن 
وب�ذور  أس�مدة  م�ن  واملزارع�ن 
وإرش�ادات رضوري�ة ق�د أس�هم 
بارتف�اع مع�دالت اإلنت�اج حي�ث 
ت�م تس�ويق  )59000( ط�ن م�ن 
املحصول لسايلوات وزارة التجارة 
.واش�ار اىل : التنسيق املستمر مع 
وزارت�ي الزراع�ة وامل�وارد املائي�ة 
ال�ذي اس�فر عن توف�ري الحصص 
املزروع�ة  للمس�احات  الكافي�ة 
بالش�لب التي اثمرت وستثمر عن 
حصاد كميات كبرية منه بموس�م 

ناجح ومستمر.

الزراعة النيابية : الرز المحلي سيكون حاضرا 
بمفردات البطاقة التموينية العام المقبل

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

خبير: ارتفاع سعر الصرف سببه التصريحات غير المسؤولة
االقتصادي  الخب�ري  اعترب 
داوود عب�د زاي�ر, أن م�ا 
حص�ل يف الس�وق املحلية 
من ارتفاع بسعر الرصف 
الدينار غري مس�ؤول عنه 
البن�ك املرك�زي ب�ل تأتي 
بسبب استغالل املضاربن 
للترصيحات غري املسؤولة 
, مؤكدا ان س�عر الرصف 
األيام  س�ينخفض خ�الل 

املقبلة .

وق�ال زاي�ر  , ان ” ضعف 
الثقاف�ة املالي�ة يف العراق 
املضارب�ن  ق�د يجع���ل 
املحلي�ن يس�تغلون ذل�ك 
بوجود  الترصيح�ات  وان 
مقرتح برفع سعر رصف 
الدين�ار العراق�ي مقاب�ل 
اس�تغالله  تم  الدوالر ق�د 
مما أدى اىل فوىض محلية 
حي�ث ان س�عر ال�رصف 
مازال مس�تقرا لدى البنك 

املركزي ” .
وأضاف ان ” الترصيحات 
والتي  مس���ؤولة  الغ�ري 
اليوج�د له����ا أي س�ند 
ع�ىل الواق�ع أدت اىل هذه 
وان  املفتعل�ة  الف�وىض 
الص��رف  س�ع�������ر 
خ���الل  سي�����راتجع 

األيام القليل����ة”.
وطال�ب عب������د زاي�ر 
“املس�ؤولن خاصة ممن 

يف  خ�ربة  لديه�م  لي�س 
الجانب املايل اىل عدم اثارة 
ترصيح�ات  هك�ذا  مث�ل 
الوحي�د  املت�رر  لك�ون 
الن�اس  عام�ة  س�يكون 
ومح�دوي  الفق�راء  م�ن 
ارتف�اع  بس�بب  الدخ�ل 
وغريه�ا  الغذائي�ة  امل�واد 
إضاف�ة اىل انها س�تكون 
خدمة مجانية للمضاربن 

بالعملة” .

أظه�رت بيانات إحصائي�ة تركية ، أن 
العراقي�ن ج�اؤوا باملرتب�ة االوىل من 
حيث رشاء األجانب للعقارات يف تركيا 
خ�الل ش�هر ترشي�ن الثان�ي 2020. 
وأوضح�ت البيان�ات الت�ي أصدرته�ا 
أن  الرتكي�ة،   االحص�اء  مؤسس�ة 
»الع�راق جاء باملرتب�ة االوىل من حيث 

ال�رشاء خ�الل ش�هر ترشي�ن الثاني 
وبواقع 876 من�زال، وجاء بعد العراق 
إي�ران ب�� 860 م�ن املن�ازل املباع�ة، 
وروس�يا ثالث�ا ب�� 434 م�ن املن�ازل 
املباعة، وأفغانستان رابعا ب� 203 من 
املن�ازل املباعة، والكويت خامس�ا ب� 

202 من املنازل املباعة.

العراق يتصدر قائمة الدول األكثر شراء 
للعقارات في تركيا للشهر الماضي

أرقام واقتصاد

دوالرًا تسعيرة برميل النفط 
في موازنة 2021 ,حسب 
تصريحات وزير التخطيط 
والتي وصفها بالمريضة
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قيمة الفوائد التي 
يمنحها مصرف الرشيد 
للودائع الثابتة لمدة 
سنتين ونصف السنة
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اعل�ن االتحاد املح�ي للجمعيات 
الفالحي�ة يف دي�اىل ، أن 80% من 
مزارع�ي املحافظة لم يس�تلموا 
حت�ى االن مس�تحقات تس�ويق 

الحنطة.
وق�ال رئي�س االتح�اد الفرع�ي 
م�ن   %80 ،ان”  التميم�ي  رع�د 
مزارعي دياىل لم يس�تلموا حتى 
اللحظة مس�تحقاتهم املالية عن 
تسويق محصول الحنطة لوزارة 
التج�ارة”، الفت�ا اىل ان�ه “رغ�م 
الوع�ود املتكررة لك�ن لم يحصل 
اي تغ�ري والوض�ع ق�د ينفج�ر 
اىل موج�ة تظاه�رات عارم�ة يف 

االسابيع القادمة”.
واض�اف التميم�ي،ان “مزارعي 
دي�اىل يف وض�ع صعب ج�دا مع 
ب�دء املوس�م الش�توي واغلبهم 
يعانون م ديون مرتاكمة بس�بب 
تكالي�ف الزراع�ة وع�دم القدرة 
تأخ�ر  بس�بب  تس�ديدها  ع�ىل 

مؤك�دا  املالي�ة”،  مس�تحقاتهم 
أن “م�ا يح�دث ح�رب نفس�ية 
ض�د امل�زارع العراق�ي يف دي�اىل 
وله�ا تداعيات س�لبية عىل ملف 

الزراعة بشكل عام”.
ودعا التميمي حكومة الكاظمي 
اىل “موقف حاس�م ازاء مزارعي 
دي�اىل م خ�الل االيف�اء بالوعود 
وتس�ديد مس�تحقاتهم باق�رب 
وق�ت ممك�ن م�ن اج�ل تفادي 
الن  منه�ار  زراع�ي  موس�م 
الكثريي�ن اليملك ام�وال للحراثة 
ورشاء البذور واالس�مدة يف حن 
الب�د ان يك�ون دع�م الحكوم�ة 

للمزارعن مضاعفا”.
وتع�����د ديال م�ن املحافظات 
لكمي�ات  واملنتج�ة  الزراعي�ة 
كب�رية م�ن محص�ول الحنط�ة 
الت�ي يج�������ري تس�ويقها 
اىل مخ�ازن وزارة التج�����ارة 

سنويا.

أعلن متح�دث مصلحة الجمارك 
اإليراني�ة ، ع�ن تصدي�ر 133.7 
ط�ن مكرسات يف 8 ش�هور فرتة 
20 آذار حت�ى 20 ترشين الثاني 

.2020
وأوض�ح ” روح الل�ه لطيف�ي” 
يف ترصي�ح للتلفزي�ون االيراني، 
نم�وا  س�جلت  الص�ادرات  أن 
كّميا بنس�بة 99 باملئة و سعريا 

71 باملئ�ة ع�ن الف�رتة املناظرة 
2020، التي شهدت تصدير نحو 
67100 ط�ن بقيمة 486 مليون 

دوالر.
وبحج�م  الفس�تق  أن  وب�ّن 
 798 وبقيم�ة  ط�ن   121,300
مليون دوالر استحوذ عىل اجمايل 
صادرات املكرسات وهو االعىل يف 

اجتذاب العملة االجنبية.

ديالى.. موجة غضب »فالحية« بعد 
تأخر تسديد مستحقات »الحنطة« لـ80 %

إيران تصدر مكسرات بقيمة
 835 مليون دوالر خالل 8 اشهر

أحكــام مخففـة بحــق »الفــاسدين« ولجــان 
مكـافحته ترفع »الـراية« البيضـاء 

محاربة الفساد.. تصريحات رنانة وإجراءات هزيلة

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
احت�ل الع�راق املرك�ز الس�ادس عربيا و13 
عاملي�ا يف قائم�ة ال�دول األكث�ر فس�ادا من 
إجمايل 168 دولة، بحسب منظمة الشفافية 
الدولي�ة، وحجم الفس�اد يف الب�الد تجاوزت 
قيمت�ه ثالثمائة مليار دوالر, والتي معظمها 
ت�م تهريبه�ا خ�ارج البالد من قب�ل مافيات 
سياسية , ورغم جهود رئيس الوزراء الحايل 
بالح�د من الفس�اد من خالل تش�كيل لجان 
للتحقيق يف قضايا الفس�اد الكبرية برئاس�ة 
الفري�ق أبو رغي�ف، وبصالحيات واس�عة , 
فضال عن اللجان الس�ابقة ملكافحة الفساد 
, كل هذه الجهود جميعا فش�لت يف الحد من 
اله�در املايل , وهذا ينطب�ق عىل هيأة النزاهة 
والنزاه�ة النيابي�ة , فالجمي�ع ل�م ينجح يف 
إحالة ملفات الفساد الكبرية إىل القضاء , بل 
إن اللجنة التي ش�كلها الكاظمي بات عملها 
غامض�ا ول�م ُيلم�س منها يشء ع�ىل أرض 

الواقع .
لجنة النزاهة النيابية أكدت أن حجم الفساد 
وامللف�ات املوج�ودة أك�رب من طاق�ة اللجنة 
املتابعة لها بسبب ضخامة االموال املرسوقة 
فيه�ا, فجميع الحكومات الت�ي تعاقبت بما 
فيها الحكومة الحالية قدمت برامج ملحاربة 
الفس�اد وش�عارات رنان�ة ل�م يج�ِن منه�ا 

املواطن %1”.
كافي�ة  الس�ابقة  “املوازن�ات  أن  وأضاف�ت 
لبن�اء دول بأكملها من الصف�ر لكن الطبقة 
السياس�ية برمته�ا مس�ؤولة ع�ن هدره�ا 

ورسقتها ومسؤولة عن أرواح املواطنن التي 
اُزهقت طيلة الفرتة السابقة, فحجم ملفات 
الفس�اد املوجودة حاليا أكرب من طاقة لجنة 

النزاهة النيابية ملواجهتها ومالحقتها .
مختص�ون أكدوا أن ملفات الفس�اد الكبرية 
نتيج�ة  عنه�ا  الكش�ف  أح�د  يس�تطيع  ال 
الضغوط�ات السياس�ية , وحت�ى يف ح�ال 
الكش�ف عن بعضها كما حدث بملف وزيرة 

الرتبية الس�ابقة والتي حك�م عليها القضاء 
بالحبس مل�دة عام مع إيق�اف التنفيذ , يدل 
عىل وجود ضغوطات سياس�ية عىل القضاء 
حتى التفضح جميع أجزاء القضية وتتوسع 
وتش�مل بع�ض السياس�ين الكب�ار لذل�ك 
كان الحك�م بس�يطا , وهو يمث�ل ازدواجية 
القضاء يف هكذا قضايا , فقد تناولت وسائل 
االع�الم حادثة رسق�ة كيس طح�ن وحكم 

عىل الس�ارق بستة سنوات , بينما هدر أكثر 
م�ن 41 ملي�ار دوالر تم الحك�م عىل املتهمة 
بسنة مع إيقاف التنفيذ , فهذه الضغوطات 
السياس�ية هي التي تمنع من كشف ملفات 
الفس�اد الكب�رية ألن املته�م س�يايس م�ن 

الدرجة االوىل.
وي�رى الخبري االقتصادي لطي�ف العكيي يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن الحكومات 

املتعاقبة دأبت عىل تش�كيل لج�ان ملكافحة 
الفس�اد وبأس�ماء مختلفة , إال أن جميعها 
فش�لت يف عملها بس�بب أن معظ�م ملفات 
الفس�اد الكبرية متورط بها سياسيون كبار 
وله�م كتلهم التي تدافع عنه�م , بل إن هذه 
الكتل تضغط عىل تل�ك اللجان من أجل عدم 
كش�ف ملفاتها ويف حال إحالة ملف منها إىل 
القضاء فهي تس�ارع بممارس�ة ضغوطات 
من تخفيف الحكم الصادر عليهم كما حدث 
يف قضي�ة وزي�ر الرتبية الس�ابقة التي حكم 

عليها بالحبس ملدة عام مع إيقاف التنفيذ.
وتابع العكيي: الكتل تتس�ارع للتغطية عىل 
متهميه�ا بالفس�اد من خ�الل الضغط عىل 
رئاس�ة الوزراء أو القضاء حت�ى يتم تمييع 
اللج�ان التحقيقية التي وصل�ت إىل 13 إلف 

محبوسة يف إدراج هيأة النزاهة
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي 
جاس�م علي�وي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب 
العراق�ي(: أن هناك اس�تياًء ش�عبيا لقضية 
الحكم عىل وزيرة الرتبية السابقة والتي تدل 
عىل تورط القضاء يف ه�ذا الحكم وخضوعه 
يش�جع  م�ا   , السياس�ية  الضغوط�ات  إىل 
الفاس�دين ع�ىل التم�ادي ع�ىل امل�ال العام 
كون الفس�اد أرهق االقتص�اد العراقي وهو 
املس�ؤول عن االزم�ات املالي�ة واالقتصادية 
الت�ي تحدث يف البالد , كما أن جميع مجالس 
ولجان مكافحة الفس�اد الحكومية فش�لت 
يف عمله�ا ألن معظم العامل�ن فيها ينتمون 

لألحزاب الفاسدة.

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب ، بالتزامن م�ع تزايد حاالت 
اإلصاب�ة بكوفي�د-19 والقيود املفروض�ة يف الضغط 
ع�ىل ش�هية املس�تثمرين لألص�ول عالي�ة املخاط�ر 
ع�ادة، فيما ع�زز الرهان عىل مزيد م�ن التحفيز قبل 
اجتم�اع مجلس الف�درايل األمريكي.وصع�د الذهب يف 
الس�وق الفوري�ة 0.7% إىل 1839.20 دوالر لألونص�ة 
بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بينما كسب 
الذه�ب يف التعامالت اآلجلة يف الوالي�ات املتحدة %0.6 

إىل 1843.80 دوالر.ويس�تمر تفيش الجائحة عامليا ما 
يدفع قي�ود أكثر رصام�ة يف هولندا وأملاني�ا ولندن يف 
ح�ن تج�اوزت الوفيات يف الواليات املتح�دة 300 ألف 
مما دفع األس�هم اآلس�يوية إىل الهبوط ألقل مستوى 
فيما يزيد عن أس�بوع.وقال س�تيفن إينز كبري محلي 
األس�واق العاملي�ة يف رشك�ة أك�ي للخدم�ات املالية 
»اإلغالق�ات األخ�رية تعن�ي أنه س�يكون ثم�ة حاجة 
ملزيد من التحفيز .. س�واء م�ن الكونغرس أو مجلس 

األمريكي�ون  املرشع�ون  الفدرايل«.ويب�دو 
متفائلون حيال صفقة تحفيز مايل مقس�مة 

ع�ىل جزئ�ن س�عيا إلقراره�ا م�ا دف�ع الدوالر 
األمريك�ي للهب�وط ق�رب أق�ل مس�توياته يف عدة 

أعوام.وبالنس�بة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت 
الفض�ة 1.4% إىل 24.14 دوالر لألونص�ة وزاد البالتن 
0.2% إىل 1009.50 دوالر وكس�ب البالدي�وم 0.4% إىل 

2302.47 دوالر.

النقل تعلن عن مفاوضات لتفعيل الخط البري بين »القاهرة – عمان – بغداد«
ع�ن   ، النق�ل  وزارة  كش�فت 
مفاوضات تج�ري إلعادة تفعيل 
خ�ط النق�ل ال�ربي )القاه�رة � 
عم�ان � بغ�داد(، بينم�ا تعم�ل 
بشكل متواصل لتفعيل الخطوط 
املج�اورة  ال�دول  جمي�ع  م�ع 
الخ�اص  اس�طولها  وتحدي�ث 
مدي�ر  املس�افرين.وقال  بنق�ل 
الرشكة العامة لنقل املس�افرين 
والوف�ود املهن�دس كري�م كاظم 
حس�ن يف بي�ان ، ان “الرشك�ة 
وضعت خطط وبرامج تش�غيلية 
للع�ام 2021، حي�ث عمل�ت عىل 
رشاء 25 باص�ا ن�وع )كوس�رت( 
م�ن الرشك�ة العام�ة لصناع�ة 
للس�يارات، وكذل�ك رشاء ان�واع 
الس�يارات لالستفادة  اخرى من 
منها يف تحديث اس�طول الرشكة 
بش�كل عام وزجه�ا يف خططها 

التش�غيلية بش�كل تدريجي بعد 
انته�اء جائحة كورونا”.واضاف 
حس�ن، ان “لدى الرشكة عقود 
مع مصايف نفط الشمال يف ارسال 
ع�دد م�ن الباص�ات اليه�ا، مع 
تعزيز عدد اخر من خطوط النقل 
املنتظمة ع�رب الحافالت الحديثة 

ال�دويل  بغ�داد  مط�ار  واىل  م�ن 
باس�عار رمزي�ة، مع اس�تخدام 
اسلوب التتبع الذكي حفاظا عىل 
امن وسالمة املس�افرين، وحاليا 
ت�م اع�داد دراس�ات الس�تغالل 
الخط�وط باالس�لوب االمثل بما 
ايرادات  يخدم املواط�ن وتعزي�ز 

الرشكة”.وأش�ار إىل أن “الرشكة 
تملك س�ابقا اكثر م�ن 45 باصا 
لكنه�ا  نين�وى  محافظ�ة  يف 
توقف�ت جميعها منذ بداية ازمة 
كورونا بس�بب حظ�ر التجوال، 
ع�ىل  فرض�ت  الت�ي  والقي�ود 
حرك�ة املواطنن، وتم�ت اعادة 
دراسة بالتنسيق مع املحافظة، 
ومديرية املرور، والرشكة العامة 
للنق�ل الخ�اص، لغ�رض اعادة 
حرك�ة الخط�وط ب�ن مناط�ق 
االيم�ن  والجانب�ن  املحافظ�ة 
واالي�رس م�ن اجل خدم�ة اهايل 
املحافظة، واتخذت الرشكة قرارا 
بتس�يري 8 خط�وط باعتباره�ا 
الجائحة،  تجرب�ة جدي�دة بع�د 

تعزيز  سيتم  وبعدها 
باع�داد  الخط�وط 

اخرى منها”.

المعدن األصفر يرتفع مع تصاعد حاالت االصابة بفيروس كورونا
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إنجاز جديد في مجال الصواريخ البالستية

الجمهورية اإلسالمية في طليعة العالم 
بالتقنيات العسكرية الحديثة

المراقب العراقي/ متابعة
يع�ّد حم�ل وإطالق صواري�خ الكروز 
ومس�افات  بمه�ام  والباليس�تية 
للس�فن  مهم�ًة  قضي�ًة  مختلف�ة، 
الس�طحية والغواصات يف العالم، ويف 
العقود األخرية ف�إن مهاماً مثل حمل 
وإط�الق الصواري�خ الباليس�تية ق�د 
جذب�ت انتباه الق�وات البحرية املهمة 

يف العالم.
تمثِّ�ل صواري�خ  ت�زال  ال  وبالطب�ع، 
الكروز خياراً جذاباً للسفن السطحية 
النظ�ر ع�ن  والغواص�ات، وب�رف 
ف�إن  للس�فن،  املض�ادة  الصواري�خ 
صواري�خ الك�روز بعي�دة امل�دى التي 
تهاج�م أهداف�اً أرضيًة، ه�ي من بني 
الخي�ارات الت�ي تس�تخدمها بع�ض 

الدول.
أمريكا وروسيا وفرنسا والصني، هي 
زت س�فنها  من ب�ني الدول الت�ي جهَّ
الس�طحية بهذه الفئة من الصواريخ. 
وهناك عدة أنواع من صواريخ الكروز 
الت�ي تهاج�م أهدافاً أرضي�ًة، متاحة 
اليوم يف سوق التصدير ويتم تقديمها 

لعمالء مختلفني.
وم�ع ذلك، فإن مس�ألة حمل وإطالق 
الصواري�خ الباليس�تية م�ن عىل متن 
الس�فن الحربي�ة، ه�ي أكث�ر أهميًة، 
وهناك دول قليلة يف العالم تمكنت من 

دخول هذا النادي العسكري.
القوات املس�لحة  وبخصوص تحقيق 
اإليراني�ة لهذه الق�درة، كان�ت هناك 
إىل  مختلف�ة،  ومناقش�ات  تكهن�ات 
أن أج�رى قائ�د البحرية خ�الل األيام 
القليل�ة املاضي�ة مقابل�ًة م�ع إحدى 
وس�ائل اإلعالم املحلي�ة، ظهرت فيها 
ب�وادر تغي�ري يف وجه�ة نظ�ر القوات 
املس�لحة اإليراني�ة بش�أن اس�تخدام 

وتشغيل الصواريخ الباليستية.
وأعل�ن األدم�ريال »أم�ري خان�زادي« 
يف ه�ذه املقابل�ة، أن »نوع�اً آخ�ر من 
وال�ذي  العم�ودي،  الص�اروخ  ه�ذا 
ليس بص�اروخ كروز، ه�و من النوع 
الباليستي، ويف املستقبل سنستخدمه 
والغواص�ات  الثقيل�ة  املدم�رات  يف 
األثق�ل، ألن لدينا أنواع�ًا مختلفًة من 
الصواري�خ الباليس�تية ع�ىل األرض، 
الباليس�تية م�ن  وحم�ل الصواري�خ 
األرض عىل الغواص�ات ليس له حدود 

بالنسبة لنا«.
ويف ج�زء آخر م�ن تريحات�ه حول 
صاروخ الكروز بعي�د املدى، قال قائد 

البحري�ة اإليرانية: »إن صاروخ كروز 
البح�ري املس�مى )أبو مه�دي( الذي 
م للبحرية واخُت�ر بنجاح وحلَّق  صمِّ
أكثر من أل�ف كيلومرت، صاروخ قابل 
للرمج�ة، وهذا يعن�ي أن�ك إذا أردت 
نقط�ة  الص�اروخ يف  ي�دور ه�ذا  أن 
م�ا، فيمكن�ه القي�ام بذل�ك والذهاب 
للخط�ة واالتج�اه  اله�دف وفق�اً  إىل 

املحددين«.
وبالنظ�ر إل�ی أن صواري�خ الك�روز 
طويلة املدى الجديدة للس�فن الثقيلة 
السطحية والغواصات التابعة لبحرية 
جي�ش جمهوري�ة إيران اإلس�المية، 
س�تكون من نوع »أبو مه�دي« الذي 
سبق أن ذكره قائد البحرية اإليرانية، 
لكن مس�ألة الصواريخ الباليستية يف 
الس�فن الس�طحية وتحت السطحية 
موض�وع مختل�ف وجدي�د يحتاج إىل 

مزيد من االهتمام.
وتعّد الصواريخ الباليس�تية التي يتم 
إطالقها من الغواصات قضيًة شائعًة 
وطويلة األم�د يف العالم، لكن القضية 
األق�ل ش�هرًة ه�ي نق�ل الصواري�خ 
الباليس�تية وإطالقه�ا م�ن الس�فن 

السطحية.
وإذا أردنا العّد رس�مياً، فال يتم إطالق 
أي صواري�خ باليس�تية من الس�فن 
عملياً، ولكن تم إجراء تجارب ناجحة 

يف هذا الصدد يف العالم.

ويف ع�ام 1947، أجرت أمريكا اختباراً 
»مي�دواي«  طائ�رات  حامل�ة  م�ن 
لصاروخ باليس�تي من V-2 اغتنمتها 
م�ن أملاني�ا، ت�اله حديث ع�ن تجهيز 
وحام�الت  الحربي�ة  الس�فن  بع�ض 
الطائ�رات القديمة، ولكن تم نس�يان 
ه�ذه القضي�ة إىل األب�د م�ع تطوي�ر 

الصواريخ التي تطلق من الغواصات.
وكان�ت الحال�ة التالية ه�ي محاولة 
باليس�تية  صواري�خ  إط�الق  الهن�د 
قصرية املدى من س�فن حربية، حيث 
أجرى الهنود بني عامي 2009 و2018 
 Dhanush س�بعة اختبارات بصاروخ
الباليس�تي قص�ري امل�دى ع�ىل بح�ر 

البلطيق، وكان معظمها ناجحاً.
وت�م إجراء ه�ذه االختب�ارات من عىل 
س�فن مختلفة، مثل س�فن الدوريات 
س�فن  أو    »Sukanya« فئ�ة  م�ن 
»Rajput«. يمك�ن أن يص�ل مدى هذا 
الص�اروخ إىل 750 ك�م، اعتم�اداً عىل 
وزن الرأس الحرب�ي، والذي يمكن أن 
يك�ون طبيعي�اً أو نووي�اً. بالطبع، يف 
النهاية، لم يسع الهنود إىل تنفيذ هذه 

الخطة.
ومن التجارب األخرى التي شوهدت يف 
هذا املجال، ه�ي الصواريخ التكتيكية 
»ل�ورا« التابع�ة للکي�ان الصهيوني، 
حيث تم اختبارها بالطبع من سفينة 
شحن مع وجود ناقلة ثقيلة متحركة، 

وه�ذا االختبار ال ين�درج كثرياً يف هذه 
الفئة بسبب االختالف العام للسفينة.

بع�ض  تعتق�د  نفس�ه،  الوق�ت  ويف 
املص�ادر الصينية أن الس�فن الحربية 
الثقيل�ة م�ن الن�وع »055« س�تكون 
ق�ادرًة عىل حم�ل وإط�الق صواريخ 
باليستية مضادة للسفن يف املستقبل. 
توج�د معلوم�ات مح�ددة  ال  ولک�ن 

متاحة حتى اآلن بهذا الشأن.
وبالنسبة للبحرية اإليرانية ووصولها 
إىل مرحلة تجهيز الس�فن الس�طحية 
الباليس�تية، فإننا نواجه  بالصواريخ 
تحدي�ات عدي�دة، النقط�ة املهم�ة يف 
تريح�ات قائ�د البحري�ة اإليرانية، 
تتعل�ق باس�تخدام قاذف�ات عمودية 
الس�طحية إلطالق صواريخ  للس�فن 

باليستية.
تج�ارب  يف  اآلن  حت�ى  لوح�ظ  وم�ا 
الصواريخ الباليستية حول العالم، هو 
حمل صاروخ عىل س�فينة وإطالقه. 
بطبيع�ة الح�ال، ف�إن تركي�ب خلية 
إط�الق عمودي�ة بحج�م الصواري�خ 
الباليس�تية )حتى النماذج منخفضة 
ع�ىل   ،110 فات�ح  لص�اروخ  امل�دى 
س�بيل املثال(، كأحد أقر الصواريخ 
اإليراني�ة من حيث الط�ول وأصغرها 
قطراً، يتطلب مس�احًة أكر بكثري من 
صواريخ الكروز أو الصواريخ املضادة 

للطائ�رات.

وبالطب�ع، ه�ذا االف�رتاض مخصص 
لهذا الص�اروخ الصغري فقط، وإذا تم 
اس�تخدام صواري�خ باليس�تية أكر، 
فم�ن الواضح أنه س�يتطلب تصميماً 
جدي�داً تماماً، وبالطبع كب�رياً وثقيالً 

للغاية.
والتح�دي اآلخ�ر ه�و مس�ألة تدريب 
الطاق�م يف مج�ال صيان�ة وتش�غيل 
الصواري�خ الباليس�تية، والت�ي كانت 
موج�ودًة حت�ى اآلن يف س�الح الج�و 
التابع للح�رس الثوري اإليراني فقط، 

وتمت اآلن إضافة البحرية إليها.
ويب�دو أن الخط�وة املنطقي�ة يف هذا 
الص�دد، ه�ي تصميم جي�ل جديد من 
للعملي�ات  الباليس�تية  الصواري�خ 
البحرية. ويمك�ن رؤية مثال عىل ذلك 
يف أن�واع غواصات اإلط�الق األجنبية، 
حيث يك�ون الصاروخ أصغ�ر حجماً 
والق�درة  امل�دى  بنف�س  مقارن�ًة 

االستيعابية.
وسيش�كل هذا األمر تحدياً هندس�ياً 
كب�رياً للمصمم�ني اإليراني�ني، والذي 
�ق )وه�و أمر ممك�ن بالنظر  إذا تحقَّ
إىل خ�رة الق�وات املس�لحة وصناعة 
الدف�اع اإليرانية(، يمكن القول تقريباً 
إن�ه يف مج�ال الصواريخ العس�كرية، 
فس�يكون إلي�ران مكان�ة خاصة بني 

القوى العظمى يف مجال الصواريخ.
لكن يف مج�ال الصواريخ الباليس�تية 

التي تطلق من الغواصات، فقد أثريت 
قضاي�ا أخرى. إن تحقيق هذه القدرة 
يف البحري�ة يعن�ي أن البحرية التابعة 
إيران اإلس�المية،  لجي�ش جمهورية 
الجي�ش  يف  األوىل  الق�وة  باعتباره�ا 
اإليراني، س�تكون مس�ؤولًة عن جزء 
من مهمة الردع االس�رتاتيجية للبالد، 
وهي القضية التي كانت يف السابق يف 
أيدي الق�وات الجوية للحرس الثوري 

اإليراني بشكل عام.
والدخول يف النق�اش حول الغواصات 
الت�ي تحم�ل صواري�خ باليس�تية له 
إيجابيات�ه، وبالطبع بعض التحديات 

أيضاً.
تحم�ل  الت�ي  الغواص�ات  وتمتل�ك 
أع�ىل مع�دالت  باليس�تية  صواري�خ 
البق�اء ع�ىل قي�د الحياة ض�د هجوم 
مضاد للعدو، كما أن دوالً مثل روسيا 
والص�ني وأمري�كا عىل س�بيل املثال، 
والت�ي لديها حالياً مجموعة واس�عة 
م�ن الصواري�خ الباليس�تية الثابت�ة 
واملتحرك�ة تح�ت األرض، إضاف�ة إىل 
املجه�زة  االس�رتاتيجية  القاذف�ات 
بصواري�خ الك�روز، وه�ي تتمت�ع يف 
نف�س الوقت بجغرافيا واس�عة جداً، 
ال تزال تعتر الغواصات النووية التي 
تحمل صواريخ باليستية أحد عنارص 
ال�ردع الرئيس�ة، والجزء األكث�ر قوًة 

للمقاومة أمام األعداء.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: السعودية تشن حملة إرهابية جديدة بحجة محاربة الفساد

جون أفريك: محمود السيسي يقف وراء السياسة القمعية للنظام المصري

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت شبكة “يس إن إن” األمريكية بأن النائب عن والية 

ميشيغان، بول ميتشل، سيرتك الحزب الجمهوري بعد رفض 
الرئيس الحايل دونالد ترامب االعرتاف بنتائج االنتخابات.
وقال ميتشل يف رسالة موجهة إىل رئيسة اللجنة الوطنية 

للحزب، رونا مكدانيل، وزعيم األقلية الجمهورية يف مجلس 
النواب، كيفني مكارثي: “الرئيس وفريقه القانوني لم يتمكنوا 
من تقديم أدلة جوهرية عىل حدوث تزوير أو إخفاقات إدارية 

عىل نطاق واسع بما يكفي للتأثري عىل نتيجة االنتخابات”.
ووفقا للرسالة، فإن ميتشل يشعر بخيبة أمل من سلوك بعض 

أعضاء قيادة الحزب الذين يصدقون “نظريات مؤامرة ال أساس 
لها”، وال يدافعون عن العملية االنتخابية بسبب اعتبارات 

سياسية.

المراقب العراقي/ متابعة...
فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي إغالقا عاما جديدا 
ملدة خمسة أسابيع عىل مستوى البالد، مشريا إىل أن املدارس 

واملتاحف وصاالت الرياضة أغلقت بدءا من منتصف ليل الثالثاء 
وحت�ى 19 كان�ون الثان�ي.

وأثناء حديث روتي من مكتبه يف الهاي، كانت مجموعة من 
املتظاهرين تنفذ اعتصاما خارج مكتبه رفضا لإلغالق.

وقال روتي يف خطاب متلفز لألمة: “الحقيقة هي أن هذه ليست 
إنفلونزا بريئة كما يعتقد بعض الناس، مثل املتظاهرين يف 

الخارج… هذا الفريوس يمكن أن يصيب الجميع”.
وأضاف روتي: “نحن ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة اإلجراءات 

التي نتخذها اليوم خصوصا مع اقرتاب عيد امليالد”.
واعتبارا من يوم الثالثاء، سيتم إغالق جميع املتاجر غري 

األساسية مثل صالونات الحالقة واملتاحف واملسارح حتى 19 
كانون الثاني، وسيتعني عىل جميع املدارس والجامعات التحول 

إىل التعلم عن بعد اعتبارا من اليوم األربعاء.
وسيتم إغالق مراكز الرعاية النهارية لألطفال أمام الجميع 

باستثناء أطفال العاملني الرئيسيني.
كما حثت الحكومة الناس عىل استقبال ضيفني كحد أقىص فوق 
سن 13 يف اليوم، لكنها خففت هذه القاعدة يف الفرتة من 24 إىل 
26 كانون األول، قائلة إنه يمكن لثالثة أشخاص الزيارة يف تلك 

األيام االحتفالية عادة.

نائب جمهوري يقرر ترك حزبه بسبب 
موقف ترامب من االنتخابات

هولندا تفرض إغالقًا عامًا 
لمدة 5 أسابيع

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال وزي�ر الدفاع الرتك�ي خلويص 
أكار إن العقوب�ات الت�ي فرضته�ا 
الوالي�ات املتح�دة ع�ىل تركي�ا ق�د 
“ه�زت” جمي�ع مب�ادئ التحال�ف 
وأض�اف  املتح�دة.  الوالي�ات  م�ع 
وزي�ر الدفاع: “ندين الق�رار الذي ال 

ينسجم مع روح التحالف والحقائق 
ق�رار  والسياس�ية..  العس�كرية 
العقوبات األمريك�ي هّز جميع قيم 
التحالف بني بلدينا.. نتخذ كل تدبري 
رضوري م�ن أج�ل أم�ن مواطنينا 
وبلدن�ا الواق�ع تح�ت تهدي�د جوي 
وصاروخ�ي خطري”. وتاب�ع الوزير 

قائال: “م�ن الواض�ح أن العقوبات 
ض�د دول�ة عضو يف النات�و لن ترض 
بروح التحالف فحسب بل ستقوض 
الثق�ة بني الحلف�اء”. وأك�د الوزير 
عزم بالده مواصلة بحزم وتصميم، 
جه�ود ضم�ان أم�ن وحماي�ة البلد 
والش�عب. يذك�ر أن وزارة الخزان�ة 

األمريكي�ة فرض�ت عقوب�ات ع�ىل 
إدارة الصناع�ات الدفاعي�ة الرتكية 

ورئيسها، إسماعيل دمري.
إن  الخزان�ة  وزارة  موق�ع  وق�ال 
واش�نطن فرض�ت عقوب�ات ع�ىل 
ثالثة أفراد آخري�ن مرتبطني بإدارة 

الصناعات الدفاعية الرتكية.

المراقب العراقي/ متابعة...
حلق الطريان الحربي الصهيوني بكثافة، الثالثاء، يف سماء بعض املناطق يف 
جنوب لبنان. وذكرت الوكال�ة الوطنية اللبنانية لإلعالم، أن الطريان املعادي 
حلق عىل مس�توى منخفض، يف أجواء مدينة صيدا وجوارها. وبالتزامن مع 
تحلي�ق كثيف للطريان املعادي اطلقت دورية صهيونية النار باتجاه االرايض 

اللبنانية يف خراج بلدة ميس الجبل عىل الحدود مع فلسطني املحتلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الس�لطات األفغاني�ة، الثالثاء، عن مقتل 
نائ�ب محاف�ظ كاب�ل بتفج�ري س�يارته بعبوة 

ناسفة وسط العاصمة.

وقال مس�ؤولون أمنيون إن االنفجار ناجم عن 
قنبل�ة ثبته�ا مهاجم�ون مجهولون يف س�يارة 
محب�وب الل�ه محبي نائ�ب الحاك�م، الذي كان 
يتنق�ل بصحبة ح�راس األم�ن التابعني له وقت 

التفجري.
للحكوم�ة  الع�ام  االدع�اء  ممث�ي  أح�د  وكان 
األفغانية قد قتل األس�بوع املايض بالرصاص يف 

رشق كابل بينما كان يف طريقه إىل عمله.

أنقرة: العقوبات األمريكية هزت جميع أسس التحالف مع واشنطن

الطيران الصهيوني يحلق بكثافة في سماء لبنان

مقتل نائب حاكم كابل بانفجار في أفغانستان

المراقب العراقي/ بغداد...
يف تقري�ر تح�ت عن�وان: محم�ود 
الس�ييس ظل والده، تساءلت مجلة 
“ج�ون أفري�ك” الفرنس�ية إن كان 
الرئيس املري عبد الفتاح السييس 
س�يحاول عىل غرار س�لفه حسني 
مب�ارك أن “يصّعد” نجل�ه محمود، 
“الق�وي-  االس�تخبارات  ضاب�ط 

الغامض”، عىل حد وصف املجلة.
وج�اء يف تقرير “ج�ون أفريك” أنه 
االس�تبدادية  األنظم�ة  يف  كتقلي�د 
يف منطق�ة ال�رق األوس�ط، يعول 

الس�ييس عىل “دمه” من أجل تأمني 
أمن�ه وحكمه وترقية ابنه إىل املرتبة 
االس�تخبارات  جه�از  يف  الثاني�ة 
املرتبط برئاسة الجمهورية، جاعالً 
منه جنراالً بشكل رسي، قبل بلوغه 

الّسن القانونية لذلك.
ونقل�ت “ج�ون أفريك” عن س�يف 
اإلس�الم عي�د، الباح�ث امل�ري يف 
العل�وم السياس�ية يف معهد الدوحة 
للدراس�ات العليا، قول�ه: “إن هناك 
صورت�ني فق�ط ملحمود الس�ييس، 
ولم يس�مع الجمه�ور صوته قط.. 

فهو ظل وال�ده. وإذا تحدثت عنه يف 
مر، تذهب مبارشة إىل السجن”.

كما أن قس�ماً كبرياً من الرأي العام 
امل�ري يجهلون هذه الش�خصية، 
لكن اس�مه ب�دأ ينتر عىل ش�فاه 
أيل�ول  يف  والناش�طني  املعارض�ني 
عام 2019، ع�ىل خلفية نر املمثل 
ورج�ل األعمال محم�د عي مقاطع 
فيديو م�ن إس�بانيا تدي�ن األعمال 
الفخم�ة الخالية م�ن الفواتري التي 
ق�ال إن�ه ق�ام به�ا لصال�ح عائلة 
الس�ييس، والطريق�ة الت�ي يتبعها 

املارش�ال لتحويل م�ر إىل مملكة 
عائلية.

ومض�ت “ج�ون أفري�ك” إىل القول 
إن محم�ود الس�ييس ه�و من يقف 
لوال�ده،  القمعي�ة  السياس�ة  وراء 
واصفة إياه بجم�ال مبارك الجديد. 
وأوضح�ت الصحيفة أن الس�يطرة 
ع�ىل اإلعالم ه�ي أحد امللف�ات التي 
عنه�ا  املس�ؤولية  محم�ود  يت�وىل 
داخل جه�از االس�تخبارات العامة، 
الذي س�يطر من�ذ ع�ام 2016 عىل 

مجموعات كبرية منه.

المراقب العراقي/ متابعة
كش�ف تقرير لوكالة الصحافة الفرنس�ية، أن ويل 
العهد الس�عودي محم�د بن س�لمان اطلق حملة 
جديدة مزعومة ملكافحة الفساد تشبه حملة عام 
2017 ض�د االمراء، مم�ا يثري املزيد م�ن االرهاب 

والقمع يف اململكة .
وذكر التقرير أن »الحملة الجديدة التي اس�تهدفت 
كبار املسؤولني العسكريني وكذلك مسؤويل البلدية 
والصحة والبيئة، تهدف إىل إحكام قبضة ويل العهد 
الس�عودي عىل الس�لطة”، فيما قال احد املراقبني 
من داخل الس�عودية إن ”الحملة تؤكد أنه ال يوجد 

سوى ديكتاتور واحد يف املدينة”.
واض�اف التقرير ان ”الحملة اطلق عليها تس�مية 
)ميني ريتز( يف إشارة إىل حملة ترين الثاني عام 
2017 التي شهدت اعتقال أمراء واثرياء وحجزهم 
يف فن�دق ريتز كارلت�ون الفاخ�ر يف الرياض بتهم 

فساد مماثلة”.
واوض�ح التقري�ر أن ”اوامر االعتق�ال صدرت من 
قبل ما يس�مى بلجنة مكافحة الفس�اد يف اململكة 
العربية الس�عودية برئاس�ة ابن س�لمان يف حملة 
يعتق�د ع�ىل نطاق واس�ع أنه�ا ته�دف إىل تعزيز 
سلطته، حيث ادت حملة القمع األخرية إىل اعتقال 

عرات األش�خاص يف األش�هر األخرية ومصادرة 
كميات ضخمة من األموال”.

من جانبها ح�ذرت منظمة هيومن رايتس ووتش 
ومقره�ا نيوي�ورك يف وقت س�ابق من ه�ذا العام 
م�ن “إج�راءات قانونية غري عادل�ة” يف ظل نظام 
قضائ�ي غري ش�فاف و قمعي يف الس�عودية فيما 
قال أكاديمي س�عودي إن ”املستهدفني الحقيقيني 
ليس�وا الفاس�دين ب�ل الغرامات ومص�ادر الدخل 
الجديدة”، مش�ريا إىل” عدم وجود ش�فافية حول 
كيفي�ة اس�تخدام الحكوم�ة لألم�وال واألص�ول 

املصادرة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اش�تكت س�وريا ملجلس األمن الدويل 
م�ن زي�ارة وف�د أمريك�ي، برئاس�ة 
املس�ؤولة يف لجن�ة الحري�ات الدينية 
الدولية، نادين ماينزا، لش�مال رشقي 
األول  تري�ن  م�ن   28 يف  س�وريا، 

املايض، واعترته انتهاًكا لسيادتها.
وأرس�لت الخارجي�ة الس�ورية بياًن�ا 
موجًها إىل مجلس األمن قدمه املبعوث 
الس�وري بش�ار الجعفري، ج�اء فيه 

“إن الحكوم�ة الس�ورية تدي�ن زيارة 
إىل  الرعي�ة  األمريك�ي غ�ري  الوف�د 
ش�مال رشقي سوريا وتعتره انتهاًكا 
لس�يادتها”. وأكد الجعف�ري، وجوب 
احرتام س�يادة س�وريا و”برامة”، 
للرتوي�ج  محاول�ة  الزي�ارة  واعت�ر 
)قوات  االنفصالي�ة”  ل�”امليليش�يات 
س�وريا الديمقراطية(، ومنارصة غري 
رشعي�ة ل�”الكيان�ات املدعوم�ة من 

االحتالل األمريكي”.

غضب سوري بسبب زيارة مسؤولة أميركية إلى شرق الفرات
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ال شك أن القدس - قضية ومدينة - كانت وما زالت تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعدو 
االسرائيلي، حيث يعمل جاهًدا وبكل الوسائل على تثبيت احتالله لها، عسكرًيا وأمنًيا ودينًيا 

وديبلوماسًيا، وشعبًيا حتى، وهو ال يعدم طريًقا أو وسيلة لذلك، مستعيًنا، باالضافة لمتابعاته 
وقدراته الذاتية المذكورة، من جهة بالعرب المطبعين المستسلمين أو الخونة، ومن جهة أخرى 

بموقف متقدم جًدا لالدارة األميركية برعاية الرئيس دونالد ترامب.

د الّسفير األميركي السابق جيمس جيفري الذي كان موكاًل بملف سوريا على دور تركيا وموقعها، وأهميته بالنسبة إلى واشنطن، فقد  أكَّ
صّرح في أحدث مقابالته أنَّ تركيا دولة مهمة للغاية في«الناتو«، حيث موقع الرادار الذي يمثل جوهر نظام الصواريخ الباليستية ضد 

إيران، إضافة إلى وجود المعدات العسكرية األميركية الهائلة هناك، وال يمكن للواليات المتحدة مراقبة الشرق األوسط أو القوقاز أو البحر 
األسود من دونها. إنها خصم »طبيعي لروسيا وإيران«.

 

 ما يحدث يف اآلونة االخرية من هرولة العديد من الدول إلعالن التطبيع 
مع العدو الصهيون�ي وأقول إعالن التطبيع ألنهم بالفعل مطبعني مع 
ه�ذا الكيان الرسطان�ي املزروع يف خ�ارصة االمة وإن كان�وا من قبل 
مطبعون عىل اس�تحياء ومن تحت الطاولة بمعنى زواج عريف أما األن 
فق�د اعلن واصبح زواجهم معل�ن ويف محاولة لرشعنته ومباركته من 
مأذونهم األمريكي الذي يس�ريهم كيفما يش�اء وإن كان�وا قد جعلوا 
من علمائهم ابواق تحلل مايفعلون تحت مس�ميات الرشيعة السمحة 
وتع�دد االدي�ان وكأن اختالفنا مع الصهاينة أنن�ا النقبل التعايش مع 

اآلخر فقط الختالف الدين ناسني هؤالء العلماء .
أن  إرسائي�ل كي�ان غاص�ب ومحت�ل ألرض عربي�ة محاوال ه�دم اوىل 
القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني ولكنهم تركوا ما أمر الله به واتبعوا 
ما يأمرهم به أمرائهم الذين هم يف حقيقة األمر مأمورين ٱل حول لهم 
َها الَِّذيَن  وال قوة ومن هنا تبدأ الرزية أن يخون العلماء أماناتهم ) َيا أَيُّ
آََمُنوا اَل َتُخوُنوا اللَه َوالرَُّس�وَل َوَتُخوُنوا أََماَناِتُكْم َوأَْنُتْم َتْعلَ�ُمون َ(  من 
س�ورة األنفال- آية )27( ونعود للمطبعني لنتس�اءل ترى عّما يبحث 
املطبعون مع إرسائيل؟عن العزة او القوة او املنعة وهل إرسائيل تمتلك 
يشء من هذا لنفس�ها لك�ي تمنحه للمطبعني معها ) الَِّذي�َن َيتَِّخُذوَن 
الَْكاِفِري�َن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الْ�ُمْؤِمِن�نَي أََيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزََّة َفإِنَّ الِْعزََّة 

للِه َجِميًعا ( من سورة النساء- آية )139( .
انه�م اصبحوا يف خوف من تقدم خط املقاومة ومن صحوة ش�عوبهم 
الت�ي عندما تعرف ما ارتكبه حكامهم يف حقهم ويف حق أوطانهم فلن 
ته�دأ ثورتهم اال بزعزعة الكرايس وانزال من عليها راغمني فس�ارعوا 
ليحتموا بمن هو يف االس�اس يحتاج للحماية اع�الن التطبيع أتى بعد 
س�بعون عام م��ِْن التنازالت التي أوصلتنا ملا نح�ن عليه الًَيُوم ،إىل أن 
أت�ت صفقة القرن التي ل�م تأتي إال كنتاج طبيعي لكل ماس�محنا به 
، وتنازلن�ا عن�ه الحقيق�ة أن صفقة الع�ار نحن من ش�ارك يف اإلعداد 
له�ا ، ونحن م��ِْن ش�جع عليها ومّهد ل�ٍهآ الطري�ق وإن قلنا غري ذلك 
فهذه هي الحقيقة التي يجب علينا االعرتاف بها ،تنازلنا كثري وسكتنا 
كث�ري  حتى أتى ترامب ليعطي مااليملك ملن اليس�تحق وبما إن ترامب 
لم يغ�ادر البيت االبيض اال بعد اعالنه للصفقة املش�ؤومة وهذا يعني 
أن�ه قد آن الوقت للتطبي�ع املعلن كخطوة تالية عىل ه�ؤالء املهرولون 
إىل هاوي�ة التطبيع مع العدو بكل اش�كاله وانواعه معلن ورس�مي او 
غ�ري معلن أن يعلموا أن التطبيع هو الت�ويل بعينه الذي نهانا الله عنه  
َه�ا الَِّذيَن آََمُنوا اَل َتتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء َبْعُضُهْم أَْولَِياُء  ) َيا أَيُّ
الِ�ِمني َ  َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَه اَل َيْهدِي الَْقوَْم الظَّ

( من سورة املائدة- آية )51(.
 املقاطع�ة للعدو الصهيون�ي هو فرض عني حتى يت�م تحرير األرض 
املحتل�ة كاملة وتطهري اوىل القبلتني وثال�ث الحرمني من دنس اليهود 
علينا جميعا كمس�لمني رفض التطبيع مع أعداء اإلس�الم لكي تقوى 
ش�وكتنا والي�دب فينا الوه�ن القوة ه�ي يف خط س�ري املقاومة ليس 
رشط�ا أن نتف�ق يف كل يشء لن�دع اختالفاتن�ا املذهبي�ة والعقائدي�ة 
والفكري�ة جانبا دعونا نختل�ف يف كل يشء ولنتفق عىل يشء املقاومة 
ورف�ض التطبيع باملقاومة تقوى ش�وكتنا ويندحر عدون�ا ) َوأَِطيُعوا 
اللَه َوَرُس�ولَُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبُوا إِنَّ اللَه َمَع 

اِبِرين َ ( من سورة األنفال- آية )46(. الصَّ
 وعندما نستش�هد بآيات من كت�اب الله العزيز حت�ى يعلم املطبعون 
بانه�م مخالف�ون ملا أمر الل�ه به منتهك�ون ملا نهانا الل�ه عنه وحتى 
اليقال بأننا نميش وفق مايقوله فالن او عالن وان لم يكن يف ذلك ضري  
نح�ن نتبع مايقوله لنا رب العزة والج�الل ومن لم يهتدي بالقرآن فال 
ْفَنا يِف َهَذا الُْقرْآَِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن اإْلِْنَساُن  هادي له ) َولََقْد رَصَّ

ٍء َجَداًل(  من سورة الكهف- آية )54(.   أَْكَثَر يَشْ

المهرولون إلى التطبيع 

احرتام الُمشّرف 

االربعاء 16 كانون االول 2020 
العدد 2482 السنة العاشرة

جبهة الجوالن المحتل .. خاصرة »اسرائيل« الرخوة

إردوغان يعيد التموضع استراتيجيًا

بقلم/ شارل أبي نادر
صحيح أن هذا املوقف األمريكي املتقدم يف دعم 
»ارسائي�ل« فيما خص القدس، تجاوز املجتمع 
ال�دويل وق�رارات مجل�س األم�ن ذات الصل�ة 
و)الن�ادرة عادة( فيما خ�ص الحقوق العربية 
والفلسطينية، حيث قاد وادارة الرئيس ترامب، 
ضغًطا ع�ىل الس�لطة الفلس�طينية واألنظمة 
العربية املرتهن�ة يف مختلف االتجاهات، ودعًما 
ديبلوماس�ًيا فري�ًدا، تمث�ل يف نق�ل الس�فارة 
االمرييك�ة اىل الق�دس، واعتماده�ا امريكًي�ا، 
عاصم�ة للكي�ان املحتل، لكن تب�ني مؤخرًا، أن 
للج�والن الس�وري املحت�ل أهمية ك�بى أيًضا 
بالنس�بة للع�دو، قد تماث�ل أو حت�ى تضاهي 
أحياًن�ا أهمي�ة الق�دس.. فأي�ن تكم�ن ه�ذه 
األهمي�ة؟ وملاذا يعت�ب الج�والن نقطة ضعف 

حساسة بالنسبة العدو االرسائييل؟
* م�ن الناحية الديبلوماس�ية: أوىل األمريكيون 
أيًض�ا أهمي�ة غري بس�يطة ملوض�وع االحتالل 
االرسائي�يل للج�والن، تمام�ا كالق�دس ، بداية  
م�ن خ�الل عرقل�ة جمي�ع الق�رارات االممية 
املتعلق�ة باالحت�الل االرسائييل للج�والن، وهذا 
مس�ار طويل، تناوبت عليه االدارات االمرييكة 
املختلف�ة، التابعة للح�زب الجمه�وري أو تلك  
التابعة للح�زب الديموقراطي، ومؤخرًا اتخذت 
االدارة االمريكي�ة )ادارة ترام�ب( قراًرا مماثاًل، 
ح�ني اعت�بت الج�والن أرًض�ا ارسائيلي�ة غري 
محتل�ة، وزيارة وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو ملنطقة الجوالن السوري املحتل، جاءت 

تماًما يف هذا االطار.
* م�ن الناحي�ة العمراني�ة والس�كنية: تعطي 
»ارسائي�ل« اهتماًم�ا كب�رًيا لحركة املش�اريع 
العمرانية والس�ياحية والزراعي�ة التي تنفذها 
يف الج�والن املحتل، ويخصص الجوالن بنس�بة 
كب�رية س�نوًيا من التموي�ل يف موازن�ة العدو، 
خاصة للبنى التحتية التي تجذب املس�توطنني 
واالرسائيلي�ني الختيار الس�كن يف تلك املنطقة، 
ومش�اريع توليد الطاقة عىل توربينات الهواء، 
الت�ي فج�رت مؤخ�رًا اعرتاًض�ا واس�ًعا م�ن 
قب�ل املواطن�ني الس�وريني أبناء تل�ك املنطقة 
املحتلة. وهذا دليل ح�ي وواقعي عىل اهتمام 
»ارسائي�ل« بتل�ك املنطق�ة، حيث كان�ت تعتب 
أن هذه املش�اريع، التي سيستفيد منها حكًما 
السوريون، سوف تخفف من تعلقهم بوطنهم 

وبدولتهم األم سوريا، وتجعلهم متساهلني مع 
االحتالل، اىل أن يتأقلموا معه رويًدا رويًدا، األمر 
ال�ذي لم يحدث، وش�كلت الحرك�ة االعرتاضية 

الرشسة لهؤالء، مفاجأة صادمة للعدو.
* م�ن الناحي�ة العس�كرية: ين�رش الع�دو يف 
الج�والن منظوم�ة دفاعي�ة متماس�كة ج�دا، 
من مراكز محصن�ة ومواقع للرص�د واملراقبة 
والتنصت، ويستخدم جبهة الجوالن ومرتفعاته 
االس�رتاتيجية، لالعت�داء الدائ�م ع�ىل الداخ�ل 
السوري، مس�تفيًدا من ميزة املراقبة الواسعة 
والبعي�دة، والت�ي تؤمنها ل�ه تل�ك املرتفعات، 
فمناورته االستعالمية واالس�تخبارية، تنشط 
بش�كل مكث�ف ملتابع�ة أي ن�واة أو نش�اطات 

لها طاب�ع املقاومة ضد وحدات�ه، أو التحضري 
أو التأس�يس ألي�ة حرك�ة مقاوم�ة، اذا كانت 
مقاومة من داخ�ل االرايض املحتلة يف الجوالن، 
أو م�ن األرايض الس�ورية املح�ررة، واملتاخمة 

للمناطق املحتلة.
كل ه�ذا االهتم�ام االرسائييل الالف�ت للجوالن 
الس�وري املحت�ل، يأت�ي يف س�ياق أهمي�ة تلك 
املنطقة االس�رتاتيجية أواًل، ويأتي ثانية بسبب 
حساسية موقف العدو يف احتالل تلك املنطقة، 
وخوفه الدائم عىل خسارتها، وذلك عىل الشكل 

التايل:
أواًل: ش�جعت األهمي�ة االس�رتاتيجية للجوالن 
الع�دو ع�ىل احت�الل تل�ك املنطق�ة. فإضاف�ة 

اىل ك�ون الج�والن مصدًرا رئيًس�ا للمي�اه التي 
تحتاجه�ا »ارسائي�ل« بقوة، تتمي�ز مرتفعاته 
بجغرافي�ة ن�ادرة يف منطقة الرشق األوس�ط، 
فهي تمسك باملراقبة املبارشة وبنار الصواريخ 
البعيدة واملتوس�طة املدى، أرايَض واسعة ألربع 
دول عربية: س�وريا وفلسطني واألردن ولبنان، 
كم�ا أنه�ا تكش�ف عم�ق البادية رشًق�ا حتى 
الع�راق وش�مال غ�رب الس�عودية، باالضافة 
لواجه�ة املتوس�ط الرشقي�ة وس�واحل لبنان 
وتركيا، ومن الطبيعي أن »ارسائيل« س�تحاول 
املس�تحيل لالحتفاظ بهذه املي�زة الجغرافية - 
العسكرية االسرتاتيجية، واألهم، أنها ستحاول 
املستحيل أيًضا، لعدم استعادة الدولة السورية 

تل�ك املنطقة، ومنع انتزاع األخ�رية تلك امليزات 
املهمة منها.

ثانًيا: حساس�ية موقف الع�دو يف احتالله لتلك 
املنطقة، تكمن يف خوفه الدائم من خس�ارتها، 
وهذه الخس�ارة هي دائًما واردة وممكنة وذلك 

لألسباب التالية:
أي  يوج�د  وال  محتل�ة،  منطق�ة  الج�والن    -
مس�وغ رشع�ي أو قانون�ي يحم�ي احت�الل 
»ارسائيل« للجوالن الس�وري، وحت�ى القانون 
الدويل ومؤسس�اته الرشعي�ة الدولية، أصدرت 
عدًدا كبريًا من الق�رارات التي تحجب الرشعية 
الدولية عن ه�ذا االحتالل، لك�ن دونالد ترامب 
أج�از رشعي�ة األرض لنفس�ه، ووزعه�ا ع�ىل 
بعض امللف�ات الدولية، وقايض من خاللها مع 
بع�ض الدول التطبيع مع »ارسائيل« كما حدث 
مع الس�ودان واملغرب، حي�ث منح األخري بدياًل 
للتطبيع مع »ارسائيل«، س�لطًة مشكوًكا فيها 
عىل الصح�راء الغربي�ة، مخالًف�ا بذلك موقف 

أغلب الدول واملؤسسات الدولية.
- الجوالن يش�به بجغرافيته وبطبيعة س�كانه 
وأبنائه الس�وريني، والجنوب اللبناني، وتجربة 
الكي�ان االرسائي�يل املرة م�ع احتاللها للجنوب 
اللبنان�ي قب�ل الع�ام 2000، تجعله�ا تخ�ى 
أي�ة ن�واة ملقاومته�ا يف تل�ك املنطق�ة، حي�ث 
البع�د املق�اوم، بقدرت�ه العس�كرية والتكتية 
والوجداني�ة، واملمت�د من س�وريا اىل العراق اىل 
لبن�ان وايران، ق�ادر عىل أن يخل�ق ويدعم أية 
حركة ملقاوم�ة »ارسائيل« يف الج�والن املحتل، 
ويجع�ل منه�ا حرك�ة ناجح�ة وق�ادرة ع�ىل 
االنتص�ار ودحر العدو عن الجوالن. واس�تنفار 
»ارسائي�ل« الدائ�م نحو أي تواج�د أو تحرك أو 
انتش�ار ألي فصي�ل تابع أو قري�ب من محور 
املقاومة، اذا كان س�ورًيا أو غري س�وري، خري 
دلي�ل ع�ىل خوفها الدائ�م والحس�اس من تلك 
املقاومة املنتظرة، حيث من املؤكد أنها تتحرض 
لتنطل�ق عملًي�ا. من هنا، يأتي خوف وخش�ية 
»ارسائيل« من الجوالن السوري، وهي محقة يف 
نظرتها لحساسية وخطورة موقفها وموقعها 
يف تل�ك املنطق�ة  الس�ورية املحتل�ة، فالتاريخ 
والحارض واملنطق والواق�ع من جهة، وحتمية 
انتص�ار الحق ع�ىل الباط�ل من جه�ة أخرى، 
س�يجعلها تندحر حتًما عن الجوالن، وس�يعود 

األخري لسوريا وألبنائه محرًرا، أبًيا، منترًصا.

بقلم/هدى رزق
وأّكد جيفري أّن الخارجية األمريكية وضعت 
سياس�ة متكاملة يف س�وريا تن�درج ضمن 
سياس�تها الش�املة حي�ال إي�ران، رغم أن 
نجاحها كان نس�بياً، إال أنها اس�تفادت من 
ن من  املساعدة الكبرية من األتراك، ولم تتمكَّ

تنفيذ اسرتاتيجيتها من دون مساعدتهم.
»ماهية اسرتاتيجية بايدن يف تركيا«

أخ�رى  دول  جان�ب  إىل  تركي�ا  تص�دَّرت 
موض�وع نقاش�ات س�اخنة داخ�ل فري�ق 
السياس�ة الخارجي�ة لباي�دن الَّذي يس�تعد 
لتسلم الس�لطة يف 20 كانون الثاني/يناير. 
ثمة نهجان متباين�ان يحكمان العالقة مع 
تركي�ا، األول يؤي�د التواف�ق واملصالحة مع 
تركي�ا كحلي�ف مه�م ودول�ة رئيس�ية عىل 
الجان�ب الجنوب�ي لحلف ش�مال األطلي، 
وال يمك�ن للواليات املتحدة تحمل خس�ارته 
أو الس�ماح له باالبتعاد عن الكتلة الدفاعية 
الغربية تجاه روسيا. أما الثاني، فهو يشّجع 
عىل اتباع »اس�رتاتيجية العصا« ضد تركيا، 
الت�ي من ش�أنها أن تنطلق بحزم�ة فورية 
وش�املة من العقوب�ات، وه�ي تعتمد عىل 
الدبلوماس�ية القرسية، بما يف ذلك الوسائل 
االقتصادي�ة واألمنية والسياس�ية، مع دفع 
البالد إىل إصالح ديموقراطي ناعم، من خالل 

مشاركات ذكية تقوي املعارضة.
وي�رى ه�ؤالء أنَّ عليه�م أن يضغط�وا أكثر 
عندم�ا يذهب إردوغان بعي�داً، ما يدفعه إىل 
أن يفهم ويرتاج�ع، كما حصل عندما هدَّده 
ترام�ب يف الع�ام 2019 بس�حق االقتص�اد 
الرتك�ي إذا تجاوز الحدود، بعد إعالنه القرار 
املفاجئ بسحب القوات األمريكية من شمال 

سوريا. 

يعتقد خباء أتراك أن بإمكان أنقرة مساعدة 
إدارة باي�دن يف الجه�ود املبذول�ة إلص�الح 
العالق�ات ع�ب األطلي واحتواء روس�يا يف 
ليبيا وسوريا ورشق البحر املتوسط والبحر 
األس�ود ومناط�ق القوق�از، وم�ا تعه�دات 
إردوغ�ان األخرية باإلصالح�ات االقتصادية 
والقضائية والديموقراطية س�وى لشعوره 
بقدوم حقبة جديدة يف السياس�ة الدولية يف 

أعقاب فوز جو بايدن.
»االتحاد األوروبي عقوبات بماء الورد«

االتح�اد األوروبي من جهت�ه، وبعد تهديده 
بف�رض حظ�ر ع�ىل األس�لحة وعقوب�ات 
مالي�ة ع�ىل تركي�ا، ضم�ن تداب�ري عقابية 
أخرى ألنش�طة التنقيب عن الطاقة يف املياه 
املتن�ازع عليها، واملتاخم�ة لثالثة بلدان هي 
اليونان وق�بص ومرص، فرض يف اجتماعه 
األخري يف بروكس�ل العقوبات عىل الرشكات 
واألف�راد املرتبط�ني بأنش�طة التنقيب عن 

الغاز بالقرب من اليونان وقبص.
التباين�ات كان�ت واضح�ة ضم�ن الكتل�ة 
األوروبي�ة. أملانيا ترغب يف إبق�اء تركيا عىل 
مقربة م�ن االتحاد األوروبي ق�در اإلمكان، 
كذل�ك أعض�اء الكتلة، مث�ل إيطاليا ومالطا 
وإس�بانيا، التي س�يتأثر قطاعه�ا املرصيف 
بمث�ل ه�ذه اإلج�راءات. كم�ا س�عى بعض 
أعضاء »الناتو« األوروبيني، وال سيما الدول 
التي ترتب�ط بعالقات اقتصادي�ة مع تركيا 
أيض�اً، إىل تجّنب ابتع�اد أنقرة عن التحالف، 

ودعوا إىل الوقوف ضد العقوبات.
يف املقابل، شنَّ املسؤولون يف فرنسا واليونان 
وجمهورية قبص حمل�ة أكثر قوة لفرض 
عقوب�ات عىل تركي�ا، إال أن النتيجة أدت إىل 
إعطائه�ا فرص�ة لغاية ش�هر آذار/مارس 

لتعيد النظر يف سياس�تها، أي بعد التنس�يق 
م�ع بايدن، وت�رك قنوات الح�وار مع أنقرة 
مفتوحة، بما يف ذلك قضية احتواء الالجئني 
من الرشق األوس�ط ومس�اعدة الس�وريني 
منه�م، إذ تؤدي تركي�ا دوراً مهماً يف حماية 

االتحاد األوروبي من موجة هجرة جديدة.
وكان إردوغان املتيقن من التناقضات داخل 
االتح�اد األوروبي قد دعاه إىل تجنب »العمى 
االس�رتاتيجي«، وق�ال إن »تركي�ا ل�ن تقبل 
الخط�ط والخرائ�ط الت�ي ته�دف إىل حرص 
الب�الد إىل س�واحلها قبال�ة أنطالي�ا«، ول�ن 

ترضخ للتهديدات واالبتزاز. 
»العالق�ة مع »إرسائي�ل« أو العودة إىل أصل 

التحالف االسرتاتيجي »
أدى ج�و بايدن يف الع�ام 2014، عندما كان 
نائب�اً ألوباما، دوراً مهم�اً يف إعادة العالقات 
اإلرسائيلي�ة الرتكية بعد الجفاء الذي س�اد 
أي  م�ايف«،  »مرم�رة  إث�ر عملي�ة س�فينة 
»س�فينة الحرية« الت�ي راح ضحيتها أتراك 
ناش�طون كانوا ع�ىل متنها بع�د أن قتلهم 
�دت »إرسائيل«  جن�ود إرسائيليون. وقد تعهَّ
بدف�ع 21 ملي�ون دوالر لعائ�الت الضحايا، 
عىل أن يتم سحب الشكوى التي تقدمت بها 

العائالت الرتكية ضدها.
يف العام نفسه، قام جو بايدن بزيارة قبص 
بعد 42 سنة من االنقسام بني القبصيتني، 
إذ تس�لّم أنستنياديس السلطة، وهو املقرب 
م�ن أملاني�ا، من أج�ل اجرتاح ح�ل يضع يف 
الحسبان مصالح كل الفرقاء، أي »إرسائيل« 
وتركي�ا وقبص وأوروب�ا والواليات املتحدة 
األمريكي�ة، م�ن أج�ل إضع�اف االقتص�اد 
الرويس املعتمد يف جزء كبري منه عىل تصدير 

الغاز. 
تبدو إدارة جو بايدن القادمة عامالً رئيسياً 
يجب تركي�ا عىل إع�ادة النظ�ر يف مواقفها 
يتفقون  املراقب�ون اإلرسائيليون  اإلقليمية. 
ع�ىل أنَّ عامل نجاح بايدن يف االنتخابات هو 
املح�رك الرئي�ي وراء تحول أنق�رة باتجاه 
»إرسائي�ل«، كجزء من الجهود إلعادة ضبط 

سياستها الخارجية. أما سياستها الجديدة 
لح�ل الدولت�ني يف ق�بص، فس�تكون غ�ري 

مقبولة يف واشنطن.
االتصاالت ب�ني تركيا و«إرسائيل« بدأت منذ 
شهرين مع رئيس املخابرات هاكان فيدان. 
ويف ح�ني أن�ه م�ن غ�ري املرج�ح أن تكون 
العملية سلسة وس�هلة، فقد أرسلت أنقرة 
مس�ؤولني آخري�ن إىل »إرسائي�ل« إلج�راء 
محادثات استكشافية حول خارطة طريق 
للتطبي�ع، واخت�ارت س�فرياً جديداً ش�ديد 
الوالء سياسياً للرئيس رجب طيب إردوغان 
من خارج السلك الدبلومايس، لكنه ال يمتلك 
الخ�بة، وذل�ك يف إط�ار س�عيها إلمكاني�ة 
توقي�ع اتفاقي�ة لرتس�يم الح�دود البحرية 
وإنشاء خط أنابيب غاز إرسائييل إىل أوروبا 
عب تركي�ا، وهمها إبعاد مرص و«إرسائيل« 

عن اليونان، وهي تعتقد أنَّ بإمكانها العمل 
ع�ىل جهود مش�رتكة م�ن أجل االس�تقرار 
يف س�وريا، وتنام�ي موط�ئ ق�دم ترك�ي - 

إرسائييل يف العراق.
 وكان�ت مصالحهم�ا املتقارب�ة يف القوق�از 
قد أزعجت إيران وأثارت ريبتها، فاألس�لحة 
الحديثة املستعملة 60% منها إرسائييل. وقد 
أدت إىل هزيم�ة أرميني�ا الضعيفة التس�لح 
يف الح�رب األخ�رية ع�ىل منطق�ة ناغورنو 
كاراب�اخ املتن�ازع عليه�ا، لك�ن ع�دم ثقة 
اإلرسائيلي�ني بإردوغ�ان عمي�ق، وال يخفي 
رئيس ال�وزراء بنيامني نتنياهو نفوره منه، 
وال س�ّيما بع�د بداي�ة التطبي�ع اإلرسائييل 
م�ع ال�دول العربي�ة والعالقة م�ع اإلمارات 
العربي�ة املتحدة؛ الخصم العني�د إلردوغان. 
إن التطبيع الحقيقي بالنسبة إىل »إرسائيل« 

س�يتطلب من تركيا قطع عالقاتها الوثيقة 
مع »حم�اس« وإنهاء الخط�اب الذي ينزع 

»رشعية إرسائيل«.
م�ن الّصع�ب بم�كان تقيي�م موق�ع تركيا 
بمعزل عن حاكمها وفصلها عن ش�خصه، 

كما يتمّن�ى الغربيون، فاألوض�اع الداخلية 
يف  الع�ام 2016  يف  االنق�الب  من�ذ  تغ�رّيت 
واألح�زاب،  والبمل�ان  والجي�ش  القض�اء 
وطموح�ات  رئاس�ياً،  أصب�ح  والدس�تور 
إردوغ�ان التوس�عية تصاع�دت، وعالقات�ه 
اإلقليمية تش�ّعبت، فهو يس�تطيع أن يقول 
لألمريكي�ني، كم�ا ق�ال لألوروبي�ني، إنك�م 
مصاب�ون »بعم�ى اس�رتاتيجي«، وأن يؤكد 
لهم، كما يرى جيمس جيفري، »أنَّ ما فعله 
)إردوغان( للتو خالل 8 أشهر يف إدلب وليبيا 
وناغورنو كاراباخ، كانت روس�يا أو حلفاء 
الروس خارسين من خالله«، لكن هل يمكن 
للوبي الرتكي املتواجد يف واش�نطن أن ينجح 
باس�تعادة ثق�ة »الديموقراطي�ني« ودف�ع 
العقوب�ات عن تركيا أو ع�ن عائلة إردوغان 

أو أننا أمام متغرّيات جديدة؟

أولى األميركيون أيًضا أهمية غير بسيطة لموضوع االحتالل االسرائيلي للجوالن، تماما كالقدس ، 
بداية  من خالل عرقلة جميع القرارات االممية المتعلقة باالحتالل االسرائيلي للجوالن

االهتمام االسرائيلي الالفت للجوالن السوري المحتل يأتي ألهمية تلك المنطقة االستراتيجية أواًل، 
ويأتي ثانية بسبب حساسية موقف العدو في احتالل تلك المنطقة وخوفه الدائم على خسارتها

شنَّ المسؤولون في فرنسا واليونان وجمهورية قبرص حملة 
أكثر قوة لفرض عقوبات على تركيا، إال أن النتيجة أدت إلى 

إعطائها فرصة لغاية شهر آذار لتعيد النظر في سياستها

االتصاالت بين تركيا و«إسرائيل« 
بدأت منذ شهرين في حين أنه 

من غير المرجح أن تكون العملية 
سلسة وسهلة، فقد أرسلت أنقرة 
مسؤولين آخرين إلى »إسرائيل« 
إلجراء محادثات استكشافية حول 

خارطة طريق للتطبيع



 التقى رئيس الهي�أة التطبيعية، إي�اد بنيان، 
اللجنة النس�وية بحضور عض�و التطبيعية، 
الدكتور اسعد الزم، ملناقش�ة وإقرار الدوري 

النسوي لكرة الصاالت واملالعب املكشوفة.
وق�اَل بني�ان: ت�م االتف�اق يف االجتم�اع عىل 

إقامة الدوري النسوي، وتوجيه دعوة لالندية 
الراغبة باملشاركة عىل مستوى كرة الصاالت 

واملالعب املكشوفة.
وأضاَف: وتحديد ي�وم ٢١-١٢-٢٠٢٠ ليكون 
اجتماع�ا مع االندية التي تملك فرقا نس�وية 

للتباحث يف اآللية واملواعيد التي تضمن نجاح 
الدوري، واالستماع ملطالب االندية.

واختت�َم رئي�س التطبيعي�ة بالقول: نس�عى 
جمي�ع  تهيئ�ِة  م�ع  منظ�م  دوري  إلقام�ة 
مس�تلزمات نجاح�ِه م�ن الجوان�ب الفني�ة 

واالدارية والتحكيمية. 
يذكُر ان اللجنة النس�وية يف الهيئة التطبيعية 
قد قامْت بعمل ورش�ات تطويرية تحكيمية 
لفئ�ة النس�اء م�ن أج�ل تطوي�ر الصف�ارة 

النسوية، واالرتقاء باللعبة بشكل عام.

ق�رر محافظ باب�ل حس�ن منديل، 
مالي�ن  خمس�ة  مكاف�أة  رصف 
دين�ار عراقي لالعبي نادي القاس�م 
بع�د تحقيق الف�وز االول يف الدوري 

املمتاز.
والتقى محافظ بابل حسن منديل، 
بالفري�ق بع�د تحقي�ق الف�وز عىل 
الحدود يف دوري الكرة املمتاز واثنى 

عىل مجهودات الالعبن.
واوض�ح ان مندي�ل وج�ه ب�رف 
مبلغ خمس�ة مالي�ن دينار لالعبن 
ووعده�م بإقامة معس�كر تدريبي 
يف محافظ�ة أربي�ل يف ح�ال تحقيق 

الفوز عىل الكهرباء.
يذك�ر ان القاس�م فاز ع�ىل الحدود 

بنتيجة 0-2.

أكد جودت ش�اكر، مدير األنش�طة 
الرياضي�ة بن�ادي الري�ايض بريوت 
لك�رة الس�لة، أن نج�م الفريق عيل 
منصور، وقع رس�ميا لن�ادي نفط 

الشمال العراقي.
ع�ىل  وق�ع  ق�د  منص�ور،  وكان 
م�ن  قادم�ا  الري�ايض،  كش�وفات 

هوبس، مطلع املوسم الحايل.

وقال شاكر، »خالل يومن، سيكون 
الالعب يف العراق ليشارك مع فريقه 
الجدي�د، يف ال�دوري املمت�از لك�رة 

السلة«.
ويعت�ر منص�ور، أحد أب�رز العبي 
منتخب لبنان، وكان له دور كبري يف 
ف�وز املنتخب عىل الهن�د والعراق يف 

تصفيات كأس آسيا 2021.

اللجنة النسوية 
تدعو األندية الراغبة 

للمشاركة بالدوري  االربعاء 16 كانون االول 2020 
العدد 2482 السنة العاشرة
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هل يتوجب عىل الصحافة، يف كل حن وتحت أي ظرف، أن تنزل إىل 
مستوى إدراك الناس وأعمالهم ورغباتهم مهما تدنّ�ت لدى القليل 

أو الكثري منهم، كي تحظى بالرضا والقبول؟
الصحاف�ة إن فعلت ذل�ك تحّولت إىل أداة تزيد التدّن�ي تدنيا، فتجد 
نفس�ها يف خاتم�ة املطاف وق�د هبط�ت بش�كلها ومضمونها إىل 
مستوى ذلك املغني � وال أقول املطرب � الذي يردد الجمل الهابطة 
والكلم�ات الركيك�ة تواص�اًل وانس�جاماً م�ع ما يري�ده أصحاب 
)األذواق( الرديئة ممن يش�كلون فريقاً عريضاً لألس�ف الش�ديد، 

لكن ذلك ال يعني بالقطع أنه الفريق الذي يمتلك الذائقة!
إن�ه فريق يتحّكم وفقاً لس�ياق االعتياد، بش�باك التذاكر، لكنه لم 
يكن يف يوم من األيام مؤرشاً حقيقية عىل سالمة األداء أو العرض!

الصحافة أداة للبناء حتى لو استباحها محدثو النعمة من أصحاب 
األموال، وش�ذاذ اآلفاق، ومتصيدو األرزاق يف أوقات الشدة واألزمة 
وأنص�اف األّمين، وهذا الدور يميل عليها �حس�بما نرى� أن تكون 
لينة حينا وقاس�ية يف أحيان أخرى، حتى لو جرت كلماتها مجرى 
م�رط الجّراح يف قلوب الناس.. فالصحفي قد ال يجد غري التناول 
الص�ادم يهز ب�ه األف�كار والعق�ول والضمائر قبل أن تس�تري 
األمراض واألوبئة وقبل أن يصل الحال إىل نقطة الالرجوع والالحل.

لهذا، قد يته�م البعض الصحافة الريحة املوضوعية بالقس�وة، 
لكنها ليس�ت كذل�ك عندنا، فه�ي صحافة 

ال تج�ري وراء مصلحة ذاتي�ة أو خاصة، 
وال تريد االنتقاص من فكر أو ش�خص أو 
مروع من أجل إعالء فكر أو ش�خص أو 
م�روع مقابل ق�د يتص�ور البعض أنها 

تتبناه..
ع�ىل العك�س من ذل�ك نحن ع�ىل قناعة 
راس�خة ب�أن الصحفي يجب أن يس�عى 
إىل كش�ف الحقيقة مهما كلفه ثمن ذلك، 
ال أن يجل�س عىل التل انتظاراً ملا س�يؤول 

إلي�ه مجرى األح�داث.. إنه�ا مهمة صعب�ة قد تج�د الرفض لدى 
فئ�ة املصالح الضيقة، لكنه�ا تجد القبول حتما ل�دى الناس حن 
يتأكدون أن إحساس�هم األويل بش�عور الصدمة أنف�ع وأجدى من 

ترضيتهم بكلمات هابطة فيها الكثري من الزيف واملجاملة!
له�ذا، ف�ان الصحفي قد يكتب ما ال يريده الن�اس للوهلة األوىل، يف 
مس�عى منه لقول كلمته يف أوانها، لعل األيام بعد ذلك تثبت سالمة 
نيت�ه وصدق مفردات�ه.. وخري للصحفي أن يجد نفس�ه وقد غادر 
ميدان�اً أو موقع�اً ألنه ال يس�تطيع أن يغري قناعات�ه، فهو يخلص 
دوم�اً للمهن�ة وال يتوجب عليه أن يرفع س�يفه دوم�اً للدفاع عن 
أصح�اب األم�وال إذا كانت مواقفه�م متذبذبة وركيك�ة ومتبدلة 
وس�اذجة، ال لون له�ا وال طعم، وهنا يج�در بالصحفي أن يحمل 
قلم�ه ويرحل ص�وب محطة أخرى يف رحلة مهنية س�تنتهي حن 

يشاء الله!
الصحف�ي مطالب بأن يكون أداة للتغيري نحو األحس�ن.. هو الذي 
يرس�م للجميع بشائر املستقبل.. وهذه ليست مثالية مفرطة منا، 
إنما هي الحقيقة حتى لو لم نتمثلها أحيانا يف عملنا.. فمن واجب 
الصحف�ي أن يس�هم يف التغي�ري نح�و األفضل.. ذلك صع�ب حتماً 
ولكنه ممكن.. غري أن من املستحيل حتماً أن يتمكن الصحفي من 

جعل )الذيل( قطباً ولو بكل أقالم الدنيا.. وأموالها! .

�أقطاب.. وذيول! بعد انسحاب ناديين .. األزمة المالية تعصف 
بدوري الصاالت الممتاز

علي رياح

تحولت األزم�ة االقتصادية التي ترضب 
ومنه�ا  القطاع�ات  مختل�ف  يف  الب�الد 
الرياض�ة، إىل كاب�وس يه�دد دوري كرة 
الصاالت املمتاز، بعد انس�حاب فريقن، 
ومن املرجح انسحاب فرقاً أخرى بسبب 

تفاقم املشاكل املالية.
الري�ايض م�ن  ومّن�ي ن�ادي ش�هربان 
محافظ�ة دياىل، بخس�ارة ثالثة يف الدور 
الخامس ل�دوري كرة الص�االت املمتاز، 
امام نادي الجيش يف املباراة التي اقيمت 

عىل قاعة املقدادية شمال رشقي دياىل.

وق�ال رئي�س ن�ادي ش�هربان، لطي�ف 
خل�ف كج�ان، ان فريق�ه خ�ر أم�ام 
الجيش بهدف مقابل ثالثة أهداف، وهي 
الخسارة الثالثة يف مسرية الفريق وتجمد 

رصيده عند النقطة الرابعة.
إال أن كج�ان، حّم�ل الح�كام ج�زء من 
مس�ؤولية الخس�ارة، ويف الوقت نفس�ه 
أقّر بضياع جمل�ة كبرية من الفرص من 
قبل نادي ش�هربان، وغياب الحظ أيضاً، 

عىل حد تعبريه.
ولف�ت اىل ان الفريق يف تحس�ن تدريجي 

جيد رغم الصعوبات املالية التي يواجهها 
خالل مسريته يف دوري الصاالت املمتاز.

وبعيداً عن خس�ارته فريقه، قال كجان، 
ان الضائق�ة املالية التي تمر بها النوادي 
الرياضية دفعت فريقّي الحش�د وامليناء 
اىل االنس�حاب من دوري الصاالت، وذلك 
لقلة الدعم، مرجحا انسحاب فرقاً اخرى 
وتناقص عدد فرق الدوري املمتاز من 18 
اىل 14 فريق�ا او اقل بعد تفاقم املش�اكل 

املالية.
الهيئ�ة  يف  االنضب�اط  لجن�ة  وكان�ت 

التطبيعي�ة، ق�دم أص�درت حزم�ة م�ن 
لك�رة  الحش�د  فري�ق  بح�ق  الق�رارات 
م�ن  االنس�حاب  ق�رر  ال�ذي  الص�االت 
للموس�م  املمت�از  ال�دوري  منافس�ات 
الفري�ق  لع�ب  أن  بع�د   ،2021-2020
الجوالت األربع األوىل، وانسحب يف الجولة 

الخامسة.
وق�ررت اللجن�ة إصدار العقوب�ات وفقا 
للم�ادة )45( م�ن الئحة ال�دوري، التي 
تنص عىل عدم مشاركة الفريق املُنسحب 
يف البطوالت املتبقية للموسم الحايل، مع 

غرامة مالية قدرها خمسة مالين دينار 
عراق�ي، ووفق�ا للفق�رة نفس�ها يهبط 
الفري�ق املُنس�حب إىل درج�ة أدن�ى، مع 

شطب نتائجه يف املباريات املاضية.
وأعلن�ت لجنة كرة الص�االت يف تطبيعية 
اتحاد الكرة، عن انسحاب فريقي الحشد 
الش�عبي وامليناء من منافس�ات الدوري 

املمتاز للصاالت.
لخم�ايس  اإلعالم�ي  املس�ؤول  وق�ال 
الصاالت ان قرار االنس�حاب جاء بسبب 

الضائقة املالية التي يمر بها الناديان.

حصل مدرب منتخب الناش�ئن عماد محمد، 
عال�م  يف  األع�ىل  التدريبي�ة  الش�هادة  ع�ىل 

التدريب.
الرس�مي ع�ىل  ون�ر محم�د ع�ر حس�ابه 

»فيسبوك« انه »تم اجتياز الدورة التدريبية فئة )برو( 
بعد 40 يوماً من العمل املتواصل«.

وأض�اف »أق�دم ش�كري للمحارضين ايري�ك وكاري 
ووس�ام ش�امل ول�كل م�ن س�اندني خ�الل الف�رة 

املاضية«.
وتابع »شهادة أسعى لخاللها لخدمة بلدي ورفع علم 

العراق عالياً كما سعينا لذلك عندما كنا العبن«.
يذكر ان »العمدة« حصل عىل الشهادة من قطر.

أكد باس�ل كوركي�س، املدي�ر اإلداري 
ملنتخ�ب الع�راق بك�رة الق�دم، رفض 
الالع�ب مهن�د جع�از، مح�رف نادي 
تمثي�ل  الس�ويدي،  هامارب�ي 
املنتخب خالل االستحقاقات 

املقبلة. 
وقال كوركيس: »جعاز 
قائم�ة  ضم�ن  كان 
للبطول�ة  املنتخ�ب 
الرباعية التي س�تقام 
الش�هر  اإلم�ارات  يف 
بع�د  ولك�ن  املقب�ل، 
االتصال بالالعب، صدمنا 
برفض�ه تمثي�ل املنتخ�ب؛ 

ألسباب ال نعلمها«.

وأض�اف املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب: »لم 
نع�رف األس�باب الحقيقي�ة التي دفعت 
الالع�ب التخاذ ه�ذا الق�رار، وحتى بعد 
االتص�ال بعائلت�ه، أكدت أنه�ا ال تعرف 
الس�بب، وه�ي تش�عر باإلحب�اط له�ذا 

القرار«.
وتاب�ع: »أبلغ�ت امل�درب كاتانيتش بما 
حصل، واملدرب قال إنه ال توجد مشكلة 

يف ذلك، طاملا هذه رغبة الالعب«. 
وأت�م: »أوراق جع�از اس�تغرقت وقت�ا 
طوي�ال م�ن أج�ل إكمالها لك�ي يصبح 
جاه�زا لتمثي�ل املنتخ�ب، ح�ن كان�ت 
رغبت�ه تمثيل املنتخب، وس�بق من قبل 
أن لعب ضم�ن املنتخ�ب األوملبي، ولكن 

رغبته اآلن تغريت«.

تعادَل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم أمام فريق 
أمان�ة بغداد بهدفن لكل منهما، يف املباراة الودية التي 
جمعتهما عىل ملع�ب أمانة بغداد.  وتأتي هذه املباراة 
الودي�ة ملنتخ�ب الش�باب ضم�ن تحضريات�ه ملباراتي 
منتخ�ب لبن�ان األوملب�ي الوديتن اللتن س�تقامان يف 
كربالء بداية الش�هر املقبل ضمن استعداداته لبطولة 

آس�يا تح�ت 19 عاما والت�ي س�تقام يف مطلع 
آذار املقبل يف أوزبكستان.  وأرشَك املالك 

التدريبي ملنتخب الشباب جميع العبي 

املنتخ�ب، فيما تمت مش�اركة العبن جدد من فريقي 
نف�ط الب�رة وامليناء يف الظه�ور األول لهم مع ليوث 

الرافدين، من أجل اإلطالع عىل مستوياتهم الفنية. 
وس�جَل أه�داف منتخبنا الوطن�ي للش�باب الالعبان 
حس�ن عبد الله ومنتظر محمد جر، فيما سجل هديف 
أمانة بغداد الالعبان مصطفى كريم ومصطفى هاني. 
وم�ن املؤم�ل أن يخ�وض منتخبن�ا الوطني للش�باب 
مباراة ودي�ة ثانية مع أحد أندي�ة دوري الكرة املمتاز 

يوم السبت املقبل.

عقدت الهي�أة التطبيعية، اجتماعاً 
يف مق�ر اتح�اد الك�رة م�ع مريف 
بغ�داد،  يف  االوىل  الدرج�ة  دوري 
بحض�ور عضو الهي�أة التطبيعية، 
الدكتور اس�عد الزم، ورئيس لجنة 
املس�ابقات، الدكتور حي�در عويف، 
واعض�اء اللجنة، ملناقش�ة وتقييم 
الجوالت التي مضْت من منافسات 

الدوري. 
املرف�ن  عم�ل  :إن  الزم  وق�اَل 
الصحي�ح والدقيق يس�هم بنجاح 

االهتم�ام  رضورة  م�ع   ال�دوري 
بتقري�ر املباري�ات، ورشح جمي�ع 

التفاصي�ل واألح�داث، ناهي�ك عن 
االلتزام بالوصايا األمنية والصحية 

قبل وبعد املباراة. 
م�ن جانب�ِه، أش�اَر رئي�س لجن�ة 
املسابقات، الدكتور حيدر عويف، اىل 
عدٍد م�ن املالحظات الس�لبية التي 
وردت يف تقاري�ر مريف املباريات، 
وتأثريه�ا ع�ىل العم�ل، وطالبه�م 
الج�والت  يف  تجاوزه�ا  ب�رضورِة 
املقبلة، وتطبيق التعليمات إلظهار 

املباريات بأفضل صورة.

أوض�ح عض�و الهيئ�ة االدارية لن�ادي الق�وة الجوية 
الري�ايض ومرف الفريق الكابتن عيل زغري، أن غياب 

ة الالعب عيل حصني خالل  لف�ر ا
ضي�ة  ملا ا

والحالية يعود ألسباب عائلية.
وأض�اف زغري أن »حصني طلب م�ن الجهاز التدريبي 
إجازة ملرافق�ة والدته التي تمر بأزم�ة صحية صعبة 

مما جعلنا نتفهم وضعه اإلجتماعي«.
وع�ن الالعب كرار نبيل أش�ار إىل أن غيابه بس�بب 
كدم�ة يف عضالت الظهر تعرض له�ا يف مباراة 
زاخ�و وتع�اىف تمام�ا ويحتاج إىل اس�تعادة 
لياقت�ه البدني�ة ليك�ون جاه�زا يف املباراة 

القادمة.
وأك�د أن »الالعب�ن رشيف عب�د الكاظم 
ومحم�د قاس�م نصي�ف ومحم�د الباقر 
كاظم يحتاجون فقط إىل استعادة لياقتهم 
البدني�ة ليتمكن�وا م�ن الع�ودة يف املباريات 

القادمة بعد تعافيهم من اإلصابة«.

»العمدة« يحصل على الشهادة األعلى بعالم التدريب

مهند جعاز يرفض تمثيل المنتخب العراقي

وديًا.. منتخب الشباب يتعادل مع أمانة بغداد 

ادارة القاسم تكرم فريقها الكروي

التطبيعية تجتمع مع مشرفي دوري الدرجة األولى 

سلة نفط الشمال يضم اللبنانيمشرف فريق الجوية يوضح أسباب النتائج السلبية 
 علي منصور



قبل أس�ابيع من املش�اركة املرتقبة يف كأس الس�وبر 
وري�ال  برش�لونة  فريق�ا  س�يخوض  اإلس�باني، 
سوس�ييداد، فعالي�ات املرحل�ة التاس�عة ع�رة من 
الليجا.وكان ريال مدريد وبرش�لونة، ق�د ضمنا بلوغ 
فعالي�ات كأس الس�وبر، الت�ي تقام يف كان�ون الثاني 
املقب�ل، باحتاللهما املركزي�ن األول والثاني يف الدوري 
اإلسباني باملوس�م املايض.وضمن بيلباو وسوسييداد 
التأه�ل لكأس الس�وبر م�ن خ�الل بلوغهم�ا املباراة 
النهائية لبطولة كأس ملك إس�بانيا يف املوسم املايض.
وت�م تقديم مباراة برش�لونة مع سوس�ييداد إىل اليوم 
األربع�اء، علًم�ا بأنهم�ا ينتم�ي إىل املرحلة التاس�عة 
عرة من الليجا.ويس�تطيع برش�لونة استعادة مزيد 

من التوازن وتحقيق انتصارين متتاليني للمرة الثانية 
فقط يف املوس�م الحايل بالدوري اإلسباني، حيث كانت 
املرة األوىل يف أول مباراتني له باملسابقة.وكان برشلونة 
قد اس�تعاد بعض توازنه بالفوز الصعب عىل ليفانتي 
1-0، يف املرحل�ة الثالثة عرة من الدوري اإلس�باني.

وال يبدو برش�لونة بهذا الوض�ع الجيد، كما أن الفريق 
سيلتقي سوس�ييداد الذي يقتس�م مع أتلتيكو مدريد 

حاليا صدارة الدوري اإلسباني.
ويبل�غ الفارق ب�ني برش�لونة صاحب املرك�ز الثامن 
وسوس�ييداد املتصدر، 9 نقاط، علًما بأن سوس�ييداد 
خ�اض حتى اآلن 13 مب�اراة مقابل 11 مب�اراة فقط 

لربشلونة يف الليجا.

إذا كانت مواجه�ة املتصدرين ليفربول وضيفه 
توتنهام قم�ة املرحلة الثالثة عرة من الدوري 
اإلنكليزي لكرة القدم، إال أنها قد تش�كل فرصة 
مناسبة ألندية أخرى إلنزالهما عن دفة القيادة 

يف ظل التنافس القوي هذا املوسم.
س�يتي  ومانشس�ر  ليفرب�ول  كان  وفيم�ا 
يس�يطران ع�ىل ال�دوري يف الس�نوات األخ�رة 
بفارق كبر عن املطاردين، يبتعد توتنهام األول 
راهنا بفارق خمس نقاط فقط عن مانشس�ر 
يونايت�د الثام�ن، يف رصاع مفتوح ع�ىل مراكز 

املقدمة.
وبرغ�م تفوق توتنه�ام بفارق األه�داف )+14 
مقاب�ل +9(، إال أن ليفرب�ول حامل اللقب جعل 
م�ن ملعب�ه »أنفيل�د« قلعة هذا املوس�م، حيث 
حق�ق س�تة انتص�ارات م�ن س�ت مباري�ات، 
وبلغ معدل تس�جيله هناك 3 أه�داف يف املباراة 

الواحدة.
لك�ن الفريق اللندني نجح بحصد 14 نقطة من 
أص�ل 18 ممكنة خارج قواعده ويتمتع بأفضل 
دف�اع يف الدوري، م�ن خالل الخط�ط املحكمة 

ملدربه الربتغايل جوزيه مورينيو.
كما أن »س�برز« يعاني أقل م�ن ليفربول عىل 
صعيد االصابات، وآخرها للفريق االحمر نجمه 
هذا املوس�م الربتغايل ديوغو جوتا الذي سيغيب 

لنحو ش�هرين، لينضم اىل الئحة يتصدرها قائد 
الدفاع الهولندي فرجيل فان دايك.

كما تع�رض املدافع الكامرون�ي جويل ماتيب 
إلصاب�ة يف املب�اراة االخ�رة ضد فوله�ام التي 
انتظر العبو امل�درب االملاني يورغن كلوب حتى 
الدقائق الع�ر االخرة النتزاع نقط�ة التعادل 
فيه�ا، م�ن خ�الل ركلة ج�زاء ترجمه�ا النجم 

املرصي محمد صالح.
ولم يك�ن كلوب راضيا عن اداء العبيه عىل خط 
امللعب »احتجنا نصف س�اعة للدخول يف اجواء 

املباراة. لهذا رصخت عليهم قليال«.
وع�ىل غرار ليفربول الذي س�قط يف فخ فولهام 
الثامن ع�ر، خاض توتنه�ام مواجهة صعبة 

مع كريستال باالس انتهت بتعادل مماثل.
وقال مدربه مورينيو بعد الفش�ل بخوض ست 
مباري�ات تواليا دون ان تهتز ش�باكه »خرسنا 
نقطت�ني. ب�ني الدقيقت�ني 45 و75، ل�م نك�ن 
قادرين عىل اللعب او البناء من الخلف، وارتكبنا 

اخطاء كثرة«.
ومنذ س�قوطه عىل أرضه أمام ايفرتون صفر-

1 يف املب�اراة االفتتاحي�ة، لم يخ�رس توتنهام يف 
11 مب�اراة، مس�تفيدا من التفاه�م الكبر بني 
مهاجميه هاري كاين والكوري الجنوبي سون 

هيونغ مني.         

ليسر لصدارة مؤقتة 
لك�ن قب�ل مواجه�ة القم�ة الي�وم االربع�اء، 
يتبارز ليس�ر س�يتي الثالث بفارق نقطة عن 
املتصدري�ن مع إيفرتون الس�ابع، حيث يبحث 
االول ع�ن انتزاع صدارة موقتة تش�كل ضغطا 

عىل الطرفني.
أما ساوثهامبتون الرابع والفائز خمس مرات يف 
آخر سبع مباريات، فيحل عىل آرسنال الجريح. 
وقال مدربه النمس�وي رالف هازنهوتل »ال أرى 

سببا يف عدم مواصلة ما نقوم به راهنا«.
يف املقابل، خرس فريق ش�مال لندن س�ت مرات 

يف آخ�ر ثمان�ي مباري�ات، ليراج�ع إىل املركز 
الخام�س عر عىل بعد خم�س نقاط من 

منطقة الهبوط.
وعىل غرار ليس�ر، يمكن ل�«س�اينتس« 
انتزاع ص�دارة مؤقتة بحال تخطي فريق 

املدرب االسباني ميكل أرتيتا.
ويواج�ه أرتيت�ا ضغط�ا متزاي�دا بع�د 
س�قوطه مرة رابع�ة تواليا عىل اس�تاد 
االمارات، أمام برنيل بهدف »صديق« من 

هدافه الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ.
وعل�ق أرتيت�ا ع�ىل ط�رد العب وس�طه 
الس�ويرسي غرانيت تشاكا بحركة كان 

يمكنه تفاديها »مرة جديدة نخرس املباراة 

بطاق�ة  بس�بب 
حمراء سخيفة«، 
ط�رد  اىل  مش�را 

نيك�وال  اإليف�واري 
الش�هر  بيب�ي 

املايض.

اليوم.. قمة لحسم صدارة البريميرليغ بين ليفربول وتوتنهام 

برشلونة يواجه 
سوسييداد
 اليوم.. 

االربعاء 16 كانون االول 
العدد 2482 السنة 

العاشرة
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الس�ويدي  تح�دث 
إبراهيموفيتش،  زالت�ان 
مهاجم مي�الن، ع�ن عودته 
إىل الروس�ونري يف كانون الثاني 

املايض.
وق�ال إب�را، عق�ب تتويج�ه بجائزة 
صحيف�ة  م�ن  الع�ام  أس�طورة 
»الجازيتا ديللو سبورت« اإليطالية: 
»يف التاس�عة والثالث�ني من عمري 
ش�عرت أنه يجب أن أعمل بش�كل 

أكرب كي أشعر بالرضا«.
وأض�اف: »كان وص�ويل إىل ميالن 
تحدًي�ا مختلًف�ا. ل�م يك�ن الفريق 
يف القم�ة. كنت آم�ل أن أعم�ل جيًدا 
لتحقيق ذلك، ألن كل من عادوا إىل ميالن 
للمرة الثانية لم يستطيعوا الظهور مثل 

املرة األوىل«.
وتابع: »لقد كان التحدي األكرب بالنس�بة 
يل يف مس�رتي، لك�ن قلت لنفيس س�أعمل 
وأغ�ر  إبراهيموفيت�ش  زالت�ان  بطريق�ة 

األمور«.
وواصل: »يج�ب أن يتحىل الفريق بالش�جاعة 
ليحل�م بلقب ال�دوري اإليط�ايل، أمامن�ا طريق 
طويل، لكن الفريق جائع ومستعد، ونريد تحقيق 

املزيد«.
وأتم: »أعتقد أنني أنقل )الكاريزما( الخاصة بي إىل 
زمالئي يف الفريق، وأريد دائًما أن أتدرب كي أشعر 
بتحسن، وأقول للناس يف نفس عمري أن يؤمنوا 

بأنفسهم وال يستسلموا أبًدا«.

أكد جينارو جاتوزو، مدرب فريق نابويل، أن غرناطة -منافسه القادم 
يف دور ال�32 بالدوري األوروبي، خصم مثايل.

وقال جاتوزو، يف تعليق مقتضب نره املوقع الرسمي للنادي: »إنها 
قرعة صعبة وماكرة غرناطة فريق مثايل وسيكون منافسا صعبا«.
وتأه�ل نابويل كمتص�در للمجموعة السادس�ة، ومتقدما عىل ريال 

 ، د ا س�ييد متصدر الدوري اإلسباني حاليا.سو
ك�ر  أن ناب�ويل يحت�ل املرك�ز الثالث يذ

يف ترتي�ب ال�دوري اإليطايل 
»س�ري آ« وبف�ارق 4 
املتصدر  نقاط عن 

ميالن.

قدم بيب جوارديوال مدرب مانشسر 
س�يتي نصيح�ة إىل إدارة آرس�نال 
بشأن املدير الفني للجانرز، ميكيل 
مس�اعدا  أرتيت�ا  أرتيتا.وعم�ل 
لجوارديوال يف مانشس�ر س�يتي 
من�ذ 2016 حت�ى رحيل�ه لتويل 
منص�ب املدير الفني يف آرس�نال 
2019.وق�دم  األول  كان�ون  يف 
جوارديوال الدعم ملساعده السابق 
لتصحي�ح املس�ار بع�د انطالقته 
اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف  الس�يئة 
املمتاز باملوسم الجاري.وجمع 
آرس�نال 13 نقط�ة فقط من 
12 جولة بالدوري ليخوض أسوأ 

بداي�ة موس�م خ�الل 40 عام�ا تقريبا مما 
يفرض الضغوط عىل أرتيتا الذي فاز بلقبني 
للدوري وب�كأس االتحاد اإلنجليزي وبلقبني 
يف كأس الرابط�ة كمس�اعد لجواردي�وال يف 
س�يتي.وأبلغ جواردي�وال الصحفي�ني قب�ل 
مواجهة وس�ت بروميتش ألبيون: »ال يوجد 
م�درب أفضل لقيادة آرس�نال ه�ذا العام أو 
يف الع�ام املقبل«.وأض�اف: »لس�ت مضطرا 
لإلع�الن ع�ن دعمي ألنه يحظى ب�ه بالفعل 
فهو من أفضل املدرب�ني الذين عملت معهم 
س�يغر  أن�ه  يف  »أث�ق  وش�اهدتهم«.وأكد: 
األوضاع وس�يؤدي بالش�كل ال�ذي يتوقعه 
الجميع وعندما ال يمر فريق بفرة جيدة فال 

بد من الصرب«.

عض�وا  كن�ت  »إذا  وتاب�ع: 
بمجلس اإلدارة لن تساورني 

الش�كوك بش�أن قدرت�ه عىل 
وض�ع آرس�نال يف املكانة التي 

يس�تحقها«.وقال إي�دو املدي�ر 
أرتيت�ا  إن  آلرس�نال  التقن�ي 
يم�ي يف املس�ار الصحي�ح 

نحو مس�تقبل أفض�ل للنادي 
الذي ل�م يتوج بلق�ب الدوري 

منذ 2004.
وواص�ل إي�دو: »ميكي�ل يق�وم 

بعمل رائع ومن الس�هل الترصف 
عىل أس�اس النتائ�ج لكن يمكنني 

رؤية مستقبل مرق وجميل«.

جوارديوال: ينصح آرسنال باالبقاء على أرتيتا

�ع البلجيكي عدنان يان�وزاي، جناح  توقَّ
ري�ال سوس�ييداد، أن تك�ون مواجه�ة 
فريق�ه الس�ابق مانشس�ر يونايت�د، يف 
دور ال��32 ببطول�ة ال�دوري األوروب�ي 
»صعبة«، لكنه شدد عىل أنهم ال يهابون 
ع�ىل  يان�وزاي،  منافس«.وش�دَّد  »أي 
صعوبة مواجهتي فريقه الس�ابق، لكنه 
أكد أن الفريق الباسكي »سيبحث فيهما 
ع�ن الفوز« كم�ا »اعت�ادوا« تحت قيادة 

املدرب إيمانول ألجواثيل.
وق�ال الالع�ب الش�اب يف ترصيح�ات له 

عقب القرع�ة التي جرت 
اليوم اإلثنني بمدينة نيون 
»الفري�ق  الس�ويرسية: 
يمر بفرة طيب�ة للغاية، 
جميل�ة  ك�رة  ويق�دم 
الش�باب لكن  وأغلبه من 
كب�رة«. بإمكاني�ات 

الع�ب  »لدين�ا  وأوض�ح 
بحجم دافيد س�يلفا الذي 
يمنحنا نضًجا أكرب. لدينا 
أيض�ا ناتش�و مونري�ال، 
وقد لعبا يف الربيمير ليج 
م�ن قبل، ولهذا س�تكون 
مواجه�ة صعب�ة عليهم، 

وعلينا أيًضا«.
ال��25  وراه�ن صاح�ب 
عام�ا عىل تمس�ك فريقه 

بطريق�ة لعب�ه الت�ي »اعتاد اللع�ب بها 
دائًما«، وهو األسلوب الذي ساعدهم عىل 
تقديم »مباريات كبرة« أمام منافس�ني 
بحج�م ري�ال مدريد وبرش�لونة أو حتى 

نابويل.
ج�رت  الت�ي  القرع�ة  وبمقت�ى 
سيس�تضيف ملعب ريايل سيجوروس يف 
سان سيباستيان مباراة الذهاب يوم 18 
شباط 2021، فيما ستقام مباراة اإلياب 
يف األس�بوع الت�ايل مب�ارشة ع�ىل ملعب 

»أولد ترافورد«.

يانوزاي: ال نخشى مواجهة اليونايتد

دخل برش�لونة وباريس س�ان جرم�ان يف رصاع عىل 
التعاقد م�ع الهولندي ممفيس ديب�اي، مهاجم ليون، 

خالل املركاتو الشتوي املقبل.وحاول برشلونة التعاقد 
م�ع ديب�اي يف الصي�ف، لكن�ه فش�ل يف حس�م الصفقة 
ألس�باب اقتصادية، بينما اقتحم س�ان جرمان الس�باق 
مؤخرًا.ووفًق�ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فإن برش�لونة ع�ىل دراية بمفاوض�ات باريس مع وكالء 
ديب�اي قب�ل وبعد إصاب�ة نيمار دا س�يلفا، نجم س�ان 
جرمان.وأش�ارت إىل أن برش�لونة يحاف�ظ أيًض�ا عىل 
اتصاالت أس�بوعية م�ع ممثيل ديباي، م�ن أجل إبرام 
الصفقة يف كانون الثاني املقبل، بناء عىل رغبة املدرب 
الهولندي رونالد كومان.وأوضحت أن برشلونة يراهن 
عىل رغبة ديباي أيًضا الذي يحلم باللعب مع البارسا، 
ومقتن�ع أن الخط�وة املقبلة يف مس�رته س�تكون يف 
»كام�ب نو«.يذك�ر أن عقد ديباي م�ع ليون ينتهي يف 
الصي�ف املقبل، لذا يحق لالع�ب التوقيع مجاًنا مع أي 

ناٍد يف كانون الثاني املقبل.

النادي الكتالوني يحمي نفسه من غدر سان جيرمان

جاتوزو يؤكد
 صعوبة مواجهة غرناطة

إبرا: ميالن
 يحتاج الى

 الشجاعة للفوز
 بالكالتشيو



املراقب العراقي /متابعة
لطامل�ا كان�ت الح�دود ب�ن الحي�اة 
التعقي�د  وكث�رة  ش�ائكة  وامل�وت 
الروائ�ي  مط�ر؛  لهش�ام  بالنس�بة 
الليب�ي، ال�ذي عان�ى وعائلت�ه م�ن 
تداعي�ات اختط�اف وال�ده، حتى إن 
عودت�ه إىل ليبي�ا ع�ام 2012 كان�ت 
به�دف البحث ع�ن حقيقة ما جرى 
لوالده، كي يشفى من الشكوك التي 

تكّبل وتعيق حياته.
ي�رد مط�ر كي�ف تس�ّبب اختفاء 
والده ملّا كان يف التاس�عة عرشة من 
عم�ره بحرمان�ه من التمت�ع بروح 
الش�باب املتم�ردة إذ صار ج�زءاً ال 
يتجزأ من سلس�لة ال فكاك منها من 
االمتن�ان والتذّكر واللوم والنس�يان 
والي�أس. هك�ذا ب�دْت عودته كغره 

أمث�ال  م�ن  املنفي�ن  األدب�اء  م�ن 
وكون�راد،  ونابوك�وف  برودس�كي 
بغ�رض االستش�فاء من م�اٍض لم 

يكن رحيماً معه وال معهم.
يكت�ب هش�ام مطر، أن اإلحس�اس 
بالذن�ب ه�و الرفي�ق األب�دي ل�َك يف 
املنف�ى، بل وس�يصم كل رحيل آخر 
يتلوه، ومن الج�ّي أنك حينما تبحث 
ع�ن والدك املفق�ود، فأن�ت ال إرادياً 
تق�وم بالبح�ث ع�ن أش�ياء أخ�رى 
أيضاً، لكن ما الذي تستطيعه يف حال 
أن�ك غر قادر عىل املغ�ادرة، وال عىل 
الرحيل أيضاً. ويف مراجعة هرميون 
يل لرواية »ترشيح االختفاء« للروائي 
الليبي هش�ام مطر، يفّر لنا كيف 
أن الفق�دان والحن�ن يتجليان بقوة 
يف رواي�ة مط�ر، إذ يبت�دئ روايت�ه 

بموضوع إنساني وعاطفي عن األب 
املفق�ود. »ثم�ة أوقات يك�ون فيها 
غي�اب والدي ثقيالً كم�ا لو أن طفالً 

يقع�ي ع�ىل ص�دري«.
ه�ذا املوض�وع القايس ه�و بمثابة 
س�رة ذاتي�ة مؤثرة وقهري�ة، مطر 
ذو األص�ول الليبية هو أيضاً مواطن 
من هذا العالم، إذ نش�أ يف نيويورك، 
طرابلس والقاهرة، وهو اآلن يعيش 
اخُتط�ف   1990 ع�ام  يف  لن�دن.  يف 
والده، رجل األعمال الثرّي والناش�ط 
ض�د القذايف م�ن منف�اه يف القاهرة 
لُينَق�ل يف م�ا بعد إىل س�جن يف ليبيا، 
ولم يك�ن معروفاً ما إذا كان ميتاً أم 
عىل قي�د الحياة.يف روايت�ه األوىل »يف 
بلد الرج�ال« التي أُْدرجت يف القائمة 
القص�رة لجائزة »م�ان بوكر« عام 
2006، ُت�روى الوقائ�ع فيه�ا ع�ىل 
لس�ان الفتى الليبي س�ليمان البالغ 
م�ن العم�ر تس�ع س�نوات ليصّور 
لن�ا األح�داث الرهيب�ة الت�ي وقعت 
حس�ب   ،1979 ع�ام  طرابل�س  يف 
روايت�ه الخاصة، التي كانت تش�مل 
عملي�ات الخطف، الرقاب�ة من قبل 
املحاكم�ات  العس�كرية،  الرشط�ة 
االس�تعراضية، اإلعدام�ات العلني�ة 
ع�ىل التلفزي�ون للخون�ة املتهم�ن 
الثوري�ة،  اللجن�ة  ض�د  بالعم�ل 
االحتجاج�ات  س�حق  ومح�اوالت 
الطالبية، باإلضافة إىل فرار العائالت 

إىل منافيهم يف مرص. 

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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يف دجى الليل العميق راسه النشوان ألقوه هشيما 

وأراقوا دمه الصايف الكريما فوق أحجار الطريق

وعقابيل الجريمة حّملوا أعباءها ظهر القدر

 ثم ألقوه طعاما للحفر ومتاعا وغنيمة 

وصباحا دفنوه واهالوا حقدهم فوق ثراه 

عارهم ظنوه لن يبقي شذاه 

ثم ساروا ونسوه والليايل يف رساها شهدت ما كان من جهد ثقيل 

كلما مروا عىل ذكرى القتيل يتحداهم شذاها

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابراهيم الفقي 
نرى ماال نريد ونريد ماال نرى فنفقد قيمة ما نرى ونضيع يف 

رساب ما ال نرى كن حريصا أال تفقد قيمة ما ترى
لوال وجود عكس املعنى ملا كان للمعنى معنى.

هناك أش�ياء وأش�خاص وحتى أجزاء تس�ر معن�ا يف رحلة 
حياتن�ا لغرض محدد ولفرتة محددة وليس ملصاحبتنا طوال 

الرحلة ،ذلك حان الوقت أن تدعهم و شأنهم.
هن�اك أوق�ات نش�عر فيها أنه�ا النهاي�ة، ثم نكتش�ف أنها 
البداي�ة، وهناك أبوابا نش�عر أنه�ا مغلقة ثم نكتش�ف أنها 

املدخل الحقيقي.
ل�وال تحدياتي ملا تعلمت، و لوال تعاس�تي ملا س�عدت، ولوال 
آالمي ملا ارتحت ،لوال مريض ملا ش�فيت ، لوال فقري ملا ، لوال 
ضياع�ي ملا وجدت، لوال فش�ي ملا نجحت، ول�وال إدراكي ملا 

أصبحت.

 أوس حسن
يش�به الش�اعر األملاني هايري�ش هاينه إيمانوي�ل كان�ط يف كتابه نقد 
»العقل املحض« بروبيسر املرعب يف ضآلة حجمه وجسده، قائال: ممكن 
للفرد األملاني أن يغفر لروبيس�ر قتل امللك وبضعة آالف من الفرنسين، 
لك�ن كانط قتل الله، ولغم أثم�ن ما لالهوت من حجج وبراهن. ثم يعلل 
هاي�رش هاينة عودة مملكة الل�ه يف نقد العقل العمي، إىل أخالقية كانط 
ورحمته، عندما رأى خادمه المبي يبكي بغزارة، فنس�معه ينطق بلهجة 
فيه�ا من الس�خرية واللطف: ينبغ�ي أن يكون لالمبي إل�ه، وإال فإنه لن 

يكون سعيدا.
كانت املعرفة قبل كانط تنقسم إىل قسمن يف الفلسفة: املذهب العقالني 
ال�ذي ي�رى أن املعرفة هي نتاج عق�ي محض، من خالل أف�كار فطرية 
وقبلية يتضمنها العقل، وبالعقل وحده يمكننا تفس�ر الوجود والواقع، 
م�ن خ�الل عملية التفك�ر ومبادئه�ا الرياضية التي وضعه�ا ديكارت. 

أن ومذه�ب تجريب�ي حيس كان  ي�رى 
املعرف�ة تأت�ي م�ن التجربة 
املس�تنبطة م�ن  والح�واس 
وإن  الخارج�ي،  العال�م 
فق�ط  أداة  مج�رد  العق�ل 
وتنت�ج  بالح�واس  تتأث�ر 
لن�ا املعرف�ة. ج�اء كان�ط 
املعرف�ة  أس�س  ليصه�ر 
القديم�ة يف قال�ب خاص، 
بع�د أن م�زج املذهب�ن يف 
فلسفة مستقلة بأصولها 
العلمي�ة  وقواعده�ا 
العقل  فقسم  واألخالقية، 
أو الذه�ن إىل ثالث ملكات 

هي: )املعرفة( )اإلرادة( )الحكم( وقد خصص لكل 
ملكة كتابا تناول كل منها يف التقييم والتحليل : نقد العقل املحض، ونقد 
العق�ل العمي، ونقد ملك�ة الحكم. إذا كان كانط، قد أقام فلس�فته عىل 
حقائق ال يمكن إغفالها عند العقالنين والتجريبين، فإنه لم ينكر تأثره 
ببعض الفالس�فة التجريبين، الذين أس�قطوا العقل واهتموا بالعمليات 
الرتكيبية للذهن البرشي مثل، الفيلس�وف الشكاك ديفيد هيوم، وقد قال 
كانط بعد قراءة هيوم: »لقد أيقظني هيوم من س�باتي الدوغماطيقي« 
ف�كان هيوم يرى اس�تحالة إي معرف�ة برشية خالصة حتى أنه ش�كك 
بالعلوم نفس�ها، وأرجع كل فكرة يف الذهن إىل انطباع أويل صدرت عنه يف 
عالم الحواس، وربط تداعي األف�كار بالتجاور والزمان واملكان، ورفض 

السببية باعتبارها عادة عقلية خاصة ال توجد يف األشياء ذاتها.

كانط وزنزانة الفلسفة

»اششش ال توقظوا الحرب« التفاعل مع قضايا 
الوطن وإدانة الحروب وتمجيد الحب

شاعرها يعترف بأن الكتابة تخفف أحزانه وألمه                            

املراقب العراقي / القسم الثقايف ...
ي�رى الناق�د حمدي العط�ار ان الش�اعر أحمد 
قصائ�د  يف  الخزع�ي  حمي�د 
ال  اشش�ش   « مجموعت�ه 
ح�اول  الح�رب«  توقظ�وا 
التفاعل م�ع قضايا الوطن 
وادان�ة الح�روب وتمجيد 
الح�ب. وق�ال العطار يف 
ق�راءة نقدية خص بها 
 « العراق�ي  )املراق�ب 
ان كث�ر م�ن اربع�ن 
نثرية  قصي�����دة 
ب�ن  م�ا  تنوع�ت 
التفاعل مع قضايا 
وادان�ة  الوط�ن 
وتمجيد  الحروب 
يقدمها  الح�ب، 
الش���اعر  لن�ا 
الش�اب )أحم�د 
حميد الخزعي( 
مج��موعته  يف 
ان  تعم�د  الت�ي 
يك�ون عنوانه�ا 
)اشش�ش  غريبا 
الحرب(  توقظوا  ال 
ال  ان  يمك�ن  وكان 
تكون هناك كلمة االش�ارة اىل 
)اششش(  والصمت  الس�كوت 
لكنه تعمد وضعها ألن الحرب يف 
الع�راق نومها ضعيف جدا وغالبا 
ما تنه�ض ويصيبها االرق فتخلق 
القلق  وتبقى تحصد بالبرش، ومن 
هن�ا جاء االه�داء :» اىل كل الجنود 

الذي�ن التحف�وا غط�اء األرض \وابتع�دوا عّنا 
دون عناق\ س�أقرأ ع�ىل ارواحكم ما تير من 
قصائ�دي \ حتى نلتقي يف حرب قادمة\ كونوا 
بخ�ر..«     ص6. واض�اف : ان قصائ�د النث�ر 
تحتاج اىل مس�تمع اكثر مم�ا تحتاج اىل قارئ ، 
ألن االذن املتلقية واملس�تقبلة تتفاعل مع ايقاع 
الص�وت يف تلك القصائد ولذلك كنت اقرأ قصائد 
احمد بصوت مس�موع ، فهو ال تش�عر بغضبه 
املكبوت تجاه ش�دة وطأة الح�رب الذي ولد مع 
انطالقه�ا االوىل )م�ن موالي�د 1979( بل هو ال 
يري�د ان يوقظ ه�ذه الحروب ف�كان مرشوعه 
الش�عري ه�ادئ يجع�ل الق�ارئ يتج�اوب مع 
صدقه االبداعي بصدق مماث�ل ، ونتذوق مذاقا 
جدي�دا يف اختياره للكلم�ات واملعاني » األطفال 
يلعب�ون يف الش�وارع\ ك�ي ال يوقظ�وا اآلباء\ 
وه�م يخل�دون لألحالم ع�ىل ناصية امل�دن\ إال 
اب�ن جارتي\ يرف�ع صوته يف أرج�اء البيت كل 
ي�وم\ كي يوقظ أباه الذي نام طويال\ منذ آخر 

صافرة للحرب«ص99 )قصيدة فقد(
وتاب�ع : يف قصائد املجموعة تجد ان هناك حزنا 
عميقا، والش�اعر يع�رتف ب�أن الكتابة تخفف 
احزان�ه وامل�ه، فالقصائ�د تنطل�ق م�ن تجربة 
االل�م ال�ذي ال يط�اق وال�ذي ال يمك�ن تهدئته 
اال بالوه�م – الش�عر »انن�ا ال يمك�ن أن ننع�م 
بابتسامة خجولة من شفاه املدن\ املدن املثقلة 
بالح�روب\ كان عليه�ا متابعة األم�ور جيدا\ 
فكلم�ا حفظت ثالج�ة املوت�ى، أرسار الجنود\ 
تنص�ل النهر م�ن حفظ بقاياه امللونة\ أس�فل 

القاع«ص58) قصيدة األرسار طازجة دائما(
واش�ار اىل ان الفلسفة كان لها حضورا يف شعر 
احم�د ، وه�و كم�ا ي�رى ان الحب مع�ادل ضد 
الي�أس والعزل�ة واملوت- والتي س�نقف عندها 
يف الج�زء الثان�ي من الق�راءة-  ، فه�و يرى يف 

الفلس�فة قدرة عىل تحويل لغته اىل لغة جديدة 
»أن�ا ش�اعر يسء\ ال أجيد الهروب م�ن نافذه 
العال�م » ص100 )قصي�دة هام�ش(، تمت�از 
قصائ�د الش�اعر احمد حمي�د الخزع�ي بأنها 
من القصائد املحكية، وهو من الش�عراء الذين 
ال تقوده�م اللغ�ة بل يعمل ع�ىل ترويض اللغة 
ملرشوعه الشعري.ولفت اىل ان الحب كمفردة يف 
اللغة وكمشاعر انسانية هي احد مصادر الهام 
الش�اعر والش�علة املفج�رة إلبداعات�ه ، يكتب 
الش�اعر عن الحب بش�كل مق�دس وبطقوس 
غر اعتيادية وكأنه يف حوار شعري وتستوقفنا 
قصيدة )عىل سبيل الحب( لم يستخدم الشاعر 
عب�ارة)يف س�بيل الح�ب( الجمل�ة االعتيادي�ة 

واملتداول�ة ب�ل وض�ع )ع�ىل( ب�دال م�ن )يف( 
وقراءة القصيدة توحي بس�بب هذه االستعارة 
وتحويرها :«أرتلك ألقا عابرا فوق الغيم، يساير 
مزاج الريح\ كلما اس�تفاض الش�وق\ ليطرح 
عىل ص�در البس�اتن ثم�رة ناضجة\ تس�تفز 
م�داد األقالم، روايات فنتازية وأش�عار رمزية\ 
مطرزة بالنمش فوق جس�دك\ ول�ك حينها أن 

تقويل أي يشء« 
هنا لوجود الش�وق اصبح الحبيب ال يسر عىل 
االرض ليمك�ن رؤيت�ه والتخلص م�ن الحرمان 
ب�ل هي يف االع�ايل ما ب�ن الغيم والري�ح، لكنه 
لي�س حبا محبطا للهمم ب�ل هو ينتج رسديات 
واش�عار ت�رتك عالمات عىل الجس�د الحبيب، ال 
ينتم�ي الش�اعر اىل قافلة الش�عراء املحرومن 
اصح�اب القصائد الحب الع�ذري، هو يحلق يف 

فضاءات الحب لكنه يعود رسيعا اىل الواقع .
واوض�ح :ان الش�اعر يتالعب بالق�ارئ فهو ال 
يس�تعن بخرباء الحب م�ن )الحاملن والعابثن 
واملعذب�ن والعاش�قن( ليأخذ منه�م تجاربهم 
الفاش�لة ويتجاوزه�ا ب�ل ه�و من يق�دم لهم 
النصيح�ة واملوعظ�ة، ويس�تفزهم ألنه�م  ما 
يرون�ه )أال صورة واحدة(، لك�ن املفاجأة تأتي 
يف املقط�ع األخ�ر م�ن القصيدة » :رغ�م هذا.. 
ربم�ا ال تدرك�ن أني أحب�ك\ كان ع�ي التمرغ 
طوي�ال عند ب�اب املدرس�ة\ كمراه�ق ال يجيد 
رس�م يشء\ غر قلوب مثقوبة وأس�ماء مليئة 
باألغالط اإلمالئية\ ك اس�مك مثال«ص70-68 
)قصيدة عىل سبيل الحب(.وبن :يشعر القارئ 
بوج�ود مبالغ�ات لغوي�ة مقص�ودة يف بع�ض 
القصائ�د وتأت�ي هذه املبالغة من ثقة الش�اعر 
ب�إن القراء يش�بهونه يف التفكر واملش�اعر )ال 
أعرف ملاذا انىس صوتي كلما سمعت سقسقات 
العصاف�ر وه�ي تغرد اس�مك كام�ال( و)حن 

يخذلن�ي النعاس وأنا أكتب ل�ك او عنك\ الحب 
يا صغرتي\ أن أك�ون بركانا يحمل احرتاقاتي 
وغضب�ي القابع يف\ منذ أول لقاء بيننا( و)منذ 
كن�ا نم�رح س�وية عند القش�لة\ ح�ن رمينا 
أحالمن�ا الربيئ�ة يف النهر / و)كان ع�ي ارتداء 
الجين�ز كلم�ا خرجن�ا س�وية\ نق�رش غ�الف 
املس�اءات الحب�ىل بالحن�ن\ وأن ات�رك ربطة 
العن�ق التي م�ا زال�ت تخنق يف كل مش�هد من 
مش�اهدك الربيئة\ وان أخربك دائما أنك امرأتي 
وحس�ب\ كي أس�كت فيك الطفلة التي ترصخ 
بوج�ه الري�ح\ وأن أخ�ربك بأن االبي�ض الذي 

ارتداك آخر مرة\ كان أنيقا، أنيقا جدا(.
وخت�م : ان لغة املراوغة واس�تعارة الصور عند 
الش�اعر )احم�د حمي�د الخزع�ي(  تنبث�ق من 
الذاك�رة املرتبط�ة بالتأم�ل، هو يفت�ح افاق يف 
فضاء واسع للقراء للمش�اركة والتأويل ، قراء 
القصيدة بقدر ما يش�عرون بالس�عادة لكنهم 
يش�عرون ايضا بالح�زن وتصل اليه�م معاناة 
الش�اعر واغرتابه، قصائد نثرية تعانق املوروث 

لصناعة كلمات تحمل معاني عميقة.

كنِت ربيعا يتجّدُد يف كّل فصويل،
لكّن األياْم

فعلْت ما فعلْت
حَن رحلِت بال وعٍد أو عنواْن

جّفْت أثماُر حقويل،
وغدْت

كلُّ فصويلَ ترتيلَة أحزاْن
َنْيساُن ربيِعَي

يغمُر بابَي عطرا
أشجاُن خريِفَي

تمأل دربَي شوكا
وأنا بن صقيِع شتاٍء ظالْم
وحرارِة صيٍف ُمْكتئٍب ناقْم
ضاعت مّني بوصلُة األّياْم

خارَج مرِح عمري،
تتشابُك يف درِبِك أّياٌم تشَحُب

تسخُر منها أياٌم غامضٌة تغَضُب
ماذا تفعُل هذي األّياْم،

بفصولك أنِت؟
فصٌل ُمغَتِبٌط وْسناْن

يوقظه فصٌل مرتِبٌك يقظاْن
وأنا ال فصل لدّي سواِك

أنِت ربيٌع ينبُض يف روحي
أنِت ربيعي الدائْم

فلماذا ال تحضننا األياْم
بعناٍق وصاٍل حالْم ؟

فصول غادرها الربيع

باب الطراء

 خالد الحلي

 شادية االتاسي

املراقب العراقي / خاص
وق�ال الزعر يف ترصي�ح ل�) املراق�ب العراقي( ان 
شوقي كريم عاشق مغرم بكل يشء يجوس الفيايف 
والقفار منطلقاً من الالمكان عرب أزمنة ال محددة 
، ش�غفه بالجمال اين ما يقيم ، رحالته سندبادية 
ما ان يحط عصا التجوال  ويلتقط أنفاس�ه  حتى 
يس�يح مرة أخرى  مرعاً باتجاه اّخر  ويؤمن ان 
املعاني  وان  عال ش�أنها  يضمحل بريقها وتبهت 
الوانه�ا  بفعل التق�ادم  ! أراه ال يحب الوصول اىل 
النهاي�ات فهى بنظره غر س�ارة  وله�ذا يبدأ من 
حي�ث  انته�ى وأف�كاره ال تس�ر بخ�ٍط واحد بل 
متعرج متموج  يطلق أعنة افراسه حرًة   فتجوب 
الزوايا واملنحنيات والشقوق تبحث عن اشياٍء ولو 
صغ�رت ففي الزواي�ا خفايا.واض�اف :كان بلزاك 
الرائي النورماندي يف مروياته يتحدث عن شوارٍع 
وحاراٍت واسوياء وس�كارى ومجانن وقساوسة  
كٍل له ش�أنه وهدف�ه  يظنها  الق�ارئ  حقيقة ال 
غبار عليها وهى همسات  نابعة  من خيال خصب  
خ�الق - فالرواية مزي�ج من الواق�ع والخيال اما 
االس�طورة فتبحر نحو امل�اىض فتتقمص احداثه 
بفطن�ٍة وع�ربٍة .وتااب�ع :وان�ا اقرأ ه�ذه االفكار 
ذوات الجم�ل القص�رة املتالحق�ة املس�تعرة الح 

بخاط�رى  عبثيات  صمويل بيك�ت ىف رائعته ) ىف 
انتظار كودو (  حيث االسئلة تتشابه مع اجوبتها 
والحياة رتيبة والش�خوص انفس�هم ولو تفرقت 
به�م املناىف والتخوم  يذهبون ويجيئون حركاتهم  

شبه دورانية فهم للضياع اقرب لكنهم  متمكنون 
من تغير افنعتهم ىف كل فصل  فالحروب هي هي 
وان غرت اس�لحتها واتجاهاتها  وطرق تنفيذها 
فأن البس�طاء ورشيحة القاع ه�م الخارس االكرب 
، ام�راء الطوائف وس�دنة أقتن�اص اللحظة  قبل 
هروبها   يس�تدرجوهم بمس�تقبل افضل ولكنهم 
يمس�ون وقودا للنار .واس�تطرد :لم يدل ش�وقي 
كري�م قارئه ع�ىل مكان ح�دوث الفع�ل الردي 
ول�م يحدد له�ا زمناً معلوم�اً مثلم�ا قرأنا  رشق 
املتوس�ط واغتيال مرزوق ومدن امللح  ، فمأس�اة 
االنس�ان العرب�ي وخيباته تالحقه كظل�ه  اين ما 
يقي�م ولكونه  متهم�اً بال جري�رة أو ذنب اقرتفه 
لكن�ه راٍض بكل يشء يقع ع�ىل كاهله )مضطراً( 
رشيط�ة أن يبقى حياً ي�أكل ويتناس�ل -فاملكان 
رغ�م أهميت�ه ال يمث�ل املحي�ط املعاش لإلنس�ان 
الواعي حس�ب   بل ه�و منظومة معرفية  معقدة 
ل�م يختارها لنفس�ه ب�ل وجد جس�ده فيها رغما 
عن�ه !  والنظريات االدبية الحديث�ة صاغت اّليات 
تكوي�ن الش�خصيات الروائية كٍل حس�ب رغبته  
ضمن ضوابط معلومة   فنراهم يقطعون صلتهم  
بالعالم الخارجى مؤقت�اً ملعالجة رصاعات طرأت 
عليه�م  ل�م تك�ن ىف الحس�بان -ح�اول الق�اص 
جمع امل�كان والزمان من غر ان ي�دل عليهما  ىف 
ثنيات الوصف عىل ش�كل مش�اهد  ومونولوجات  
صامتة وناطق�ة  زينها بدفقات من الكوالج  هى 
بالحقيقة تراس�ل رمزي مكثف وق�د قرأت قطار 
احمر الشفاه فوجدته متخما بالشفرات املسهبة  
واملقتص�دة و ه�ي بالعم�وم إرهاص�ات آلت عىل 

الظهور بعدما كانت مرمية يف القعر .

»قطار احمر الشفاه« البسطاء هم الخاسر األكبر في الحروب

ي��رى الناق��د عب��د اله��ادى الزع��ر ان قص��ص 
»قطار احمر الشفاه« لمؤلفها شوقي كريم 
الخ��ارس  ه��م  البس��طاء  ان  تكش��ف  حس��ن 

األكرب يف الحروب.

املراقب العراقي / خاص
اح�اط الروائ�ي خضر فلي�ح الزيدي 
رسي�ر نومه بكتب ثالثة كتاب راحلن 
ه�م اس�عد الالم�ي وحمي�د الربيعي 
و محم�د عل�وان عل�وان، مبين�ا أن�ه 
قرأ ش�غف الحياة من خالل االس�طر 
واالفكار التي س�جلوها عىل س�بورة 

الحياة قبل رحيلهم املفجع.
وق�ال الزي�دي يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراقي( : ل�م اكمل بعد رواية الفقيد 
حمي�د الربيع�ي جم�رات ي�ارا ولكن 
أج�زم انه�ا الرواي�ة االكث�ر نضجا يف 
مجم�ل نتاج�ه الروائي ع�ىل االطالق 
انه�ا رواية محكمة البناء والسالس�ة 
املطلوبة بالرد. تجتم�ع فيها البناء 
الردي واللغة الشفافة التي تحيلني 
إىل جمالي�ات ال�رد والتقانة يف لعب 

املرويات الناضجة.
:اكتمل�ت ونضج�ت تجربة  واض�اف 

الراح�ل فيه�ا، لكن القدر ل�م يمنحه 
فرصة ملعاين�ة انطباع الق�راء عنها. 
ادرك تمام�ا س�يكون له�ا النصي�ب 
االعظم من الدراس�ات النقدية، فهي 

الرواي�ة التي كتبها يف س�نته االخرة 
م�ن الحياة وقد طال مرض الرطان 
كل اج�زاء جس�مه. الربيع�ي لم يكن 
يائسا من الحياة بل احسست بشغفه 

فيها، الشغف الذي جعله يكتب اجمل 
رواياته وأكثره�ا رصانة ومتانة وهو 
قري�ب م�ن ش�بح امل�وت ال�ذي ركله 
بقدم�ه وازاح ش�بحه ليكت�ب ه�ذه 
الجم�رات بمثاب�رة الكات�ب املحرتف 
ليس�جل له مجدا خط�ه بقلب مؤمن 
بما يبقيه حي�ا يف قلوب القراء ولو أن 
الق�در يعيده لنا ليقرأ ما نس�جله من 
انطب�اع خال م�ن املش�اعر يف رائعته 

»جمرات يارا«. 
وخت�م :روايتان واحدة الس�عد الالمي 
وأخ�رى لحمي�د الربيع�ي ومجموعة 
قص�ص الراحل محمد عل�وان تحيط 
بري�ر نومي ه�ذه األي�ام وأن�ا اقرأ 
كل ي�وم بواحدة م�ن ابداعات الكتاب 
الراحل�ن، مهزل�ة الق�در العجيب أن 
اقرأ ش�غف الحياة من خالل األس�طر 
واألفكار التي س�جلوها عىل س�بورة 

الحياة قبل رحيلهم املفجع.

روائي يحيط سرير نومه بكتب ثالثة كتاب راحلين !
هكذا كان اس�مه، اسم غريب ومراوغ، منذ فتحت عينّي 
ع�ىل الدنيا كان اس�مه باب الطراء، باب خش�بي عتيق، 
ثقي�ل وعريض، ُيح�دث رصيرا كلم�ا هزت�ه الريح.هذا 
الباب، هذا الرصير، هذه التكتكة املس�تفزة، هذا االس�م 
الغري�ب امل�راوغ ، ه�و املكان الذي ش�كل وعي�ي األول، 
ذائقت�ي وحكايات�ي وإرشاقة خيايل، وأن�ا أقطع بخطى 
رسيعة ومرتبكة، املس�افة التي حس�بتها طويلة، ألغدو 
يف عال�م الكب�ار. ترك�ت طفولت�ي ورائي، ترق�د يف حرز 
غم�ام غائم، ارحل إىل أمكنة بال أب�واب موصدة، مريحة 
ومضيئ�ة، يداهمن�ي الذعر أال أُمنح مكان�ا فيها، بأبعاد 

كاملة.
كن�ت وأن�ا أرسع الخطى نح�و فضائي الواس�ع، أنتمي 
وأنح�از بق�وة للحياة، لكن لم أس�تطع أب�ًدا أن أتخلص 
من طغيان املكان األول، فعىل ضفة القلب، تربع س�حره 
الخاص، عالم�ات فارقة اإليقاع، التح�دي األول، الخطر 
ال�ربيء، الضحك والنحي�ب، الخطى الهامس�ة املرتددة، 
األخياالت املبهمة، ص�وت الليل، حفيف الريح، الكائنات 

النورانية، الذكريات التي دفنت بدون أن تموت.
كث�را ما وقعت تحت تأثر نوس�تالجيا غامضة، عصف 
مباغ�ت، انج�ذاب كي إللفة امل�كان األول، حل�م طويل، 

أتوغ�ل يف تلك األمكنة الخبيئة، مطوقة بما يش�به اللحن 
أو الش�عر أو الحل�م، تضج م�ن خالله الوج�وه األليفة، 
طرية ومش�اغبة، تمن�ح الكثر من الحقيق�ة، لخياالت 
عاطفي�ة تش�كلت عىل مه�ل، وأن�ا منخرط�ة يف هناءة 
طفول�ة المبالي�ة، أنصت بدهش�ة ل�ذاك الرصي�ر الذي 
يصدره باب خش�بي عتيق، ُيفت�ح عىل الداخل والخارج، 
أدفع�ه قلي�ال، أواج�ه جنين�ة خلفي�ة واس�عة، محمية 
بس�ياح من ش�جر كثيف، ويف ليايل الصيف، حن يسكن 
ص�وت الريح، يتناهى يل صوت باب الطراء، يرّص خافتاً، 
غامض�اً، متوت�راً، أض�ع رأيس عىل وس�ادتي، ترتاءى يل 
حكايات معجونة بأنفاس الس�احرات، كائنات نورانية، 
ت�رح وتم�رح يف أرج�اء الجنين�ة الواس�عة، من خلف 
ج�ذوع الش�جر، حكاي�ا يحيكه�ا عق�ي الصغ�ر بلغة 
التحدي والخوفنعم تحد! إي�ه يا لتلك الحكايات.تورطت 
مرة يف تحد مخيف، اس�تفزتني س�خرية ابناء العمومة، 
يف أن أع�رب الجنين�ة يف منتص�ف اللي�ل، كنت يف نوس�ان 
مدهش ما بن الخوف املشحون بالتوتر والقلق، والرغبة 
يف ول�وج بوابة التجربة، والت�ورط يف مغامرة عجيبة مع 
أشباح الليل، ويف ليل أسود الجناحن، فتحت باب الطراء، 
عىل ت�أن، رّص خافت�ا ومحذرا، الليل س�اكن، والش�جر 

س�امق يف الفض�اء، انطلق�ت أع�دو مغمض�ة العينن، 
حافي�ة القدمن، ال ألوي عىل يشء، تس�توقفني أش�باح 
وخي�االت، ترمقن�ي عي�ون الجنيات الراعش�ة من ثنايا 
جذوع الشجر، تالمسني أذرعها الطويلة، يشهق يف أذني 
نحيبها املفجع، أقطع مساحة الجنينة الكبرة يف دقائق 
ب�دت طويلة كدهر، أتعثر وأق�ع وأقف، أتجاهل خدويش 
ودموعي، وضحكات اخوت�ي وأبناء عمي، وغضب أمي، 
أنتيش بمغامرتي، كانت انتص�اري األول.هل من املمكن 
تحييد هذه الصور، منحها صفة الالمباالة؟ س�يبدو هذا 
عىل التأكيد، ناقصاً وغر مكتمل، حن تجتاح هذا املشهد 
الهن�ي، صور كابوس�ية، وجوه حيادي�ة، وأكثر األحيان 
عدائي�ة، يف مكان جديد وبعيد، مع�اد وغاضب، أنت فيه 
مخذول ومنفي وغريب، يس�يطر عليك ش�عور مستمر 
وعميق، أنك وحيد ومدان بذنب لم تقرتفه، يتوجب عليك 
أن تقدم صك براءتك دائما. مش�هد يصدمك بقدرته عىل 
معاكستك عىل الدوام، يس�تلب منك لذة االستجابة لذاك 
الدفء العيص، أن يمنح نفسه بسخاء، الستعادة حالوة 
االستماع اىل موس�يقى، يعزفها باب طراء عتيق، ينفتح 
عىل األم�ام والخلف، برصي�ر مج�روح بالتخيالت، كان 

يصفق يف سماء ليل حر.

قصة قصيرة

»اختفاء« الحرمان من التمتع بروح الشباب المتمردة 

حمدي العطار

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

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

نور 9
على 
نور

العريقة  اآلثرية  املعالم  من  عقرقوف  زقورة  تعد 
من  امليالد  قبل  عرش  الرابع  القرن  يف  بنيت  التي 
قبل ملك الكيشني كوريكالزو وعىل الرغم من أنها 
تعد من املعالم التأريخية الكبرية يف العراق إال أنها 
الشديد، حيث دعا مختصون  تعاني من اإلهمال 
خالل  من  امَلعلم  بهذا  االهتمام  إىل  ومواطنون 

داخل  من  السواح  الستقطاب  الخدمات  توفري 
مركزاً  عقرقوف  زقورة  وخارجه.وكانت  العراق 
قوافل  بها  تمر  كانت  حيث  عدة،  لقرون  تجارياً 
اإلبل والتجارة. وقد بُني َمتحف صغري بقربها يف 
عام 1960 وأنشئ لتقديم الخدمات لزوار املوقع .

علم  يف  األستاذ  طاهر  جبار  الدكتور  ويقول 
لكل  هوية  تعد  الزقورة  إن  ترصيح  يف  اآلثاريات 
عهد  يف  للبالد  عاصمة  كانت  إذ  عراقي  إنسان 
سقوط  وبعد  القديمة  العصور  يف  كوريكالزو 
ساللة الكيشني فقدت مكانتها وأحتلت يف القرن 
إىل  عنها  وتُخيل  وتركت  امليالد  قبل  عرش  الثاني 
مدينة  يف  والسكن  األستيطان  وأستمر  كبري  حد 
يد  عىل  الكيشية  الدولة  سقوط  بعد  عقرقوف 
عرص  يف  اآلراميني  أستوطنها  حيث  العيالميني، 
أطلقوا  من  هم  أنهم  ويعتقد  الحديثة  بابل  دولة 
تسمية عقرقوف، وأعادوا إعمار املدينة من جديد 
املتكررة،  األشوريني  هجمات  إىل  تعرضها  بعد 
العربي  العرص  حتى  فيها  األستيطان  وأستمر 
القرن  من  املسلمون  أستوطنها  حيث  اإلسالمي 

.ودعا طاهر  الثامن عرش«  القرن  الثالث حتى 
التاريخي  املعلم  بهذا  االهتمام  »رضورة  إىل 
وإنما  فقط  الحكومة  قبل  من  ليس  العريق 
ليصبح مكاناً الستقطاب  العراقيني كافة،  من 
السواح املحليني واألجانب.أما املختص يف مجال 
إجراء  »تم  أنه  فأوضح  حادي  جواد  التاريخ 
عمليات حفر وتنقيب للموقع اآلثري يف األعوام 
1942-1945 من قبل الباحث العراقي طه باقر 
مع الباحث اإلنكليزي سيتون لويد وكان العمل 
العراقية  لآلثار  العامة  املديرية  بني  ُمشرتكاً 

واملدرسة الربيطانية لآلثار يف العراق«.
وأضاف أنه »تم الكشف عن أكثر من 100 لوح 
مكتوب بالخط املسماري يف فرتة عهد الكيشني، 
املتحف  قاعات  يف  حالياً  موجودة  واأللواح 
الحفر  »عمليات  أن  العراقي«.وتابع  الوطني 

الثالثة  واملعابد  الزقورة  مبنى  شملت  والتنقيب 
الثانية.«من  عقرقوف  زقورة  قرص  من  وجزءاً 
االهتمام  رضورة  املواطنني  أحد  رأى  جهته، 
الفتاً  عقرقوف،  زقورة  ومنها  العراقية  باملعالم 
الخدمات. وانعدام  االهمال  من  تعاني  أنها  إىل 
وأضاف، أن »هذا املكان يمتاز بالهدوء والشموخ 
ألنه يمثل تاريخ وطن انبنى منذ آالف السنني قبل 

امليالد«.
األرضار  من  حالياً  عقرقوف  زقورة  وتعاني 
البيئية والزحف العمراني وقد أدت عوامل طبيعية 
الزقورة  تآكل  إىل  الجوفية  واملياة  األمطار  مثل 
ولحاق األرضار بها، وخصوصاً عىل طول الجانب 
الجنوبي الغربي، ونتيجة لهذا الرضر فإن الزقورة 
وكذلك  التدهور  من  ملزيد  وتتعرض  خطر  يف 

األنهيار ما لم يُتخد أجراءات وتدابري وقائية.

شيوخها  بذكريات  معتقة  القديمة  األزقة  تصحو  الكوفة  مسجد  يف  املآذن  صوت  عىل 
وعجائزها، وبني بيوتات قديمة تتشابك خيوط الفجر معلنة عن صباح موشح بقدسية 
املكان، يبدأ الحاج أبو ميثم أحد السكان القدامى يومه متجه صوب سوق الكوفة الكبري، 
قاطعا بحركته البطيئة درابني وشوارع تفوح بعبق حضارة مشبعة بالصلوات، مكان 
القديمة  الطرقات  تلك  الناس من كل حدب وصوب، بني  لطاما كان شاخصا يف قلوب 
يسري الحاج أبو ميثم وعيناها ترنوان صوب ذكريات الطفولة وعنفوان الصبا التي قىض 
معظمها يف هذا السوق القديم، وبينما نقف قرب محله ننتظر وصوله إلجراء حوار معه 
كونه من أقدم العاملني يف هذا السوق بدت مالمحه ترتاءى من بعيد، وهو يشق طريقه 

بني زحمة املارة تارة والوقوف إللقاء التحية عىل أحد أصحاب املحالت تارة أخرى.
اقرتب الحاج أبو ميثم من مكان عمله وبعد إلقاء التحية، بدأ بحركة أتعبها الزمن بفتح 
محله ونحن نراقب هذا الرجل الذي يحمل مالمح تشبه عراقة هذا السوق، جلست قربه، 
وأخذت ذاكرته املتعبة تستعيد الحكايات لرتوي لنا ما حفظته عن سوق الكوفة، قائال: 
»هذا السوق يعد من أقدم األسواق يف النجف األرشف ويسمى أيضا السوق )املسقف( 
تم إنشاؤه قبل أكثر من مئة عام، ومنذ ذلك الوقت يرتبط السوق بذاكرة النجفيني ملا 

تحتفظ ذاكرتهم من مواقف يف كل محل من محال السوق«.
  ويتابع الحاج أبو ميثم حديثه وهو يعترص ذاكرته قائال: »ظل السوق محافظا عىل 
مكانته يف قلوب الناس عىل الرغم من وجود أسواق قديمة تم إنشاؤها عرب الزمن فضال 
املدينة وكذلك وجود مراكز تجارية يف مدينة  األخرى يف  األسواق  العديد من  عن وجود 
الصاغة وسوق  البزازين وسوق  الفروع منها سوق  العديد من  النجف، فالسوق يضم 
الحبوب وسوق الحدادين وكذلك سوق النجارين والذي يتميز بصناعة الزوارق«.وأضاف، 
أن »السوق يف بداية إنشائه كان مميزا، ألنه كان عىل شكل خانات صغرية ثم تطورت 
ببيع  منها  واحد  كل  يختص  صغرية  دكاكني  الخانات  تلك  وأصبحت  فيه  البناء  حركة 
بمحال  السوق مشهورا  كان  االجتماعي حيث  بالتنوع  تتميز  والسوق  معينة،  بضائع 
اليهود(  )عكد  تسمى  املحال  تلك  وكانت  الذهب  بصياغة  يعملون  كانوا  الذين  اليهود 
بعض  ولكن  املايض،  القرن  خمسينيات  منتصف  املدينة  غادروا  اليهود  هؤالء  ومعظم 
أماكن السوق ال تزال تسمى حتى االن بأسماء الديانة اليهودية وكان اليهود يعيشون 

مع املسلمني بشكل طبيعي يف أجواء هذه املدينة املعروفة بالتعايش السلمي«.
وتابع، أن الطراز  الذي شيد عىل أساسه السوق، الزال مشيدا طبقا للعمارة العثمانية 
وحتى عندما تم تطويره ظلت الهندسة املعمارية الرتاثية محافظة عىل رونقها ».أسواق 

صغرية عىل شكل خانات يتخذها املسافرون مكانا للراحة من تعب السفر«.

زقورة عقرقوف.. معالم ابداع وطن .. تحدى الزمن

غرس  أرض  يف  القديمة  الجنوب  مدينة  يف 
أبناؤها جذورهم بمياه أهوارها العتيدة، حيث 
بالكتاب واملفكرين  األول ورافده  العراق  طيبة 
تلك  ميسان  يف  املجاالت،  شتى  يف  واملبدعني 
يوما  االستسالم  راية  ترفع  لم  التي  املدينة 
بوجه ظمأ الحروب وإهمال األنظمة عىل مدى 
العصور، فظلت مرتعا ألبناء هذا الوطن حيث 
صوب  تتجه  وإبداعاتهم  نجاحاتها  رحى  تدار 
وطرية  العاديات  بوجه  الصلبة  األرض  تلك 

تحت أقدام أبناء الرافدين.  
ساعديها  عن  ميسان  تشمر  أخرى  مرة 
العمر لكن غري العطاء  لتنجب شابا يف مقتبل 
نعومة  منذ  عشقها  التي  العلمية  بابتكاراته 
مبال  غري  العلمية  املجاالت  يف  ليبدع  أظافره 
بالتحديات التي تواجه رشيحة الشباب السيما 

يف مدينته.
الفضل طارق أحد مواهب ميسان  أبو  الشاب 
يمتلكه  ملا  املدينة  أبناء  بني  صيته  ذاع  الذي 
املفيدة  العلمية  األجهزة  اخرتاع  يف  موهبة  من 
للنهوض  خاللها  من  يسعى  ،التي  ملحافظته 
بواقع املدينة خاصة يف املجال البيئي، كانت لنا 
وقفة مع هذا الشاب املوهوب للتعرف عىل أبرز 

إنجازاته يف املجاالت العلمية.
قال  العلمية  بالشؤون  اهتمامه  بداية  وعن 
اإللكرتونيات  عالم  »دخوله  إن  الفضل،  أبو 

التاسعة  يف  كان  عندما  بدأ  واالبتكارات 
لذوي  أسئلته  تكرار  خالل  من  عمره  من 
يتم  وكيف  األشياء  عمل  بشأن  االختصاص 
صنعها وعن الكيفية التي تعمل فيها األجهزة 
فيقوم بالعبث بها تارة أو بفتحها ملعرفة آلية 
عملها تارة أخرى«، مضيفا: »حاولت أن أصنع 
شيئا، فكنت دائماً ما أحطم ألعابي لكي أقوم 
أرى  أن  حاولت  وبهذا  أخر  يشء  إىل  بتحويلها 
التحقت  حتى  يعمل،  وهو  صنعي  من  شيئا 
بمنتدى الرعاية العلمية يف املنطقة التي أسكن 
مالذ  اىل  املكان  هذا  تحول  ما  ورسعان  فيها، 
يحلو  ما  أفعل  أو  وموهبتي  طاقتي  فيه  أفرغ 
الشابة  املواهب  يدعم  كان  وأنه  خصوصاً  يل 
األستاذ  املنتدى  مدير  حينها  بي  رحب  حيث 
مساعدتي  يف  أبداً  يتهاون  ولم  زغري  جواد 
املشاركة  من  أعوام   بضع  يف  استطعت  حتى 

بمسابقات االخرتاعات واالبتكارات العلمية«. 
والعرشين  الواحد  صاحب  الفضل  أبو  يقول 
الشباب والرياضة  الذي يعمل يف مديرية  عاما 
وهو  البيئية  بالجوانب  »مهتم  إنه  ميسان،  يف 
للبيئة  بابتكار جهاز صديق  للتفكري  دفعه  ما 
محافظته  يف  البيئي  الواقع  تحسني  يف  يسهم 
واملحافظات األخرى«، الفتا إىل أنه« تمكن من 
بيئية(  )محرقة  عن  عبارة  هو  جهاز  ابتكار 

تستهدف مشكلة املحارق الطبية«.

وأضاف أن »هذا الجهاز يعد من أهم إنجازاته 
تلك  مخاطر  من  الحد  يف  يسهم  ألنه  العلمية 
املحارق عىل بيئة مدينته«، مبينا أن »املخلفات 
مضارها  من  للتخلص  حرقها  يتم  الطبية 
البيئية ولكنها تخلف أدخنة قد تكون جرثومية 
الصحة  عىل  خطرا  تشكل  ما  فريوسية  أو 

العامة«.
وتابع أبو الفضل أن »املحرقة البيئية ستكون 
نواتج  من  للتخلص  فلرتة  بنظام  مزودة 
بخار  فقط  لتنتج  الطبيعية  االحرتاق  عملية 
يتم  وبذلك  الضارة  غري  الغازات  وبعض  املاء 
بالبيئة«،  الضارة  املحارق  تلك  من  التخلص 
امليدالية  عىل  حصل  االخرتاع  »هذا  أن  مؤكدا 
الربونزية يف مهرجان )املبتكرون يلتقون( الذي 

أقيم يف مرص العام 2015«. 
وأشار إىل أنه »شاركت يف العديد من املؤتمرات 
الكتاب  معرض  منها:  واملهرجانات  العلمية 
العام  األول  ميسان  يف  السنوي  واالبتكارات 
ومعرض  الثالث،  املركز  عىل  وحصل    2010
الثاني  السنوي يف ميسان  واالبتكارات  الكتاب 
املركز األول ومعرض  لعام 2011 وحصل عىل 
الثالث  السنوي يف ميسان  واالبتكارات  الكتاب 
وكذلك  األول،  املركز  عىل  وحصل   2012 لعام 
والفرات  الجنوب  يف  العلمي  املخيم  مهرجان 
األول والثاني والثالث والرابع، وكذلك  األوسط 
املشاركة يف مهرجان السيادة الرابع وبمشاركة 
مبتكرين ومخرتعني من عموم العراق وحصل 
السيادة  ومهرجان  فيه  الخامس  املركز  عىل 
عىل  وحصل  العراق  مستوى  عىل  الخامس 
املركز الثالث فيه، ومهرجان السيادة السادس 
األول  املركز  عىل  وحصل  العراق  مستوى  عىل 
مستوى  عىل  السابع  السيادة  ومهرجان  فيه، 
إضافة  األول،  املركز  عىل  وحصل  العراق 
التي  املهرجانات  من  العديد  يف  املشاركة  إىل 
أقامتها وزارة الرتبية مثل مهرجان )املبتكرون 
يلتقون( يف مرص لعام 2015، ومعرض الكتاب 
 2017 لعام  ميسان  يف  الرابع  واالبتكارات 

ومؤتمر فاي 2019 الدويل يف األردن.
اسم  رفع  هو  »طموحه  أن  الفضل  أبو  وبني 
العراق ومحافظة ميسان اىل املستويات العاملية 
وتحقيق  البالد  يف  العلمي  باملستوى  واالرتقاء 
منجز يفتخر فيه بني أبناء محافظته«، مشريا 
املستقبلية  املشاريع  من  العديد  »لديه  أنه  اىل 
الزراعي  منها  مختلفة  قطاعات  تخدم  التي 

والعلمي وغريها.
لجميع  الدعم  من  املزيد  تقديم  »اىل  ودعا 
خدمة  العطاء  عىل  وتشجيعهم  املواهب 
لبلدهم«، مشددا عىل أنه » اليزال يتلقى الدعم 
من  الرغم  عىل  العلمية  الرعاية  منتدى  من 

ضعف اإلمكانيات املادية املتوفرة«.

منطقة  وتحديداً  األرشف  النجف  صحراء  يف 
غرب  كيلومرتاً  ثالثني  تبعد  التي  الرهبان 
ببطء  العجلة  بنا  ،اتجهت  املحافظة  مركز 
املناطق  يف  املرور  خشية  حذر   وعىل  تسري 
تالل  وبني  الرتبة،  يف  تشققات  تشهد  التي 
والرحل  البادية  سكان  من  خلت  صحراوية 
،وصل فريق وكالة االنباء العراقية )واع( اىل 
تلك املنطقة الصحراوية لتوثيق تلك الظاهرة 
والوقوف عىل اسبابها.فما يحدث يف صحراء 
النجف يبعث للحرية والقلق بعد أن باتت تحت 
ينتظر  مارد  نارية وكأنها  االرض حمم  هذه 
هكذا  السماء،  نحو  ليتحرر  أرسه  يفك  من 
الظاهرة  هذه  أمام  نقف  ونحن  املشهد  بدا 
الطبيعية الغريبة التي تشهدها تلك املنطقة 
مصحوبة  الرتبة  سطح  يف  تشققات  بسبب 
وهدم  الحرارة  بدرجات  وارتفاع  بأبخرة 

بحدود مرت اىل مرت ونصف املرت يف الرتبة.
أسباب الظاهرة

الظروف  ظل  ويف  املكان  هذا  اىل  الرحلة 
تكن  لم  كورونا،  فريوس  وتفيش  الصحية 
درجات  ارتفاع  مع  ،خاصة  السهل  باألمر 
كيلومرتاً  ثالثني  مسافة  فقطع  الحرارة، 
واجه  حقيقياً  تحدياً  يمثل  الصحراء  وسط 
التشققات  هذه  حركة  رصد  الذي  الفريق 

الشبيهة بالربكان الخامد تحت األرض.
مهدي  صالح  التقينا  الظاهرة  هذه  وعن 
للتنسيق  املشرتك  املركز  عضو  العوادي 
والرصد وقال: إن »هذه املنطقة تشهد مرور 

يف  هيت  قضاء  من  يبدأ  ،الذي  قريي  فالق 
السماوة  بادية  يف  وينتهي  االنبار  محافظة 
الغاز  لضغط  سمح  ،ما  املثنى  بمحافظة 
اىل  طريقه  يالقي  بأن  وامليثان  الكربيت  مثل 
السطح عن طريق التشققات بسبب ظاهرة 
الهضبة  منطقة  لها  تتعرض  التي  التصحر 
الغربية«، مشرياً اىل أن » هذه الغازات تتسبب 
بحرائق سطحية بسيطة لالشجار واالعشاب 
بهدم يف  ،ما تسبب  الجفاف  املتيبسة بسبب 

الرتبة حتى تستقر هذه الكتل الصخرية«.
ظاهرة مؤقتة

تلك  أبناء  قضاها  التي  السنوات  أن  ويبدو 
املناطق قرب تلك التشققات جعلت ذاكرتهم 
التي  الحفر  تلك  عن  باملعلومات  مليئة 
تمألها الحمم يف عرض هذه الصحراء وقرب 
نضوب  بسبب  أهلها  هجرها  التي  البساتني 
تلك  عىل  نظرة  القينا  أن  االٓبار.بعد  يف  املياه 
الحرارة  درجات  ارتفاع  وسط  التشققات 
النور  ناحية  باتجاه  املركبة  بنا  تحركت 
القريبة من املكان، وتوقفنا عند محطة مدير 
الناحية والقرى التابعة إياد الزريف الذي قال: 
إن » هذه املنطقة هي أثرية وتعود إىل مئات 
مسيحية  آثار  وفيها  اإلسالم  قبل  السنني 
»هذه  أن  اىل  مشرياً  جدا«،  مهمة  وهي 
املنطقة تشهد بني سنة وأخرى حدوث هذه 
اآلبار  اندثار  منها،  اسباب  ولعدة  الظاهرة 
جعل  ما  الزمن  مع  هنا  منترشة  كانت  التي 
املواد العضوية تتفاعل نتيجة ارتفاع درجات 

الحرارة يف كل موسم«.
إن  األسدي:  عيل  الجيولوجيا  عالم  قال  فيما 
هو  املوقع  هذا  ألن  تحصل  الظاهرة  هذه   «
هيت  قضاء  من  يمتد  زلزايل  خط  عن  عبارة 
يف األنبار مروراً بالغربية ومن ثم إىل محافظة 
زلزالية  خطوط  عن  عبارة  وهي  النجف، 
واملوضوع  برباكني،  وليست   ، جداً  طبيعية 
املحافظة  يف  الجيولوجيا  علماء  من  متابع 
معمقة،  دراسة  وأجرينا    2010 العام  ومنذ 
دول  بكل  تحدث  طبيعية  الظاهرة  وهذه 
معادن  فيها  التي  املناطق  يف  خاصة  العالم  

وكربيت مع ارتفاع درجات الحرارة .
احرتاق النخيل

املواطن  يجد  واألرقام،  العلم  لغة  عن  وبعيداً 
من  قريبة  أرض  صاحب  الخالدي  محمد 
منطقة التشققات، أن هذه الظاهرة تسببت 
أبناء  من  للمزارعني  الخسائر  من  بالكثري 
وانبعاث  الحرق  حوادث  بسبب  املناطق  تلك 
 3 بنحو  األرض  انخساف  ،وكذلك  الغازات 
أمتار، إىل جانب ذلك يرى الخالدي أن الظاهرة 
النخيل«،  غابات  من  العديد  احرتاق  إىل  أدت 
الغازات  وانبعاثات  الحرارة   « أن  إىل  مشرياً 

أدت اىل حرق أكثر من )2500( نخلة«.
الغازات  الحرق وانبعاث  أن » مكان  وأضاف 
العام  ومنذ  أخرى،  إىل  سنة  من  يتوسع 
2010 وحتى االٓن ال يوجد حل عىل الرغم من 
اىل  املناطق  تلك  أبناء  رفعها  التي  املناشدات 

املسؤولني يف املحافظة.

ابداعات شبابية فذة

سوق الكوفة الكبير تراث 
موّشح بقدسية الزمن

ظاهرة تشققات التربة في صحراء النجف

ير مصور
تقر



  

أزم�ة كورون�ا  تداعي�ات  أن  يب�دو 
يف  الصحي�ة  امل�اكات  وانش�غال 
مواجهته�ا ،انعك�س بش�كل كب�ر 
ع�ى املواطن�ن ،الذي�ن يعانون من 
أم�راض أخ�رى خاص�ة األم�راض 
الرسطانية، حي�ث تعاني مجموعة 
م�ن م�رىض الرسط�ان يف محافظة 
النجف األرشف من انقطاع أدويتهم 
الصحي�ة  املراك�ز  يف  وعاجاته�م 
ب�أورام  املتخصص�ة  الحكومي�ة 

الرسطان منذ أكثر من شهرين.
املراق�ب س�لط  الضوء ع�ى معاناة 
ه�ذه الرشيحة ،اليص�ال صوتها إىل 
الجهات املعنية، والبداية مع املواطن 
أبو محمد ،وهو مرافق البنه املريض 
،الذي«دع�ا مجلس رئاس�ة الوزراء 
،ووزارة الصحة إىل إيجاد حّل رسيع 

لحال املركز ،الذي تعالج فيه اآلالف 
ش�هرياًً ،وترقد فيه مئات الحاالت« 
مؤك�داً أن�ه« اضطر إىل بي�ع كل ما 
يمل�ك من أجل انقاذ حياة ولده ،ولم 
يعد يملك املال الكايف لرشاء العاج«. 
ويف مكان آخر من املركز حيث تجلس 
ام�رأة محملة بوجع الس�نن ،وهي 
تحمل يف جسدها املتعب هذا املرض 
،وهي الحاجة )أم س�لمى( املصابة 
وقال�ت  الرسطاني�ة  األورام  بأح�د 
إنها » تخض�ع لعاج كيمياوي ،ولم 
تحص�ل ع�ى جرعته�ا الكيمياوية 
منذ ش�هرين ،ما اضطرها لرشائها 
الخارجي�ة بمبالغ  الصيدلي�ات  من 

طائلة«.
يذكر أن كل جرعة يتناولها املريض 
يف كل ش�هر إىل أكثر يرتاوح سعرها 

واملواطن�ون   ، دوالر   1100 نح�و 
يطالب�ون الحكوم�ة بالنظ�ر بعن 
العطف األبوي  لهذه الرشيحة ،التي 

تحتاج إىل الحياة يف كل ثانية .

الحمراء  البطاقات  أصحاب  من  عدد  نظم 
ومقتبسات الحكم،  وقفة احتجاجية يف السماوة 
له يف فرتة  للمطالبة بتعويضهم عن ما تعرضوا 

حكم النظام السابق.
رصف  عىل  ترتكز  مطالبهم  إن  منهم  عدد  وقال 
تعرضت  التي  الرشائح  بباقي  أسوة  تعويضات 
لالضطهاد إبان حكم النظام السابق نتيجة عدم 
إىل  مشريين  الجيش،  من  هروبهم  أو  التحاقهم 
أنهم منعوا خالل تلك الفرتة من التعليم وإصدار 
فضالً  الزواج  عقود  وتسجيل  الرسمية  الوثائق 
عن املطاردة والسجن والتعذيب الذي تعرضوا له.
هم  الحمراء(،  البطاقات  )أصحاب  أن  إىل  يشار 
أو  السابق  بالجيش  يلتحقوا  لم  الذين  رشيحة 
حمراء  بطاقات  إصدار  إىل  أدى  مما  منه،  يهربوا 
من  ترسيحهم  عند  التجنيد  مديريات  قبل  من 

الجيش لتميزهم عن باقي الرشائح.

السيد رئيس الوزراء 
السالم عليكم و رحمة الله 

بافعال  الوزراء  رئيس  حرضة  علم   عىل  انت  هل 
املواطن  لالتصاالت..  زين  اسياسيل ورشكة  رشكة 
انرتنت  الف   30000 بمبلغ  شهري  اشرتاك  يشرتك 
فقط  يشء  عىل  يحصل  ال  وما  بالحدود  مفتوح 
يوم واحد وباقي ايام الشهر شبكة النت اسوأ من 
وهم  العادل  االستخدام  بحجة  االول  الجيل  شبكة 
لو يملكون  العدالة ال ياخذون من املواطن اشرتاك 
السيد  فقط  واحد  يوم  بانرتنت  ويزودوه   شهر 
انصف  انظاركم  املورضع تحت  الوزراء هذا  رئيس 

املواطن.

السالم عليكم و رحمة الله
التماس..

السيد رئيس الوزراء املحرتم 
يخص   الذي  ملاليه  لوزارة  الكتاب  وقع 
ثالثني    .. بانفسهم  ضحو  الذين  املجاهدين 

جريح  االف  سبعة  ضمنهم  من  مقاتل  الف 
 .. ملاليه  لوزارة  امر  اصدر  يديك  بني  الكتاب 
لكي  عليهم  ومساومات  صفقات  ويكفي 
املفسوخه  لخري  سعى  وا  بخري..   يذكروك 

عقودهم من الحشد الشعبي.. يرحمك الله .

النزاهة  هيأة  أعلنت 
شبكة  االتحادية،تفكيك 
بالتالعب  تقوم  كبرية 
قطع  بأرقام  واملتاجرة 
يف  للدولة  العائدة  األرايض 

نينوى.
للهيأة  بيان  وذكر 
ة  ئر ا د » ن أ ، ) ه تلقينا
معرض  التحقيقات،ويف 
عمليَّات  عن  حديثها 
ت  الضبط والقبض التي تمَّ
قضائيٍَّة،  مذكراٍت  بموجب 
عمل  فريق  بتمكُّن  أفادت 
الهيأة   تحقيق  مديرية  من 
ثالثة  ضبط  من  نينوى  يف 
متهمني،لقيامهم بالتالعب 
قطع  بأرقام  واملتاجرة 
األرايض العائدة إىل مديريَّة 
املوصل وتخصيصها  بلدية 
مبالغ  مقابل  أشخاص  إىل 
للقانون  خالفاً  ماليٍَّة 

والضوابط والتعليمات«.
اعرتافات  ان«  واضاف 

التي  املضبوطة  املجموعة 
إىل  قادت  أفرادها  بها  أدىل 
املتهمني  بقية  عن  الكشف 
»مؤكدا«  معهم،  املتعاونني 
لهم،  املديريَّة  فريق  ضبط 
أوامر  تنفيذ  تم   فيما 
القبض الصادرة بحقِّ عدد 
اآلخرين،  املوظفني  من 
»املحكمة  إن  »مضيفا 
أوامر  أصدرت  املختصة 
متهمني  أربعة  بحق  قبض 
آخرين يشغلون مناصب يف 
املعقبني،  وأحد  املحافظة 
املتهمني يف القضيَّة ذاتها«.

املتهمون  سيق  انه«  وبني  
الضبط  محارض  صحبة 
مديريَّة  فريق  نظمها  التي 
تحقيق الهيأة يف املحافظة، 
إىل قايض التحقيق امُلختصِّ 
وفق  توقيفهم  قرر  الذي 
من   )307( املادة  أحكام 

قانون العقوبات«.
أن  بالذكر  الجدير  من   

أعلنت  أن  سبق  الهيأة 
عن  املايض  تموز  منتصف 
صدور أوامر استقداٍم بحقِّ 

مسؤولني سابقني وأعضاء 
يف  األرايض  توزيع  للجنة 
تهمة  خلفيَّة  عىل  نينوى 

قرعة  من  أسماء  حذف 
وإضافة  األرايض  منح 

أسماء غري مستحقة.
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مطالبات فالحية 

مدينة الصدر الثانية
تستغيث

اصحاب البطاقات الحمراء 
يطالبون بالتعويض

السام عليكم ..
�����������������

اىل من يهمه االمر
اري�د ان ابدا كامي بهذه العب�ارة )الله ال يوفق 
قس�م املج�اري يف مدينة الص�در الثانية ( فهم  
يرتكب�ون جريمة بحق اهايل قطاع ٢٧ حيث ان 
االهايل يشتكون من سوء الخدمات و عدم وجود 
الهمة و االخاص يف العمل  و ال اعرف من يتابع 
عملهم اذا كان  انسداد باحد املنهوالت يرسلون  
ش�افطة ويأخ�ذون كم ص�ورة لاس�تعراض 
ويدعون ) تم االنجاز (و الحقيقة صار اكثر من 
شهرين ونحن نناشد وابناء املنطقة يستغيثون 
..يحرض مسوؤل قسم املجاري يقول الن هناك 
كث�ر من  الش�كاوي ل�ن نح�رض صاروخية ) 
املقص�ود انتم معاقبون ( العنوان واضح قطاع 

٢٧ محلة ٥٤٢ بلوك 16 و14 و17 و30. 
مع التقدير

                 * امرة محمد القايض

نحن من سكنة بغداد الجديدة..
عانين�ا و نعاني م�ن اختناقات للصغ�ار و الكبار 
الطبيع�ي وبس�بب ح�رق  الدخ�ان غ�ر  بس�بب 
النفايات يف مكب معس�كر الرش�يد وال�ذي ادى اىل 
تدهور ح�االت صحية لكثر من العوائل نرجوا من 
امانة بغداد التدخل وبش�كل مبارش للكف من هذه 

االجراءات..
وحيثاصبحت بيوتنا مليئة باالدخنه السامة .

                                           * وسام عيل

يف  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  طالب 
املركزية  الحكومة  الديوانية  محافظة 
مرشوع  بإقرار  الوزراء  ومجلس 

الديوانية عاصمة العراق الزراعية.
كشاش  محمد  االتحاد  رئيس  وقال 
بزراعة  تمتاز  الديوانية  إن  للمربد 
الحنطة  مثل  اإلسرتاتيجية  املحاصيل 
الثروة  عن  فضال  والشلب  والشعري 

الحيوانية.
يطالبون  املحافظة  فالحي  أن  وأضاف 
وإيقاف  املالية  مستحقاتهم  بإطالق 
املرتتبة  الديون  وجدولة  اإليجار  بدالت 

عليهم من مبالغ املبادرة الزراعية.

املالية  نظريتها  الكهرباء  وزارة  حملت 
العقود  مستحقات  إطالق  تأخر  مسؤولية 
واألجور اليومية يف الدوائر التابعة للكهرباء، 
موضحة أنها أكملت إجراءات تحويل العقود 
املوازنة  إىل  التشغيلية  املوازنة  من  واإلجراء 
دفع  لغرض  بالكهرباء  الخاصة  املركزية 
ترفض  املالية  وزارة  أن  إال  مستحقاتهم 
وتنتظر  الراهن  بالوقت  املستحقات  رصف 
املايل  العجز  قانون  من  النقدية  السيولة 
الذي مرره الربملان لتمشيه أمور البلد نتيجة 

األزمة املالية.
احمد  الكهرباء  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
مليار   356 حولت  وزارته  لدى  إن  ألعبادي 
إىل وزارة  املركزية  الجباية  دينار عراقي من 
بها  تغطى  أن  املفرتض  من  والتي  املالية 
أن  إال  اليومية  واألجور  العقود  مستحقات 
من  اآلن  حتى  ترصف  لم   املستحقات  تلك 

قبل املالية.
وزارة  خاطبت  الكهرباء  وزارة  أن  وأضاف 
الوزراء بشكل عام وطالبت  املالية ومجلس 
أعضاء الربملان بالتدخل كذلك  إلقناع وزارة 
واألجراء،  العقود  مستحقات  برصف  املالية 
اجتماعاتها  بعقد  مستمرة  تزال  ال  وإنها 

بهذا الشأن.
العقود  نظام  ضمن  العاملون  ويواصل  هذا 
بعدة  كهرباء  دوائر  يف  اليومية  واألجور 
واعتصاماتهم  تظاهراتهم  محافظات 

للمطالبة برصف رواتبهم املتأخرة منذ ثمانية 
أشهر ففي البرصة واصلوا اعتصامهم أمام 
مقر رشكتي النقل وإنتاج الطاقة للمنطقة 
يف  املحتجون  زمالئهم  قطع  فيما  الجنوبية 
النارصية  غرب  املنصورية  تقاطع  قار  ذي 
إغالق  مع  بالتزامن  وذلك  السبب  لذات 
العرشات من األجور اليومية بمحطة كهرباء 
مطالبهم  تجاهل  بعد  الغازية  الديوانية 

برصف مستحقاتهم املالية.

اختناق العوائل  بسبب حرق النفايات

الس�يد االمن املحرتم وقسم الوعي البلدي شكوى عى 
قس�م املجاري يف بلدية الصدر الثانية الننا ال نستطيع 
ان نعم�ل من�ذ اكثر من ٦٠ ي�وم لطفح املي�اه الثقيلة 
والي�وم م�ن بعد الس�اعة ١١صباحا ب�دى الطوفان يف 
مدينة الصدر قطاع ٢٧ بلوك ١٦ و١٤ و١٢ و١٧ ضمن 
محل�ة ٥٤٢ ) و ادعى(اعام بلدي�ة الصدر الثانية بانه 
ت�م االنجاز ون�رش صور قديمة وتم االس�تام واليوجد 
اىل االن معالجة .. االنس�داد موج�ود للعلم ...جاء الينا 
مس�وؤل قسم املجاري غاضب يرصخ ووجهة مكفهر 
يق�ول مل�اذا تش�تكون علين�ا  لذالك لن نصلح انس�داد 

املجاري و غادر.
                          * ابو حيدر التميمي

عجيب !!!.. غريب  !!!
يكفي صفقات ومساومات 

 مرضى السرطان معاناة ال تنتهي بسبب قلة العالجات

شبكة كبيرة تتالعب وتتاجر بعقارات الدولة  في نينوى

قرصنة

بسم الله الرحمن الرحيم

-اىل دولة رئيس الوزراء ..

-اىل معايل السيد وزير النفط ..

-اىل السادة النواب عن البرصة..

-اىل السيد مدير نفط البرصة ..

-اىل السادة مدراء الرشكات النفطية كافة ..

لكم منا اجمل التحايا والسالم

اما بعد ....منذ ان تظاهرنا يف بداية الشهر 

التاسع ولغاية اليوم ونحن ننتظر ان تكون 

ال  فنحن  قضيتنا،  اتجاه  جادة  وقفة  لكم 

ونطمح   ) وكتابكم  كتابنا   ( بلغة  نرغب 

شباب  ابناءكم  مع  اخالص  عىل  تكونوا  ان 

التي  الهندسية  الكوادر  من  البرصة  وبنات 

تتظاهر  وهي  واملرض  والربد  الحر  تحملت 

البرصة  ابناء  هم  حقوقها..ها  اجل  من 

 ٢0٢١ موازنة  ..كون  بحقوقهم  يطالبوكم 

والبرصة  النفط  عىل   ٪٩0 بنسبة  تعتمد 

مصدر ٨0٪من ثروة العراق النفطية وهذه 

العراء  يف  يقف  ان  البرصة  ابن  حق  انتم!هل  بها  رصحتم  ارقام 

الطري!!وهل  روؤسهم  عىل  وكأن  اليه  يصغون  ال  واملسوؤلني 

بالحلول  ام  بالتسويف  يكون  واخالقنا  النضباطنا  الجميل  رد 

نيسء  لم  السابقة  االيام  مر  املرضية؟عىل 

والكل  احد  عىل  نتجاوز  ولم  الحد  الترصف 

أنفس منضبطه وخلق  اصحاب  باننا  يشهد 

جزعت  و  الكيل  طفح  فقد  االن  رفيع..اما 

وعودكم  تاكيد   نرجو  نحن  ولهذا  االنفس 

عمليا التي وعدتمونا بها فان كنتم فعالً ابناء 

للحق  دعاة  كنتم  وان  فأنصفوها  البرصة 

اعطونا حقوقنا .

وزارة  تشكيالت  كل  يشمل  هذا  وكالمنا 

البقعة يف جنوب  ..فنحن سكان هذه  النفط 

العراق فلماذا النفط لكم ولنا االمراض جراء 

استخراج نفطنا؟!؟!

               والسالم.اللجنة التنسيقية

                ملظاهرات مهنديس البرصة

من يتحمل مسؤولية تأخير 
إطالق رواتب األجراء والمتعاقدين؟

لنا سموم الغازات ولكم رخاء نفط الجنوب

اخليلك) عبوة( لو )رصاص (
اقصد عمبه لو صاص

احنه نتحّده االمانه .. احنه اقوىمن االمين.. 
بس الروح مليانه مشاعر و القلب كله حنين

بعض الباعة املحتلني  لالرصفة )تجاوزا( اساءة للقانون و للمواطن

ويف السياق ذاته
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أطلق�ت رشكة آبل رس�مًيا خدمته�ا الرياضية 
الجدي�دةFitness Plus، إيذاًن�ا بوص�ول خدمة 

االشرتاك األحدث للرشكة.
وتق�دم Fitness Plus مجموع�ة متنوع�ة م�ن 
التدريبات املوجهة – عىل غرار املنافس�ن، مثل 
Peloton – بس�عر 9.99 دوالرات أمريكي�ة يف 

الشهر أو 79.99 دوالر يف السنة.
وتش�تمل الخدم�ة عن�د اإلط�اق ع�ىل تمارين 
مصنف�ة ضم�ن 10 فئ�ات: التدري�ب املتقطع 
العايل الكثاف�ة HIIT، وتمارين القوة، واليوغا، 
ورك�وب  األساس�ية،  والتماري�ن  والرق�ص، 
وامل�ي،  للج�ري  امل�ي  وجه�از  الدراج�ات، 

والتجديف، وتمارين االسرتخاء.
وتحت�اج من أج�ل اس�تخدام Fitness Plus إىل 
 Apple الجي�ل الثال�ث من س�اعة آب�ل الذكي�ة
Watch Series 3 أو األجي�ال األح�دث مع نظام 
التشغيل watchOS 7.2 الصادر حديًثا باالقرتان 
م�ع جه�از 6S iPhone أو جهاز أح�دث يعمل 

بنظام iOS 14.3 الصادر حديًثا.
وإذا كن�ت تخط�ط الس�تخدام حاس�ب آيب�اد 
أو منص�ة Apple TV لع�رض مقاط�ع فيدي�و 
Fitness Plus، فتحت�اج أيًض�ا إىل تحديث هذه 
ع�ىل   ،14.3  tvOS أو   14.3  iOS إىل  األجه�زة 

التوايل.
وبعد تحديث آيفون وس�اعة آبل الذكية، يمكن 

الوص�ول إىل Fitness Plus م�ن خ�ال عام�ة 
التبوي�ب الجدي�دة يف تطبي�ق Fitness املثب�ت 

سابًقا ضمن هاتفك.
ويمكن ملستخدمي حاس�ب آيباد تنزيل تطبيق 
Fitness من App Store، بينما يرى مستخدمو 

منص�ة Apple TV التطبي�ق مثبًت�ا تلقائًي�ا 
بع�د التحدي�ث إىل tvOS 14.3.ويحصل 

املالكون الحاليون لس�اعة آبل الذكية 
ع�ىل النس�خة التجريبي�ة املجاني�ة 

البالغة مدتها ش�هرًا واحًدا 
الرياضي�ة. الخدم�ة  م�ن 
بينما يمكن للعماء الذين 

الثالث  الجيل  يشرتون 
من ساعة آبل الذكية 

 Apple Watch
Series 3 أو األجيال 
الحص�ول  األح�دث 

املجانية  الخدمة  عىل 
أش�هر. ثاث�ة  مل�دة 

مش�اركة  ويمك�ن 
يف  واح�د  اش�رتاك 

Fitness Plus م�ع ما 
يصل إىل ستة مستخدمن 

من خال خدمة املش�اركة 
 Family Sharing العائلي�ة 

من آبل.كما أن الخدمة الرياضية مدرجة أيًضا 
ضمن خطةApple One Premier، التي تشمل 
 Apple و   Apple TV Plusو  Apple Music
Arcade و Apple News Plus و 2 تريابايت من 
املس�احة التخزين عرب آي�كاود مقابل 29.95 

دوالر ش�هرًيا.وتمثل الخدم�ة طريق�ة جديدة 
م�ن آبل لجعل املس�تخدمن يلتصقون بالنظام 
البيئ�ي ملنتجاتها يف حال الرغب�ة باالنضمام إىل 
دروس اللياق�ة البدنية دون الحاجة للذهاب إىل 

الصالة الرياضية.

حّذر خرباء يف رشكة مايكروس�وفت من انتش�ار برمجيات خبيثة يمكنها تهديد 
خصوصي�ة بيان�ات األجهزة واملتصفحات التي يس�تعملها ماين املس�تخدمن 
حول العالم.وأش�ار خرباء يف مايكروس�وفت إىل أنهم ويف الف�رتة ما بن آيار وآب 
العام الجاري اكتش�فوا مئات اآلالف من اإلصابات بربمجيات Adrozek الخبيثة 
ح�ول العالم، والتي كانت تتحك�م بأكثر من 30 ألف متصفح عند املس�تخدمن 

كل يوم.والخطري يف هذه الربمجيات تبعا لخرباء 
هو أنها تس�تطيع اخرتاق بيان�ات املتصفحات 
 Google و   Microsoft Edge ك��  الش�هرية 
Chrome و Mozilla Firefox وغريه�ا، وتوجه 
مس�تخدمي ه�ذه املتصفح�ات إىل مواقع غري 
موثوق�ة يتم من خالها الس�يطرة عىل بيانات 

متصفحاتهم وأجهزتهم عرب برمجيات ضارة.
وتتس�بب برمجي�ات Adrozek الضارة بتفعيل 
برمجات خبيثة يف أجهزة املستخدمن، وتعطل 
مي�زات التصف�ح اآلم�ن يف املتصفح�ات، كم�ا 
تعطل أيضا ميزات التحقق من س�امة امللفات 

الت�ي يقوم املس�تخدمون بتحميلها ع�رب اإلنرتنت، فضا عن أنه�ا تعدل محرك 
البحث االفرتايض يف أجهزة املس�تخدمن، وتس�مح للربمجي�ات الخبيثة بالعمل 
يف »وض�ع املتصف�ح الخف�ي« يف أجهزة املس�تخدمن دون أن يدرك�وا، وبعرض 

اإلعانات غري املرغوبة يف صفحات البحث عرب الشبكة العنكبوتية.

كش�ف نائب املدير العام للمؤسسة الحكومية للتعاون الدويل يف وكالة الفضاء 
الدولية، سريغي س�افيليف، أن الوكالة الروسية »روسكوسموس« ال تستبعد 
أن تقوم الواليات املتحدة وحلفائها بتنفيذ برامج عس�كرية عىل القمر يف إطار 
برنامج »أرتميدا«.وأشار سافيليف خال مقابلة إىل أن اتفاقية »أرتميدا« تنتهك 
بأش�كال مختلفة القواعد املعرتف بها عموًم�ا يف قانون الفضاء الدويل، معتربا 

أن »الجان�ب األمريك�ي ال ينص�اع للحظ�ر 
املبارش لألنش�طة العس�كرية ع�ىل القمر«.

وأض�اف نائ�ب رئي�س الوكال�ة الفضائية: 
»لذلك يف رأينا، ال يستبعد زماؤنا األمريكيون 
عسكرة الفضاء الخارجي إذا لزم األمر، هذه 
الخطوة الخفية هي التي تثري القلق بش�كل 
عام«.ويف وقت س�ابق، دع�ت وكالة الفضاء 
األمريكي�ة »ناس�ا« جمي�ع ال�دول للتوقيع 
عىل ما يس�مى »اتفاقيات أرتمي�دا« - وهي 
مجموعة من القواع�د للتفاعل بن الدول يف 

استكش�اف القمر والفضاء الخارج�ي البعيد.أكدت الواليات املتحدة أن املبادئ 
املقرتحة تس�تند إىل مبادئ معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وذكرت أنها 
تدعو روس�يا للمشاركة يف االتفاقية. يف الوقت الحارض، انضم نحو 10 رشكاء 

إىل الوثيقة.

أف�اد ترسيب جديد بأن رشكة آبل تعتزم إطاق نس�خة جديدة محدثة 
م�ن حاس�وبها اللوحي آيباد بقي�اس 10.5 بوصات لتك�ون من الفئة 
املنخفضة املواصفات.وبعد أن أطلقت رشكة آبل يف ش�هر أيلول املايض 
حاس�وبها املنخفض املواصفات آيباد بقي�اس 10.2 بوصات، وقد ورد 
يف الترسيب أن الحاس�وب الجديد سيقدم شاشة بقياس 10.5 بوصات 

مع معالج Bionic A13، وسُيطلق مطلع 
ع�ام 2021.وذك�ر حس�اب الترسيبات 
Tron عىل موقع تويرت أن الجيل التاسع 
من حواس�يب آيباد س�يكون مع هيكل 
أخف وأنح�ف، ومع ذلك ف�إن التصميم 
باملجم�ل لن يتغري كثريًا. وُيش�اع أن آبل 
تعت�زم إع�ادة اس�تخدام عامل الش�كل 
لحاس�وب )آيب�اد أي�ر( iPad Air الذي 
أُطل�ق يف عام 2019، وال�ذي يمتاز بأنه 
أخف وأنحف من حاس�وب آيباد اللوحي 
املنخف�ض املواصف�ات الح�ايل، وال�ذي 

يق�دم أيًضا شاش�ة بقي�اس 10.5 بوصات.وذك�ر الحس�اب أيًضا أن 
س�يقدم ذاكرة للوصول العشوائي )رام( بحجم 4 جيجابايت، وسيأتي 
مع زر رئييس مع حس�اس البصمة Touch ID، وسيبدأ سعره من 299 

دوالًرا أمريكًيا.

آيباد بقياس 10.5 بوصات
 مطلع 2021 

»روسكوسموس« تحذر من استخدام 
الفضاء كساحة لألنشطة العسكرية

برمجيات خبيثة تهدد ماليين من مستخدمي 
الهواتف والحواسيب حول العالم

االربعاء 16 كانون األول  2020 العدد 2482 السنة العاشرة

تحذير من استخدام VPN مجانًا لتصفح اإلنترنت
يستخدم الكثري من مس�تخدمي اإلنرتنت الشبكات 
خصوصي�ة  لتعزي�ز   VPN االفرتاضي�ة  الخاص�ة 

بياناتهم وأمانها.
وأظهر اس�تطاع أجري يف يونيو )حزيران( من هذا 
الع�ام أن 68% من مس�تخدمي اإلنرتنت يف الواليات 
املتح�دة يس�تخدمون ش�بكات VPN وم�ن بينه�م 
29% يس�تخدمون ش�بكات VPN مجاني�ة بدالً من 

الخدمات املدفوعة.
الش�بكات االفرتاضي�ة الخاصة ه�ي أدوات يمكنك 
تنزيله�ا عىل متصفح�ك أو هاتفك وتخفي بش�كل 
أسايس نشاطك عىل اإلنرتنت، وتقوم هذه الشبكات 

بتش�فري حركة املرور الخاصة ب�ك عىل اإلنرتنت 
وإخفاء عن�وان IP الخاص بك، مما يجعل من 

الصعب التعرف عليك من خال نش�اطك عىل 
اإلنرتن�ت، وُتس�تخدم أيضاً بش�كل ش�ائع 
لالتف�اف ح�ول الحظ�ر الجغ�رايف، ومن 
األمثلة الكاس�يكية الوص�ول إىل مكتبات 

نيتفليكس من بلدان مختلفة.
الخاص�ة  االفرتاضي�ة  الش�بكات  وتأت�ي 

مخاط�ر  م�ن  مجموع�ة  م�ع  املجاني�ة 
زي�ادة حص�اد  ذل�ك  يف  بم�ا  الخصوصي�ة، 
البيانات، واألمن الرديء، وامللكية املشبوهة.

يف  األبح�اث  رئي�س  ميغليان�و  س�يمون  وق�ال 
Top10VPN لصحيف�ة بيزن�س إنس�ايدر إن�ه عىل 
الرغم من أن ش�بكات VPN املجاني�ة قد تبدو أكثر 

جاذبي�ة من النم�اذج املدفوعة، إال أن املس�تهلكن 
يجب أن يكونوا حذري�ن للغاية منها. وأضاف »من 
 VPN امله�م حقاً فه�م املخاطر املرتبط�ة بخدمات
املجاني�ة قبل اس�تخدام إحداها إلجراء أي نش�اط 

حساس عىل اإلنرتنت«.
 VPN وهناك 3 أس�باب رئيس�ية للحذر من شبكات

املجانية:
حصاد البيانات املتعمد

عىل الرغم من أن الغرض من هذه الشبكات ظاهرياً 
ه�و حجب هويت�ك عرب اإلنرتنت، فم�ن املعروف أن 
اإلصدارات املجانية تشارك يف جمع البيانات، وتميل 
التطبيق�ات املجانية إىل أن تك�ون مليئة باإلعانات 
املس�تهدفة بناًء عىل سلوك التصفح الخاص بك مع 

وجود حماية قليلة للبيانات.
ضعف األمان

إذا كان الرشك�ة املقدم�ة لخدمات VPN ال تتقاىض 
رس�وماً مقابل خدماته�ا، فهذا يعني أنه�ا ربما ال 
تمل�ك الكث�ري من امل�ال لتنفقه عىل األم�ن، وهذا 
يعن�ي أن التطبي�ق ال يوف�ر لك الحماي�ة التي 

ترغب بها.
مجهولة املصدر

يوني�و  يف  تقري�راً   Top10VPN ن�رشت 
)حزيران( وج�د أن 10 من أكثر تطبيقات 
VPN املجاني�ة ش�يوعاً يف الواليات املتحدة 
لديها ش�كل من أش�كال امللكية الصينية، 
وق�ال ميغليان�و إن ه�ذا أم�ر مقل�ق، ألنه 
من الناحي�ة الفنية ه�ذه الخدمة محظورة 
يف الص�ن، مم�ا يث�ري تس�اؤالت ح�ول كيفية 
اس�تمرار ه�ذه التطبيق�ات يف العم�ل إذا لم يتم 
اخرتاقها بطريقة ما، مثل مش�اركة بيانات تصفح 

مستخدميها مع السلطات.

اعلن�ت رشكة ام�ازون عن البدء بطرح الس�وار 
عىل نطاق أوس�ع، إذ أصبح متاًحا بسعر 99.99 
دوالًرا أمريكًيا، مع س�عر إضايف ق�دره 16 دوالًرا 
للس�وار املصنوع من الس�يليكون، وبسعر قدره 

20 دوالًرا للسوار املصنوع من القماش.
ويمتاز Halo عن األس�اور األخ�رى بأنه ليس له 
أي شاش�ة لعرض املعلوم�ات، وذلك بهدف جعل 
املس�تخدم يرك�ز عىل حياته وكأن�ه ال يرتدي أي 
سوار، وذلك وفق ما قالت الرشكة األمريكية عند 

اإلعان عنه.
ويشرتك الس�وار – الذي ُيعتقد أنه يأتي ملنافسة 
أس�اور من رشكات أخ�رى، أبرزه�ا: )فيتبيت( 
Fitbit – بأن�ه يحتوي العديد من الحساس�ات، 

مث�ل: حس�اس التس�ارع، وحس�اس لقياس 
درج�ة الح�رارة، وحس�اس تتب�ع نبض�ات 
القل�ب، باإلضاف�ة إىل ميكروفون�ن. وألنه 
ليس هناك شاش�ة، فإن الس�وار املصنوع 
م�ن القماش أو الس�يليكون يغطي الجزء 

األمامي من الجهاز.
إىل  الس�وار  إش�عار م�ن  أي  ول�ن يص�ل 
املستخدم، وال يمكن استخدام امليكروفون 

الرقم�ي  املس�اعد  ع�ىل  األس�ئلة  لط�رح 
الس�وار منفص�ل  إن  إذ   ،Alexa )أليكس�ا( 

ع�ن خدمات أم�ازون األخ�رى، ولكن�ه يأتي 
م�ع اش�رتاك ق�دره 4 دوالرات ش�هرًيا؛ يمك�ن 

الحصول عليه مجاًنا مع اشرتاك )أمازون برايم( 

Amazon Prime. ويمكن للمس�تخدم االستغناء 
عن االش�رتاك، ولكنه سيقفد الوصول إىل امليزات 

املتقدمة التي يوفرها.
ويمت�از Halo بأن�ه يركز عىل الصحة النفس�ية 
بقدر م�ا يركز عىل الصحة الجس�مية. وهذا هو 

من  الغرض 

امليكروفون�ات، فه�ي تس�تمع إىل ن�ربة ص�وت 
املس�تخدم لتحدي�د حالت�ه العاطفية ع�ىل مدار 
الي�وم. ولك�ن س�يتعن ع�ىل املس�تخدم تدريب 
الس�وار عىل التعرف عىل صوته وتجاهل أصوات 

اآلخرين.
وحفاًظا عىل خصوصية املستخدم، تؤكد أمازون 
أن التس�جيات الصوتية التي ُترس�ل من السوار 
إىل الهات�ف لُتحلّل س�ُتحذف بمج�رد تحليلها. 
وال ُترسل أي تس�جيات إىل خوادم الرشكة. 
وم�ع ذلك، يمك�ن للمس�تخدم كتم صوت 

امليكروفونات.
وم�ن املي�زات الرئيس�ية األخرى املس�ح 
الثاثي األبعاد للجسم، التي قالت أمازون: 
إنها أكثر إفادة من قراءات الوزن العادية، 
وق�راءات م�ؤرش كتل�ة الجس�م التي قد 
يحص�ل عليه�ا املس�تخدم م�ن موازي�ن 
الحمام. وال يس�تطيع السوار نفسه املسح 
الضوئ�ي، ولك�ن ب�داًل م�ن ذلك يس�تخدم 
تطبي�ق Halo كام�ريا الهات�ف اللتقاط أربع 
صور.وبخاف التسجيات الصوتية، فإن هذه 
الصور ُترس�ل إىل خوادم أم�ازون، حيث ُتعالج 
باس�تخدام تقنية ال�ذكاء االصطناعي لتحويلها 
إىل نموذج ثاثي األبعاد، وحس�اب نسبة الدهون 
يف الجسم. ومع ذلك، فإن هذه البيانات ال ُتشارك 
مع جهات خارجية، وتقول أمازون: إن البيانات 

ُتحذف يف أقل من 12 ساعة.

»سوار« لمراقبة الصحة النفسية والجسمية

Fitness Plus آبل تطلق رسمًيا خدمتها الرياضية

ابتك�ر علماء جامع�ة س�يبرييا الفدرالية 
م�ادة كيميائي�ة ماص�ة عام�ة، تمت�ص 
يف  الس�امة  العن�ارص  انتقائي�ة  بص�ورة 
املحالي�ل، يمك�ن اس�تخدامها ع�ىل نطاق 
واس�ع يف الصناعات الكيميائي�ة وحماية 

البيئة.
 Journal of Hazardous مجل�ة  وتفي�د 
Materials، بأن�ه وفق�ا لعلم�اء جامع�ة 
س�يبرييا الفدرالي�ة، يح�دد ش�كل وجود 
العن�ر الكيميائي يف املرك�ب خصائصه، 
مثل الس�مية والنش�اط البيولوجي. فمثا 
الك�روم يف املركب�ات يك�ون يف حالتن من 
حاالت األكس�دة مث�ل Cr(III( الرضوري 
لتكوين املناعة والتمثيل الغذائي الطبيعي. 
أو عىل شكل Cr(VI( عايل السمية ومسبب 

للرسطان.
وقد تمكن علماء الجامعة من ابتكار مادة 
ماصة عامة يمكن بواس�طتها اس�تخراج 
أش�كال كيميائي�ة مح�ددة للعن�ارص من 
محاليل مائي�ة مختلفة. ووفق�ا للعلماء، 

املاص�ة  امل�ادة  إنت�اج  يف  الطريق�ة  ه�ذه 
ع�ىل أس�اس الس�يليكا )SiO2( ، تس�مح 
باس�تخدام املضاف�ات العضوي�ة الازمة 
ألغ�راض  ماص�ة  م�ادة  ع�ىل  للحص�ول 

مختلفة.

وتق�ول س�فيتانا دي�دوخ ش�ادرين، من 
قس�م الكيمياء الفيزيائية غري العضوية، 
يف الجامع�ة، “تتضمن طريقتنا يف تحضري 
امل�اد املاص�ة وض�ع طبقت�ن م�ن امل�واد 
املضاف�ة ع�ىل س�طح الس�يليكا. الطبقة 

األوىل ه�ي طبق�ة البوليمري الب�ويل أميني، 
ال�ذي يعط�ي الس�طح ش�حنة موجب�ة، 
األش�كال  امتص�اص  عملي�ة  وتج�ري 
األنيوني�ة م�ن العن�ارص الكيميائي�ة مثل 
Cr(VI( . والطبق�ة الثانية هي طبقة من 
كاش�ف معقد نش�ط يتعل�ق بالكاتيونات 
، مث�ل Cr (III(. يمك�ن أن تصب�ح ه�ذه 
الطريق�ة حا ش�اما الكتش�اف وانتقاء 

جميع أشكال العنارص الكيميائية”.
وقد تأكد العلماء من فعالية هذه الطريقة 
م�ن نتائ�ج التج�ارب واالختب�ارات الت�ي 
أجروه�ا. ووفقا له�م، تم تمري�ر محلول 
مائ�ي يحتوي عىل ش�كيل الكروم معا عرب 
منظوم�ة من عمودي�ن صغريين متصلن 
ع�ىل الت�وايل. العم�ود األول من الس�يليكا 
وطبقة من البوليمري البويل أميني، والثاني 
من السيليكا مع طبقة من البوليمري البويل 
أمين�ي والكاش�ف املعق�د. يف العمود األول 
جرت بنج�اح عملية التق�اط Cr(VI( ويف 

.(Cr(III العمود الثاني

اكتشاف مادة عامة لكشف العناصر السامة

أعلن�ت رشك�ة )زوك�س( Zoox املتخصصة يف 
صناع�ة املركب�ات الذاتي�ة القي�ادة، والتابعة 
لرشك�ة أمازون ع�ن أول س�يارة أج�رة ذاتية 

Zoox القيادة من  إنتاجها.وكش�فت 
كهربائي�ة  مركب�ة  ع�ن 
ذاتي�ة القي�ادة بالكامل 
تحت�اج  ال  أنه�ا  أي   –
يتدخ�ل  س�ائق  أي  إىل 
وه�ي   – ال�رضورة  عن�د 
مخصصة لخدمة الركوب 
وه�ي  الطل�ب.  عن�د 
س�يارة تشبه يف شكلها 
القط�ارات ألن  عربات 
يواجه�ون  ال�ركاب 
وال  بع�ض،  بعضهم 
مس�احة  توج�د 
ملقعد الس�ائق 
لش�خص  ا و
يركب  ال�ذي 
ًة  د ع�����ا
بج���انب�ه. 
وه�ي تكف�ي 

لرك�وب ما يص�ل إىل أربع�ة أش�خاص.وكانت 
 Zoox رشكة أمازون قد اس�تحوذت عىل رشكة
الناش�ئة – التي أُنشئت قبل نحو 6 سنوات – يف 
ش�هر حزيران املايض. وحينئ�ذ، قدمت عماقة 
التج�ارة اإللكرتوني�ة األمريكي�ة القلي�ل م�ن 
التفاصيل بش�أن كيفية التخطيط الس�تخدام 
تقني�ة Zoox.وأعرب الرئي�س التنفيذي لرشكة 
أم�ازون )جيف بيزوس( س�ابًقا عن حماس�ه 
الرشك�ة  وكان�ت  الس�يارات،  صناع�ة  تج�اه 
تستخدم الشاحنات الذاتية القيادة لنقل بعض 
البضائ�ع. وبم�رور الوق�ت، يمك�ن للمركبات 
 ،Zoox الذاتية القيادة، مثل: تلك التي تتصورها
أن تنس�جم مع ش�بكة أم�ازون اللوجيس�تية 

املرتامية األطراف.
وتتميز س�يارات األجرة الذاتية القيادة  ببعض 
املي�زات الت�ي تميزه�ا ع�ن املنافس�ن، مث�ل: 
 Cruise )كروز(من ألفابت، و Waymo )وايمو(
م�ن )جنرال موت�ور( General Motor، وأوبر، 
وتيس�ا. وهي تتمتع بقدرات القي�ادة الثنائية 
االتج�اه، والتوجيه بأربع عجات، مما يس�مح 
لها بتغي�ري االتجاهات دون الحاجة إىل الرجوع 

للخلف، والتنقل يف املساحات الضيقة.

جمه�ور لنظ�ام هارمون�ي أو إس، س�يكون س�وق الهواتف أك�رب صانعي الهوات�ف الذكية يف العالم، يمك�ن القول إن أكرب الرتفي�ه داخل الس�يارة. ولكن نظرًا لكون ه�واوي واحدة من واألجه�زة القابلة لارتداء، وأجه�زة التلفزيون وحتى ألنظمة مجموعة واس�عة م�ن األجهزة، بم�ا يف ذلك الهوات�ف الذكية، الجديد يف ع�ام 2021.وتم تصميم هارموني أو إس للعمل عرب س�تتخىل أجهزة هواوي عن نظام أندرويد واستبداله بالنظام أو إس التغيري األكثر أهمية الذي قامت به رشكة هواوي، حيث هواوي أن تشق طريقها الخاص.ويعد نظام تشغيل هارموني األمريكي�ة، ويف مواجهة العقوبات املتزاي�دة األخرى، كان عىل غوغ�ل املهمة، ومن�ذ إدراجها ع�ىل القائمة الس�وداء للتجارة هواوي األح�دث ال يمكن أن تكون محملة مس�بًقا بتطبيقات التجاري�ة لقائمة الكيانات.وكانت العقوب�ات تعني أن أجهزة وض�ع الواليات املتح�دة، رشكة هواوي عىل القائمة الس�وداء ألول مرة يف أغس�طس من العام املايض، بعد بضعة أش�هر من يعمل عىل هاتف فعيل.وتم الكش�ف عن نظام هارموني أو إس قريًب�ا ع�ىل فكرة أولي�ة عما يبدو علي�ه النظ�ام الجديد وهو القادم تاريخاً مهماً ألنه يعني أن عش�اق هواوي س�يحصلون املطورون إلنشاء تطبيقات لهارموني أو إس.ويعد هذا التاريخ س�تطلق هواوي مجموعة جديدة من األدوات التي سيحتاجها عن النس�خة املحمولة من نظام هارموني أو إس بيتا 2.0.كما تتخذ من مدينة شينزين مقراً لها أن غد الثاثاء سيتم الكشف »هارمون�ي« أو إس لألجه�زة املحمولة.وأك�دت الرشك�ة التي تعتزم رشكة »ه�واوي« إطاق أول إص�دار تجريبي من نظام 
الذكية.

»هارموني«.. نظام جديد 
من »هواوي« 

أمازون تكشف عن سيارة لألجرة ذاتية القيادة



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

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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في التاسعة من عمره ويجمع أموااًل لعالج صديقه !

يجري تزيني مباني الشوارع الرئيسية إلحدى البلدات 
املهجورة بسبب كارثة فوكوشيما النووية، بلوحات 
الذين  السابقني  البلدة  سكان  هيئة  تصور  جدارية 
ماينيتيش«  »ذا  صحيفة  أفادت  إخالؤهم.وقد  تم 
مرشوع  ضمن  يأتي  الجداريات  رسم  أن  الياباني، 
الذين  املعنوية،  السكان  روح  رفع  إىل  يهدف  فني 

يأملون بالعودة برغم ما حل ببلدتهم.
وقد تم الكشف أخرياً عن لوحتني جداريتني بارتفاع 

وقت  عامني  بعمر  طفالً  إحداها  تصور  أمتار،   7
بلدة فوتابا، فيما  النووية يف  الزلزال والكارثة  وقوع 
قد  اآلن.وكان  الفتى  عليه  أصبح  ما  األخرى  تصور 
ارتفاع  بسبب  محظورة  منطقة  فوتابا  تصنيف  تم 
ثم   .2011 عام  الكارثة  أعقاب  يف  اإلشعاع  منسوب 
رفعت اليابان، يف مارس، جزئياً أمر اإلخالء يف بعض 
أجزاء البلدة الشمالية الرشقية، لكن ال أحد قادراً عىل 

العيش فيها بعد.

أخرياً، زارها 10 أشخاص لالطالع عىل تطور املرشوع 
قالت  التي  كاندا،  نوزومي  الفتاة،  بينهم  الفني، من 
أستطع  »لم  أخرياً:  املنجزة  األعمال  مشاهدة  بعد 
اللوحات  لكن  بمدينتي،  لحق  الذي  الدمار  تحمل 

الجدارية أعطتني فرصة للميض قدماً«.
أحد  أفكار  بنات  من  أصالً  املرشوع  فكرة  وكانت 
الحياة  إعادة بعض  الذي رغب يف  السابقني  السكان 

إىل املدينة

جوكو  اإلندونييس،  الرئيس  عرض 
إكس«  »سبيس  رشكة  عىل  ويدودو، 
فضائي  مطار  إنشاء  الخاصة  األمريكية 

إلطالق الصواريخ يف بالده.
الرئيس  بأن  »بلومربغ«  وكالة  وأفادت 
املطار  بناء  إمكانية  بحث  اإلندونييس 
هاتفية  مكاملة  أثناء  بالده  يف  الفضائي 

»سبيس  رشكة  رئيس  وبني  بينه  دارت 
إكس« الخاصة، إيلون ماسك.

الوزير  ديوان  به  تقدم  بيان  يف  وجاء 
البحرية  للشؤون  اإلندونييس 
خرباءه  إن  قال  ماسك  أن  واالستثمارات 
جاكرتا  اإلندونيسية  العاصمة  سيصلون 
التفاصيل  كل  لبحث  املقبل  يناير  يف 

املتعلقة باالقرتاح اإلندونييس.
قد  كانت  اإلندونيسية  السلطات  أن  يذكر 
أعلنت يف وقت سابق عن خططها إلنشاء 
يف  بياك  جزيرة  يف  قومي  فضائي  مطار 
واملوقع  اإلندونيسية،  بابوا  محافظة 
إلطالق  املواقع  أفضل  من  يعد  املذكور 
الصواريخ الفضائية من ناحية جغرافية.

صغر  رغم  نادر  ووفاء  قوية  بإرادة 
التاسعة من  سنه تعهد طفل لم يبلغ 
عمره بعالج  صديقه املصاب برسطان 
العقد الليمفاوية  قبل عيد امليالد، وذلك 
وجمع  كيلومرت   100 ملسافة  بالجري 
صحيفة  صديقه.ووفق  لعالج  األموال 
الصبي  بدأ  فقد  الربيطانية،  ميل  دييل 
املخلص الذي يدعى فريدي تشايف من 
النكشاير بالركض مسافة كيلومرتين 
يومياً منذ بداية الشهر املايض، ونجح 
ألف   30 من  أكثر  جمع  يف  اآلن  حتى 
جنيه إسرتليني )40 ألف دوالر( لعالج 
الذي  هيغينسون،  هيغي  صديقه 
الدم  برسطان  إصابته  تشخيص  تم 
املايض  سبتمرب  يف  الحاد  الليمفاوي 

وفق صحيفة الرشق األوسط.
الذي  املريض،  الطفل  هيغي  وقال 
مستشفى  يف  حالياً  العالج  يتلقى 

إن  لألطفال  مانشيسرت«  »رويال 
يعد  »لم  أنه  مؤكداً  »مذهل«،  فريدي  
والدة  اآلن«.أما  بعد  شكره  بإمكانه 
ببساطة  أراد  ابنها  إن  فقالت،  فريدي 
صديقه  »لدعم«  شيئاً  يفعل  أن 
فخورة  »أنا   : بفخر  وتابعت  املفضل. 
كل  يف  أيضاً،  وبهيغي  بفريدي  جداً 
معه  نتحدث  أو  لزيارته،  نذهب  مرة 
وبشوشاً،  مبتسماً  نراه  الفيديو  عرب 
ويدعمان  رائعان  ولدان  كالهما 
هيغي  والد  البعض«.وأشاد  بعضهما 
بـالبطل،  إياه  واصفاً  وبابنه  بفريدي 
تأقلمه  مدى  »مذهول«من  إنه  وقال 
وأضاف  الرسطان.  ضد  معركته  مع 
أن جمع فريدي لألموال ملساعدة نجله 
هو  باملستشفى  العالج  إكمال  عىل 
»أفضل هدية« يمكن أن يحصل عليها 

يف عيد امليالد.

برشية  جمجمة   119 آثار،  علماء  اكتشف 
مرصوصة بشكل متالصق، ومكونة ما يشبه 

الربج، تعود لحضارة األزتيك يف املكسيك.
ويأتي اكتشاف »برج الجماجم« الجديد، بعد 
يف وقت سابق،  اكتشفوا  قد  العلماء  كان  أن 
وفقاً  املوقع،  نفس  يف  جمجمة   500 قرابة 
يف  والتاريخ  لألنثروبولوجي  الوطني  للمعهد 

املكسيك.
وعثر العلماء عىل الربج يف منطقة نائية قرب 
»مرعباً«،  عرفاً  ويمثل  سيتي،  ميكسيكو 
مارسه زعماء األزتيك، وهو تجميع جماجم 
بحيث  بهم،  التضحية  يتم  الذين  األشخاص 

تظل باقية للذكرى.
ووفقاً للعلماء، فإن الجماجم تعود إىل ما بني 
عامي 1486 و1502، وعثر عليها يف ما كان 

يعرف باسم مدينة تينوختيتالن.

شبيهة  غامضة،  معدنية  مسّلة  البولندية  العاصمة  يف  فيستوال  نهر  محيط  يف  ظهرت 
الدول األوروبية. وأفادت وسائل إعالم  املتحدة وعدد من  الواليات  اكتُِشَفت يف  التي  بتلك 
أبلغوا  النهر  الصباحية يف محاذاة  الهرولة  كانوا يمارسون رياضة  محلية بأن أشخاصاً 

عن مشاهدتهم هذه املسّلة.
وبلغ طول املسّلة الفضية اللون ثالثة أمتار، وقد غرست يف الرمل عىل مقربة من جرس يف 
محيط النهر. وأوضحت السلطات البلدية يف صفحتها عىل شبكة »فيسبوك« أن »قطعة 
غامضة وغري مألوفة ظهرت عىل الضفة اليمني« للنهر. وكان نصب مماثل قد اكتشف 
يف منتصف نوفمرب يف صحراء يوتا يف الواليات املتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام. وظهرت 

مساّلت أخرى يف رومانيا وبريطانيا وهولندا.
االجتماعي، وقد  التواصل  كبرياً عرب شبكات  انتشاراً  الغريبة  االكتشافات  وحققت هذه 
توقف كثر عند أوجه الشبه مع املساّلت الغريبة من خارج كوكبنا يف فيلم ستانيل كوبريك 
»2001، أودييس الفضاء«. وأعلنت مجموعة تطلق عىل نفسها اسم »ذي موست فايمس 
أرتيست«، مسؤوليتها عن وضع املسّلة يف يوتا، لكنها أوضحت أن ال عالقة لها باملساّلت 

املكتشفة يف رومانيا وبريطانيا وهولندا.

االربعاء  16   كانون االول  2020   العدد  2482  السنة العاشرة

لكنها صعقت عندما علمت   
لم  الذ  اليافع  طفلها  أن 
يتجاوز 6 سنوات كان يلعب 
لعبة رسوم متحركة وسحب 
يدرك  ولم  الضخم  املبلغ  هذا 
من  تسحب  التي  األموال  أن 

رصيد والدتهحقيقية.
نوع  من  األم  هاتف  فعىل 
شهور  بضعة  خالل  اآليفون 
دوالر  ألف   16 أكثر من  أنفق 
أثناء  السحرية  الحلقات  عىل 

لعب »سونيك فورسيس« .
يف  الحلقات  تكلفة  وكانت 
 1.99 بني  ترتاوح  اللعبة 
وكان  دوالرا،  و99.99  دوالر 
يف  املبالغ  هذه  يستخدم 

اللعبة  يف  الطاقة«  »تعزيز 
من  مجموعة  إىل  باإلضافة 
املزايا األخرى يف عراك القنفذ.
التي  الطفل  والدة  علقت  و 
تبلغ من العمر إحدى وأربعني 
صحيفة  بحسب  سنة 
»لم   : بوست  نيويورك 
كانت  األموال  أن  ابني  يفهم 
أن  يمكن  كيف  حقيقية، 
يلعب لعبة رسوم متحركة يف 
عالم يعرف أنه ليس حقيقياً، 
حقيقيا  املال  يكون  ملاذا 

بالنسبة له؟«.
يف  املقيمة  األم  وأضافت 
األمريكية،  كونيتيكت  والية 
أنها  األمر  بادئ  أنها ظنت يف 

احتيال  لعملية  تعرضت 
البنك  مطالبات  عقب 
أخربها  حيث  بالسداد، 
البالغة  الرسوم  أن  البنك 
كانت  دوالرا  و293  ألف   16
مشرتيات حقيقية من خالل 
»آبل«،  تطبيقات  متجر 
االتصال  إىل  بحاجة  وأنها 

بالرشكة.
»آبل«   ذلك علقت  رشكة  إىل 
ال  إنها  قائلة:   الحادثة  عىل 
ألنه  يشء  أي  فعل  تستطيع 
خالل  الرشكة  تنبيه  يتم  لم 
وكالء  أحد  وقال  يوماً،   60
خدمة العمالء إنه يجب عىل 
األم أن تضع إعدادات وقائية 

عىل هاتفها.
أن  »آبل«  رشكة  وذكرت 
إذا  عما  يُسألون  عمالءها 
تثبيت  يف  يرغبون  كانوا 
أدوات الرقابة األبوية عندما 
يقومون بإعداد جهاز جديد 
األجهزة  بحماية  وتنصحهم 

بكلمات مرور.
قامت   2014 عام  ويف 
دعوى  بتسوية  الرشكة 
قبل  من  مرفوعة  قضائية 
الفيدرالية  التجارة  لجنة 
دوالر  مليون   32.5 بدفع 
كرسوم مسرتدة لآلباء الذين 
عمليات  أطفالهم  أجرى 

رشاء دون موافقة.

طفل يكبد أمه 16 ألف دوالر في لعبة رسوم متحركة !
تفاجأت امرأة 

أمريكية بمطالبات 
بنكية تبلغ 16 ألف 

دوالر ظنت في بادئ 
األمر أنها تعرضت 

لمحاولة نصب كبرى 
كالتي تحدث عبر 

الهاتف دائمًا،

إندونيسيا تسعى لبناء مطار فضائي !

قاسم العجرش

تفاقماً  شهد  خطرا،  وضعاً  للدول  الوطنية  السيادة  تواجه 
ألن  األمريكية،  املتحدة  للواليات  الجامح  السعي  مع  واضحاً 
وعسكريا  سياسيا  الدولية،  الساحة  يف  األوحد  القطب  تكون 
واقتصاديا، وكانت ظاهرة العوملة الثقب األول يف سفن سيادة 

الدول واستقرارها.
العوملة أبرز التدفقات العابرة للدول التي يعرفها النظام الدويل 
تدويل  نحو  املتزايد  االتجاه  الظاهرة؛  هذه  وتعني  الراهن، 
كما  العالم،  مستوى  عىل  األموال  ورؤوس  واألفكار  السلع 
تعني بالنتيجة تجاوز الوالءات التي بنيت عليها الدول، كالوالء 

للوطن أو األمة أو الدين وإحالل والءات جديدة محلها.
الدولة  دور  يف  عام،  تراجع  إىل  تؤدي  أن  العوملة  شأن  من 
فشيئا،  شيئا  مكانتها  عن  وتخليها  نفوذها،  وانحسار 

يوم،  بعد  يوما  قوتها  تتعاظم  أخرى  ملؤسسات 
متعددة  العمالقة  بالرشكات  يتعلق  واألمر 
وهي  العاملية،  الدولية  واملؤسسات  الجنسيات 
األمريكية  الهيمنة  تحت  واقعة؛  تكون  ما  غالبا 

الصهيونية املبارشة 
العوملة  لويالت  تعرض  من  أكثر  أن  األمر  واقع 
وآثارها الكارثية، هي الدول املتوسطة والصغرية 
تدخال  شهدت  التي  الدول  ومنها  خاصة،  بصفة 
دول  وباقي  كالعراق  مبارشا،  أمريكيا  عسكريا 
الرشق األوسط، فقد تآكلت سيادة هذه الدول إىل 
املصالح  التآكل كلما كرب حجم  حد كبري، ويزداد 
التآكل  البلد الهدف، وتصبح ظاهرة  األمريكية يف 
تأريخي  موقف  الدول  لهذه  كان  إذا  حدة،  أكثر 

رافض للوجود الصهيوني، كما يف حالة العراق.
واقع األمر أن ظاهرة السيادة الوطنية لم تختِف بعُد تماماً، إذ 
مازالت هناك فئة من الدول، قادرة عىل أن تختلف مع اإلرادة 
حدث  كما  العالم،  خريطة  من  تختفي  أن  دون  األمريكية، 
بالنسبة لالتحاد السوفياتي، فالصني وبعض الدول األوروبية، 
وبعض الدول ذات األدوار اإلقليمية القيادية كإيران،  مازالت 
رشيدة،  بحسابات  األمريكية  اإلدارة  مع  التعامل  عىل  قادرة 
تجعل تأثريات العوملة األمريكية عىل سيادتها يف حدها األدنى، 
أو عىل األقل ترسم خطاً أحمر، ال يمكن لالندفاعات األمريكية 
اخرتاق  عىل  املتعاقبة،  األمريكية  اإلدارات  تتجاوزه.تعمل  أن 
لديها  طريقة  وأفضل  املقصودة،  للدول  الداخلية  األوضاع 
من  حالة  يف  البلدان  وضع  هو  املشبوه،  الهدف  هذا  لتحقيق 
االستنزاف الداخيل، وتشجيع التناحر بني املكونات املجتمعية، 
واألخالق،  القيم  وهدم  اإلرهاب،  ورعاية   ، االقتصاد  وتدمري 
إىل تفكيك املجتمعات وإعادة صياغتها، وفقا لرؤية  للوصول 
الدول، وتحويلها أىل  وثقافة أمريكية، توطئة لتحطيم سيادة 
عليه  عملت  ما  وهو  األمريكي،  الفلك  يف  تدور  صغرية  أجرام 
أركبت  عندما   1963 عام  منذ  العراق،  يف  األمريكية  اإلدارات 
البعثيني بقطارها، وصوال إىل لحظة االحتالل األمريكي املبارش 
يف عام 2003.  كانت قصة الحرب عىل اإلرهاب الذي صنعته 
وسائل  أحد  قادتها،  بذلك  اعرتف  كما  ذاتها،  املتحدة  الواليات 
القصة  هذه  وكانت  وتآكلها،  للدول  الوطنية  السيادة  اخرتاق 
الخبيثة، يف أبشع صورها يف كل من العراق وسوريا، ولكن يف 
مارسته  محدود،  غري  واستهتارا  سافرا  بعدا  اتخذت  العراق 
عام  والهوان  الذل  ساسة  استجلبها  التي  األمريكية  القوات 
2014،  بعد أن وجدوا أن كراسيهم مهددة عندما بدأ الدواعش 
حرب  اإلرهاب  عىل  بغداد.الحرب  أبواب  يطرقون  األرشار 
أمريكية األهداف واملصالح، وتكاد تكون حربا صليبية جديدة 
باملفهوم التأريخي للحرب، وهي موجهة وتستند إىل تربيرات 
األمم  إنشاء  منذ  الدويل،  القانون  حققها  التي  املكاسب  تهدم 
عاملية،  قانونية  مبادئ  بأنها  توصف  مكاسب  وهي  املتحدة، 
السيادة  واحرتام  القوة  استخدام  بتحريم  املتعلقة  كاملبادئ 
عدم  ومبدأ  للدول  اإلقليمية  والسالمة  السيايس  واالستقالل 
التدخل بالشؤون الداخلية. كالم قبل السالم: جريمة استهداف 
الشهيد القائد أبو مهدي املهندس وضيف العراق الشهيد قاسم 

سليماني، كانت إرهاب دولة أطاح بسيادة العراق..

اإلدارة األمريكية وتآكل 
السيادة الوطنية العراقية

جداريات ترفع الروح المعنوية لسكان بلدة فوتابا اليابانية

ت المعدنية الغامضة تصل إلى بولندا !اكتشاف أثري مرعب في المكسيك المسالاّ

املحظوظ  الرجل  لقب  كروس  كوام  األمريكي  عىل  نطلق  أن  يمكن 
بجدارة، ألنه اشرتى 160 بطاقة يانصيب وربحها جميعها.

وقرر كوام الذي يقطن يف والية فرجينيا األمريكية، أن يشرتي 160 
فوزه  يف  سببا  كانت  لكنها  اليانصيب،  جوائز  بإحدى  للفوز  بطاقة 
ذكرته  ما  وفق  ديسمرب.   5 النتائج  أعلنت  عندما  دوالر  ألف  بـ800 
هذه  اشرتى  إنه  كوام  إنرتناشيونال«.وقال  برس  »يونايتد  وكالة 
التذاكر أمالً بالفوز بإحداها، مشريا إىل أن جميع التذاكر حملت نفس 
الرقم »7314«.ووفق ما ذكرت قناة »سكاي نيوز عربية«، عن سبب 
اختياره هذا الرقم، ذكر كروس أنه كان يتابع برنامجا تلفزيونيا ثم 
ملح الرقم خالله، مضيفا »شعرت أن هذا هو الرقم الذي سيجلب يل 
الحظ«.وذاك ما كان، حيث فازت كل التذاكر الـ160 بالجائزة الكربى، 
وكانت قيمة كل تذكرة 5 آالف دوالر، مما يعني أنه فاز بـ800 ألف 

دوالر يف املجموع.

اشترى 160 بطاقة يانصيب وفاز 160 مرة!


