
جموع بشرية مهيبة  تناصر  دماء القادة وتتوعد المجرمين بـ»اإلبادة«
الفسيفساء العراقية ُتلّون قلب بغداد

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
جمع ب�ري مهي�ب ُيمّثل الفسيفس�اء 
العراقي�ة، مأل قلب بغداد النابض عش�ية 
الذكرى الس�نوية األوىل الستش�هاد قادة 
الن�ر، تعبرياً ع�ن الوفاء لدماء س�الت 
عىل منح�ر الحرية التي ينع�م العراقيون 
بها اليوم، وتذك�رياً ملريدي »محور الر« 
ب�أن االنتقام أصبح قاب قوس�ن أو أدنى 

منهم.
وعىل وق�ع هتاف: »يا كاظمي يا جبان يا 
عميل األمريكان«، وهتافات ثورية أخرى 
صدح�ت به�ا حناج�ر أنص�ار املقاوم�ة 
اإلس�امية، يف س�احة التحري�ر واملناطق 
املحيطة بها، أوصلت رسالة بليغة إىل من 
نفذ وخطط ودّبر جريمة اغتيال القائدين 
الش�هيدين قاسم س�ليماني وأبي مهدي 

املهندس.
ففي فجر ي�وم الجمعة املوافق )3 كانون 
الثان�ي 2020(، اس�تفاق العراقيون عىل 
فاجع�ة حقيقي�ة أدم�ت قل�وب املاي�ن 
منه�م، بعدم�ا نف�ذت طائ�رة أمريكي�ة 
مس�رية هجوماً صاروخياً ع�ىل رتل كان 
يقل الشهيدين س�ليماني واملهندس قرب 

مطار بغداد الدويل.
وأث�ارت ه�ذه الجريمة التي نف�ذت بأمر 
مب�ارش م�ن الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترامب، ردود أفعال غاضبة نظراً للمكانة 
الخاصة التي كان الشهيدان يحظيان بها 
بن العراقين، الس�يما أنهما قادا معركة 
وجودية كادت أن ُتس�قط ب�اد الرافدين 
بيد جماع�ة إرهابية بربري�ة، عملت عىل 
س�فك دماء أبنائه�ا عىل مرأى ومس�مع 
املجتم�ع ال�دويل الذي بق�ي متفرجاً فرتة 

طويلة.
ونتيج�ة لذل�ك، ص�وت مجل�س الن�واب 
العراقي خال جلس�ة اس�تثنائية عقدها 
يف الخام�س م�ن كان�ون الثان�ي املايض، 
ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة بالعم�ل عىل 
م�ن  األجنبي�ة  الق�وات  إخ�راج  جدول�ة 
العراق، ومنعها من اس�تخدام أرض الباد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفي�ذ أي�ة أعمال 
عدائي�ة تج�اه دول الج�وار الجغ�رايف، إال 
أن الوالي�ات املتح�دة ما زال�ت تراهن عىل 
التس�ويف واملماطلة، بل تعدت ذلك بكثري 

حتى باتت تسيطر عىل أجواء العراق.
وحظ�ي الق�رار الربملاني الحاس�م، بدعم 
ش�عبي كب�ري تمث�ل بتظاه�رات مليونية 
االحت�ال”  ب�”ط�رد  طالب�ت  غاضب�ة، 

السيما بعد عملية االغتيال الغادرة.
وبع�د مرور ع�ام عىل الفق�د الكبري الذي 
أحدثت�ه جريم�ة املطار، نّظ�م العراقيون 
بمختلف مذاهبه�م وقومياتهم، تظاهرة 
س�احة  به�ا  غّص�ت  حاش�دة  مليوني�ة 
التحرير ومحيطها لتعلن بش�كل رس�مي 
أن الش�هيدين س�ليماني واملهن�دس هما 
رمزان ق�د خلدا يف ضمائر العراقين رغماً 

عن أنف الراقصن عىل دمائهما.
وبمناس�بة الذكرى األوىل الستشهاد قادة 
الن�ر، ألق�ى األم�ن الع�ام للمقاوم�ة 
اإلس�امية كتائ�ب حزب الله أبو حس�ن 
الحمي�داوي كلمة جاء فيه�ا: »حضورنا 
الي�وم يف امليدان ه�و رس�الة تفويض أَْن 
ُلوا بالثأر ولن نس�مح ألح�د أن يعبث  َعجِّ
بس�احنا املقدس«، مؤك�داً أن »حضورنا 
الي�وم يف املي�دان ه�و بيعة لله ورس�وله 
واملؤمن�ن املقاوم�ن، كم�ا أن�ه رس�الة 

تفوي�ض أن عجل�وا بالثأر فدمن�ا ما زال 
يغيل«.

وفتحت الس�لطات العراقي�ة، تحقيقاً يف 
جريمة املطار ملعرفة مابس�اتها والجهة 
التي عمدت إىل “التآمر” مع إدارة ترامب، 
وإعط�اء اإلحداثي�ات الدقيق�ة عن وقت 
ق�دوم الش�هيدين وتحركهما م�ن مطار 
بغداد الدويل، قبل أن تنفذ الواليات املتحدة 

هجومها الغادر.
وعىل الرغ�م من عدم صدور النتائج حتى 
اآلن، جراء ضغ�وط أمريكية كبرية، إال أن 
أصابع االتهام أشارت نحو الكاظمي الذي 
كان يف حينه�ا رئيس�اً لجه�از املخابرات 
رئاس�ة  حالي�اً  يت�وىل  وال�ذي  العراق�ي، 
الحكومة بع�د املناورات السياس�ية التي 
أجرتها واش�نطن بالتنس�يق م�ع أطراف 

“عراقية”.
وف�ق ذل�ك ق�ال الحمي�داوي »ل�ن ندخل 
اليوم إىل س�فارة الر، ول�ن نطيح بهذه 
الحكوم�ة، فم�ا زال يف الوق�ت ُمّتس�ٌع«، 
مس�تدركاً: »س�نحفظ عهدن�ا م�ع قادة 
الن�ر بالثبات عىل طري�ق العزة واإلباء، 
وسنكون بعونه تعاىل ألف سليماني وألف 

أبو مهدي، والعاقبة للمتقن«.

وتابع أن »س�احنا أكث�ر ضبطاً وتنظيماً 
من أرقى الجيوش واملؤسسات العسكرية 
ع�ىل م�ر التأريخ، وه�و أكثره�ا رشعية 
وعقانية، وس�يبقى بأيدينا إىل أن يش�اء 
الل�ه، ولن نس�مح ألحد -كائن�ا من كان- 
أن يعبث بهذا الس�اح املقدس الذي حفظ 

األرض والعرض وصان الدماء«.
وتعليق�اً عىل التظاه�رة املهيبة والتنظيم 
العايل الذي شهدته، يقول املحلل السيايس 
صب�اح العكييل ل�«املراق�ب العراقي«، إن 
باس�تهداف  األمريكي�ة  اإلدارة  »جريم�ة 
قادة الن�ر، تمثل عام�ة فارقة بتأريخ 
املقاوم�ة«، مبين�اً أن »الش�هداء الق�ادة 
كان له�م الفض�ل الكب�ري يف القضاء عىل 

الصنيعة األمريكية داعش«.
ويضيف العكييل أن »املوقف الشعبي عرب 
ع�ن رف�ض التواجد العس�كري األمريكي 
الص�وت  العراقي�ة، وه�ذا  األرايض  ع�ىل 
الوطني املش�ارك يف التظاه�رات املليونية 
ج�اء للضغ�ط ع�ىل الحكوم�ة وإلزامها 
بتطبي�ق ق�رار الربمل�ان بإخ�راج كام�ل 

القوات األجنبية من العراق«.
ويؤك�د أن »ه�ذه التظاه�رات مّثل�ت كل 
طوائ�ف الش�عب العراق�ي وه�ذا املوقف 
املوح�د هو تعبري عن االعت�زاز ورد جميل 
للق�ادة الذي�ن وصفتهم املرجعي�ة بقادة 
الن�ر«. وي�ردف العكييل قائ�ًا: »يبقى 
نصب أعن املقاومن، أخذ الثأر من اإلدارة 
األمريكي�ة«، معت�رباً أن »أق�ل ث�أر له�ذه 
الدماء ه�و خروج الق�وات األمريكية من 
العراق، وكش�ف نتائ�ج التحقيق باغتيال 

القادة ومحاسبة الجهات املتورطة«.
وبالتزامن مع الرخات املنادية بكش�ف 

املتورط�ن يف جريم�ة اغتي�ال القائدي�ن 
الشهيدين سليماني واملهندس، ثّمة حراك 
سيايس ودويل عايل املستوى، لعرقلة إعان 
نتائ�ج التحقي�ق ومنح املش�اركن فيها، 
“ص�ك غف�ران” تقدمه الوالي�ات املتحدة 
لحلفائه�ا املتواطئ�ن يف الجريم�ة الت�ي 

أفزعت العالم.
وهي�أت إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترام�ب آن�ذاك، “ذرائ�ع واهي�ة” تمهيداً 
لتنفي�ذ جريمتها النك�راء باغتيال القادة 
الش�هداء، الذين كانت لهم صوالت كبرية 
يف إحباط املخطط�ات الصهيو أمريكية يف 

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

الحكومة العراقية.
ووفقاً ألدل�ة طرحتها صحيفة “نيويورك 
أنَّ  ل�و  كم�ا  يب�دو  األمريكي�ة،  تايم�ز” 
ترام�ب ومستش�اريه ق�د ق�رَّروا خط�ًة 
واس�عة النطاق ملهاجمة فصائل املقاومة 
وكان�وا  س�لفاً،  الع�راق  يف  اإلس�امية 
يتحيَّنون أيَّ حدث استفزازي، الستخدامه 
ذريع�ًة لتنفيذ الخطة. وق�د أتاح الهجوم 
عىل قاعدة كي-وان هذه الذريعة لهم، مع 
أنَّهم لم يتمكنوا من تقديم أي دليل عىل أن 

ذته. فصائل املقاومة هي التي نفَّ

المراقب العراقي/بغداد...
حذر القيادي يف تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، امس األحد، 
من تكرار جريمة اغتيال قادة النر، واستهداف شخصيات 

عراقية جديدة.
وق�ال البطيخ يف تريح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »هنال�ك مخ�اوف من تك�رار حادثة مطار بغ�داد الدويل، 
ضد شخصيات عراقية قيادية جديدة، بسبب عدم محاسبة 
الجه�ات والش�خصيات املتورط�ة الخارجي�ة او الداخلي�ة، 

بعملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي املهندس«.

الحكومي�ة  املختص�ة  العراقي�ة  »الجه�ات  أن  واض�اف 
والقضائي�ة، مطالبة بالكش�ف عن نتائج التحقيق بش�كل 
عاجل ومحاس�بة كل من ت�ورط بهذا الجريمة، والس�كوت 
عنها يعن�ي فتح االج�واء العراقية لتنفيذ هك�ذا عمليات يف 

املستقبل القريب او البعيد«.
وكان�ت الطائ�رات االمريكي�ة ق�د ارتكبت جريم�ة مروعة 
يف الثال�ث من كان�ون 2019، اغتالت من خاله�ا قائد فيلق 
القدس قاسم س�ليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي 

ابو مهدي املهندس.

المراقب العراقي/بغداد...
أقدم عق�ود مفوضي�ة االنتخابات، ام�س االحد، عىل 
االعان ع�ن االرضاب العام عن العم�ل يف بغداد وعدد 
م�ن املحافظات العراقي�ة، ما اوقف عملي�ة التحديث 
لس�جل الناخبن. وقال مراس�ل »املراقب العراقي« ان 
»العرات من املتظاهرين خرجوا بتظاهرات واس�عة 

قرب مكتبي الكرخ والرصافة، مطالبن بتثبيتهم عىل 
املاك الدائم، رافضن التسويف واملماطلة التي تتبعها 

املفوضية ورئاسة الوزراء معهم«.
واض�اف ان »املتظاهري�ن اعلن�وا االرضاب العام عن 
العم�ل، وايقاف تحديث بيانات س�جل الناخبن لحن 

استجابة الحكومة ملطالبهم املروعة«.

واوض�ح ان »تظاهرات مش�ابهة انطلقت يف عدد من 
املحافظات منها ذي قار وميس�ان والبرة وكركوك 

وبابل ودهوك والديوانية«.
يش�ار اىل ان موقف املفوضية بتحديث سجل الناخبن 
س�جل نس�بة »صفر« يف عدد من املراك�ز التابعة لها 

بجانبي الكرخ والرصافة وبقية املحافظات.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد تحالف الفتح ، امس األحد، ان هنالك من يس�عى بالخفاء 
اىل تاجي�ل االنتخاب�ات اىل ع�ام »2022«.  وق�ال القي�ادي يف 
التحالف محم�د البياتي، يف تريح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »هناك اتفاقاً يجري يف الكواليس من أجل ترحيل 
االنتخاب�ات املبكرة من حزيران 2021 اىل س�نة 2022«، مبيناً 
أن »هناك قوى متنفذة يف الحكومة ومجلس النواب عملت عىل 
تأسيس قوائم جديدة لها وتريد ترتيب وضعها وتسعى اىل هذا 
الرتحي�ل«. وب�ن البياتي أن »املوافقة ع�ىل حكومة مصطفى 
الكاظم�ي، ج�اءت باألس�اس به�دف تحضريه�ا لانتخابات 
املبكرة«، مش�دداً عىل أن »اي محاولة لتأجيل هذه االنتخابات، 
س�تكون لها تبعات س�لبية عىل الش�ارع العراق�ي، خصوصاً 
هذا األمر من اهم مطالب املتظاهرين، ونحن كقوى سياس�ية 

سيكون لنا موقف تجاه ذلك األمر، ولن نسمح باي تأجيل«. 

الفتح: هنالك من يسعى 
لتأجيل االنتخابات إلى »2022«

تحذير من تكرار جريمة اغتيال قادة النصر

»تحديث البيانات« في مفوضية االنتخابات يتوقف بعد إضراب العقود

 المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ع�ىل الرغم م�ن أن حادثة املطار اس�تهدفت 
قائدي النر عىل األرايض العراقية وتمثل يف 
الوقت ذاته انتهاكا صارخا للسيادة العراقية 
وع�ىل الرغم من كونها جريم�ة بعن جميع 
من دانها واملاي�ن التي أحيت ذكراها االوىل، 
إال أن حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي كان لها 
املوق�ف »املس�تفز« ال�ذي ال يمث�ل األعراف 
الوطني�ة، حيث ل�م يكن هناك بيان رس�مي 

أو »تغريدة« س�واء من قبل رئيس الوزراء أو 
أحد أعضاء الفريق الوزاري بمناسبة الذكرى 
االوىل ع�ىل الجريم�ة األمريكية، وه�ذا األمر 
أث�ار حفيظ�ة العراقي�ن الذي أحي�وا ذكرى 
الفاجع�ة، ورج�ح بوقوف رئي�س الحكومة 

وراء الجريمة التي مر عليها عام كامل.  
ن�واب يف الربمل�ان، وصفوا صم�ت الحكومة 
باألمر املخجل، منتقدين انش�غالها بتسجيل 

مقاطع »املديح«. 

وش�هد ي�وم أمس االح�د، تظاه�رة مليونية 
يف س�احة التحرير وس�ط العاصم�ة بغداد، 
العراق�ي وأنص�ار الحش�د  ألبن�اء الش�عب 
الش�عبي واملقاوم�ة اإلس�امية، بمناس�بة 
الذك�رى الس�نوية االوىل عىل حادث�ة املطار 
التي استهدفت قادة النر الشهيدين قاسم 
س�ليماني وأبو مهدي املهندس ورفاقهما يف 

غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
وتجمعت الحش�ود املليونية من كافة أنحاء 

العراق، حيث أعربت بدورها عن استنكارها 
ثم�ن  ال�ذي  الوق�ت  يف  األليم�ة  للجريم�ة 
الحارضون التضحيات التي قدمها الشهداء 
األبط�ال ودورهم يف القض�اء عىل الجماعات 
التكفريية واإلرهابية وبالخصوص »داعش« 
اإلجرامي وهزيمت�ه يف األرايض العراقية بعد 
أن اجتاحها س�نة 2014 وتمكن من إسقاط 

بعض املدن واملحافظات.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الكاظمي يفضح نفسه بنفسه .. »الصمت« 
يكشف التحقيقات قبل اعالنها 

أحكام ما بعد التهريب ..»مسرحية« 
محاربة الفساد تفشل بإقناع الشارع

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تواج�ه اللجنة العليا املكلف�ة بالتحقيق يف 
قضاي�ا وملف�ات الفس�اد، والتي ش�كلها 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، نهاية 
آب املايض، تهم الفس�اد وابتزاز الفاسدين 
واالتفاق معهم ع�ىل هروبهم خارج الباد 
ومن ث�م تقديم ملفاته�م للقضاء , فضا 
ع�ن اإلخف�اق يف الكش�ف ع�ن مافي�ات 
الفس�اد التي ينس�ب لها التس�بب بضياع 
مئ�ات امللي�ارات من ال�دوالرات من�ذ عام 
2003 ولغاي�ة اآلن، أما هيأة النزاهة فهي 
االخرى تواجه اتهامات لتسويفها ملفات 
الفس�اد املرس�لة من قبل مجل�س النواب 
واللج�ان الخ�اص ب�ه ، فبع�د متابع�ات 
وتأكي�دات عدي�دة تفاجأ الجمي�ع بإجابة 

صادمة ب�أن جميع امللفات قي�د التحقيق 
, وم�ا اُنجز منها غري موج�ود عىل االرض 
, فضا عن ه�روب املتهمن خارج العراق 
بتوجيه من كتلهم حتى اليطالهم القضاء 
, واالح�كام االخرية بح�ق وزراء ودرجات 
الحك�م  ت�م  بالفس�اد  متهم�ن  خاص�ة 
عليه�م غيابي�ا , فمجم�وع 47 قرار حكم 
بح�ق الفاس�دين جميعه�ا غيابي�ا, االمر 
الذي يفقدها قيمته�ا. أعضاء لجنة األمن 
والدفاع النيابية اتهموا بعض أعضاء لجنه 
مكافحة الفس�اد املش�كلة من قبل رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي برئاس�ة أحمد 
أبو رغيف بالفساد، فهناك مؤرشات عليهم 
بهذا الشأن قبل تش�كيل اللجنة. وأضافوا 
,أن لجنتهم لن تتعامل مع لجنة الكاظمي 

ملكافحة الفس�اد , التي لم تتعامل بش�كل 
ج�دي بقضاياه�ا ك�ون الفس�اد ال يمكن 
معالجت�ه من قب�ل أش�خاص متهمن به 

وعىل رئيس الوزراء حل اللجنة لفشلها.
تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة االمن والدفاع النيابية، امس االحد، ان العراق 
لي�س بحاج�ة لوج�ود الق�وات االمريكي�ة واالجنبية يف 

العراق.
وقال عضو اللجنة النائب مهدي تقي يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان “ق�رار اخ�راج الق�وات 
االجنبي�ة واألمريكي�ة من العراق ليس قرارا سياس�يا بل 
قرار وطني يمثل كل اطياف الشعب العراقي”، مؤكدا أن 
“بادنا ليس�ت بحاجة لوجود اي قوة اجنبية عىل ارضها 
يف ظل وجود قوات وطنية قادرة عىل درء مخاطر االرهاب 

واي تهديد خارجي يمس امن واستقرار العراق”.
واض�اف، ان »وجود الق�وات االجنبية ومنه�ا االمريكية 
ب�ات يتس�بب بح�دوث ازمات ومش�اكل الح�ر لها يف 
الع�راق”، مبين�ا أن “قرار الربمل�ان بإخراج تل�ك القوات 

يمثل بعد نظر لتفادي اشكاالت كبرية«.
وأش�ار إىل أن »كل العراقي�ن يدركون خط�ورة بقاء تلك 
القوات عىل ارض الباد لذا فالجميع متفق عىل اخراجها 
وفق ق�رار مجل�س الن�واب ال�ذي يمثل صوت الش�عب 

العراقي«.

األمن النيابية: 
العراق ليس بحاجة 
للقوات األمريكية

Corona Virus Infections

خليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات
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سليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات
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الوفاةالشفاءاالصابات
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صالح الدين
الوفاةالشفاءاالصابات
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النجف االشرف
الوفاةالشفاءاالصابات

19270

بابل
الوفاةالشفاءاالصابات
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االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

9170

ميسان
الوفاةالشفاءاالصابات

260

STAY HOME

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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بروفيسور أميركي: ــ
فطنة الجنرال 

سليماني في
 محاربة اإلرهاب

 ال مثيل لها

ترامــــب 
»والنزعـــــات 

االخيـــرة« 
ومستقبـــــل 

المنطقــــة 

مجيد ونادر 
يقودان 

الطلبة 
في مواجهة 

أربيل 456

المراقب العراقي/بغداد...
أعلن مصدر امني يف قيادة حشد محافظة االنبار، امس 
االحد، عن انتشار امني كثيف للقوات االمنية عىل طول 

الريط الحدودي مع سوريا غربي االنبار .
 وقال املصدر يف تريح تابعته »املراقب العراقي« ان ” 
القوات االمنية بصنوفها املختلفة مس�نودة بقوات من 
الحش�دين الش�عبي والعش�ائري انترت وبشكل غري 
مس�بوق عىل طول الريط الحدودي مع سوريا غربي 
االنبار، لدواع�ي امنية والحيلول�ة دون وقوع أي خرق 

امني«.
 واض�اف ان«الحكوم�ة املحلي�ة يف االنبار وبالتنس�يق 
مع الق�وات االمنية تبذل جهودا كب�رية من اجل تأمن 
الحماي�ة االمني�ة الازم�ة لكافة املناف�ذ الحدودية مع 
العراق من الجهة الغربية يف خطوة تهدف اىل منع حاالت 
التس�لل ومراقبة ورصد تحركات بقاي�ا خايا مجرمي 

داعش والعمل عىل ديمومة املكتسبات االمنية«.
ولف�ت اىل ان »الوض�ع االمني عىل ط�ول الطريق الدويل 
الرسيع وصوال اىل منافذ الدول الثاث االردن والسعودية 
وس�وريا مؤمنة بش�كل كبري وال يوج�د أي تخوف من 

وقوع أي خرق امني«.

القوات األمنية 
تنتشر على الحدود 
العراقية السورية
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صورة طبق األصل للحظة 
الهزيمة األمريكية في العراق..!
يف مطل�ع عام 2020 ُمنينا بخس�ارة فادحة، عندما غ�در بنا األمريكي غدرته 
التي قتل فيها بخس�ة ونذالة، ق�ادة انتصارنا عىل صنيعهم اإلرهاب الداعيش، 
تل�ك الغ�درة التي أعد له�ا بإحكام، وش�اركته فيه�ا جهات إقليمي�ة ودولية 

ومحلية.
الص�ورة يف ي�وم 2021/1/1 ب�دت واضح�ة ج�دا، فق�د اتض�ح م�ن خ�ال 
التحقيق�ات التي أجرتها إيران، يف أي بلد كانت غرفة القيادة العس�كرية التي 
نف�ذت االغتي�ال، كما اتضحت الدول�ة التي أعطت معلوم�ات لألمريكيني عن 

وصول الجنرال سليماني إىل بغداد.
رشكة G4S الربيطانية، املس�ؤولة عن أمن الطريان يف مطار بغداد الدويل، من 
بني األطراف املتورطة بهذه الجريمة، حيث زودت الجيش األمريكي يف العراق، 
بموعد وصول الطائرة التي كانت تقل ضيف العراق سليماني..تورطها موثق 

صوريا..! 
ثمة قائمة من 48 شخصا وبأسماء معروفة، تضم القادة والجناة األمريكيني، 

فضا عن تورط أملانيا يف العملية، بشكل بات محددا بدقة..
دوليا منحت إيران 6 دول، هي العراق وسوريا وقطر والكويت ولبنان واألردن، 
تمثياً قضائياً للتحقيق يف اغتيال س�ليماني، وقد ح�دد العراق مؤخراً تمثيله 
القضائ�ي، والبقية تطبخ قضائيا عىل نار إيرانية هادئة جدا، لكنها س�تحرق 
الجناة بالتأكيد يف أمد منظور..)إِنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا َوَنرَاُه َقِريًبا(.. )املعارج - 6(
هذه الخسارة ليس�ت هزيمة، للذين رضعوا مفهوم انتصار الدم عىل السيف، 
من ثدي القضية الحس�ينية، فدم شهداء جريمة املطار لم يسقط إىل األسفل، 
بل صعد إىل األعىل، إىل السماء، كدم عبد الله الرضيع الذي قذف به الحسني«ع« 

إىل السماء، شاكيا إىل الباري ظلم املجرمني األرشار. 
القات�ل املجرم ترامب أزاحه ش�عبه عن س�دة الرئاس�ة، ودم الش�هداء أجربه 
ع�ىل أن يخفض عديد قواته يف العراق وأفغانس�تان، وحس�ب خطط أمريكية 
معلنة، فإنهم س�يبدأون مرحلة انس�حاب جديدة مما يس�مونه »الحرب عىل 
اإلره�اب« زورا وبهتان�ا،  يف 15 كان�ون الثان�ي 
الح�ايل، بتخفيض جدي�د لقواته�م يف البلدين، إىل 
2500 جندي فقط بعد م�ا يقرب من عقدين من 

ثقل البسطال األمريكي.  
واش�نطن لم تحدد موعداً جديداً لسحب مزيد من 
قواتها يف العراق، لكن إدارة ترامب املهزوم داخليا 
واملنب�وذ دولي�ا، قالت إنها تأم�ل يف إخراج جميع 

القوات بحلول أيار 2021.  
ج�و باي�دن الرئي�س املنتخ�ب، تعه�د يف حملته 
االنتخابية لع�ام 2020 »بإنهاء الحروب إىل األبد يف 

أفغانستان والرشق األوسط.
 وزي�ر الدفاع باإلناب�ة كريس ميلر الذى حل محل وزير الدفاع الس�ابق مارك 
إس�رب يوم 9 ترشين الثاني 2020، قال يف 17 ترشين الثاني 2020، »س�ننهي 
حرب األجيال هذه ونعيد رجالنا ونساءنا إىل الوطن«. و«سنحمي أطفالنا من 

العبء الثقيل والخسائر الناجمة عن الحرب الدائمة«.
ثم�ة أم�ر له داللت�ه العملية، إذ أن  ميلر، س�يرشف عىل عمليات االنس�حاب، 
حت�ى يرتك منصبه يف 20 كانون الثاني2021، موعد انتقال الس�لطة يف البيت 
أألبيض. ويف انتظار موافقة مجلس الشيوخ، سيحل محله الجنرال املتقاعد يف 
الجيش لويد أوس�تن، الذي أرشف عىل انسحاب القوات األمريكية املقاتلة من 

العراق يف عام 2011.. لويد أوستن جنرال االنسحابات!  
الهزيمة األمريكية املؤكدة، س�وف لن تقترص عىل هزيمة الوجود العس�كري، 
فس�يهزم جمعها »الجوكري«، الذي شكلته بجهود وأموال كبرية خال عامي 
2018 و2019، وصورة املش�هد السيايس العراقي الذي تسيده الوضع النشاز 
الح�ايل، بكل تفاصيله وإس�قاطاته وتداعياته، س�تتغري بالتأكيد عرب الرافعة 
االنتخابية، التي س�تعيد ضبط إيقاع العملية السياس�ية، وفقا إلرادة الشعب 

وقواه الخرية.
بعكس ذلك فإن خيار املقاومة الش�عبية املس�لحة ما ي�زال قائما، وهو خيار 
مج�رب، وهو يعني حس�م الهزيم�ة األمريكية الثانية يف الع�راق، وجرجرتها 
أذياله�ا املحرتق�ة فيه، كما انهزم�ت عام 2011، حينما خرج�ت ال تلوي عىل 

يشء..!
كام قبل السام: يف 30 أبريل /نيسان عام 1975خرج سفري الواليات املتحدة 
يف س�ايكون عاصمة فيتنام الجنوبية التي بات اس�مها اليوم )هوتيش منه(، 
بطائرة هليكوبرت انتش�لته من سطح سفارة باده، تاركا العماء يتساقطون 

من السالم، التي حاولوا بواسطتها الصعود معه إىل الطائرة..!
سام

ألواح	طينية...	

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا النائ�ب ع�ن ائتاف دول�ة القان�ون، ام�س األحد، 
الحكومة والجهات املعنية إىل كش�ف املتورطني باغتيال 
نائب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي أب�و مهدي املهندس 
وقائ�د فيل�ق القدس يف الح�رس الثوري اإليراني قاس�م 
س�ليماني، مطالب�ا الحكوم�ة بتطبي�ق ق�رار الربمل�ان 

بإخراج الق�وات األجنبي�ة و«عدم مجامل�ة« أي طرف.
وقال البعيجي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »اس�تهداف ق�ادة النرص هي خس�ارة كبرية ال 
يمكن أن تعوض، وال يمكن نكران الدور الكبري الذي قام 
به الش�هداء أثناء معارك عصابات داعش األمريكية التي 
لوال ه�ؤالء القادة وأبناء املقاومة من الحش�د الش�عبي 

والق�وات األمني�ة األخ�رى الجتاح�ت عصاب�ات داعش 
املنطقة بأكملها«.

وأشار إىل أن »الذكرى األوىل الستهداف قادة النرص يجب 
أن يتم خالها كش�ف كل من تورط بهذه الجريمة وعدم 
الرضوخ إىل أي ضغوط أمريكية أو غريها لتس�ويف هذه 
نتائ�ج التحقي�ق أو تأخري إعانها إكرام�اً للدماء الزكية 

التي استهدفتها قوى الرش داخل أراضينا«.
واضاف البعيجي، أن »ع�ىل الحكومة العراقية أن تطبق 
م�ا صوت عليه الربمل�ان بإخراج الق�وات األجنبية وعدم 
املجاملة ألي طرف كان ألننا صوتنا بإخراج هذه القوات 
عىل اعتبار أن إخراجها أقل رد عىل جريمة االس�تهداف، 

وال مكان لبقائهم عىل أراضينا مهما كان السبب«.

نائب: على الحكومة الكف عن مجاملة واشنطن وكشف المتورطين بحادثة المطار

لجنة برلمانية:وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لن يفلتا من االقالة
املراقب العراقي/ بغداد...

اتهمت لجن�ة التخطيط ومتابعة الربنامج 
الحكوم�ي يف مجلس الن�واب، امس االحد، 
وزي�ر املالية عيل ع�اوي ومحاف�ظ البنك 
املرك�زي مصطفى غالب بالتس������بب 
باالهمال واالرضار بامل�ال العام، مبين���ا 
الربمل�ان سيحاس�بهما يف ح�ال ع�دم  ان 

تقديمهما دليل الرباءة.
وقال نائب رئي�س اللجنة محمد البلداوي، 

العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف 
إن »مجل�س الن�واب عازم عىل اس�تكمال 
اس�تج�����واب وزير املالي�ة عيل عاوي 
ومحاف�ظ البن�ك املرك�زي الع�����راق�ي 
مصطف�����ى مخفي بس�بب تقرصيهم 
امل�ايل  باألض������رار  وقي����امه�م 

الكبي��ر«.
واضاف البل�داوي، أن »رفع س�عر الدوالر 
امام العمل�ة املحلية الدينار تع�د كارثة ال 

يمك�ن الس�كوت عنها وقد جم�ع الربملان 
جميع االدلة واالسئلة الستجوابهما فضا 
عن قيامهم بإع�داد موازنة مجحفة بحق 

املواطنني«.
واش�����ار اىل أن »الطرف�ني يف حال عدم 
تقدي�م براءته�م ام���ام الربمل�ان ف�ان�ه 
يعتزم إقالتهم ومح����اس�بتهم بس�بب 
التواطؤ الكبي������ر ولت���بديد امل���ال 

العام«.

تغريدة

النائب نعيم العبودي

ح���ول  للعال���م  رس���الة   ال 
الق���ائدي���ن  استش��������هاد 
الكبيري������ن أعظ�����م م���ن 
االجتماع الش���عبي العراقي 
ف�����ي ذك���رى  الهائ���������ل 
استش���هادهما، ال ح���اج���ة 
ل���كالم وال حاج���ة لتفصيل 
أفضل من صيحات الحشود 
الت���ي تدفق���ت من���ذ ليل 
األمس إلى الس���احات لتعبر 
عن غضبه���ا وتجديد الوعد 

والعهد للشهيدين.

رجل دين مسيحي: الشهيد المهندس وتضحياته 
ستبقى في ضمائرنا

املراقب العراقي/ بغداد...
الدين املس�يحي  أك�د رج�ل 
خ�وري قريان، ام�س األحد، 
أن نائب رئيس هيئة الحشد 
الش�عبي الش�هيد أبو مهدي 
يف  حي�ا  س�بيقى  املهن�دس 
ضمائرنا بسبب ماقدمه من 
تضحي�ات لجمي�ع مكونات 

الشعب العراقي.
ترصي�ح  يف  ق�ريان،  وق�ال 
تابعته »املراقب العراقي« إن 
»املس�يحيني يتذك�رون بألم 
فاجع�ة استش�هاد املهندس 
الذي ق�دم تضحي�ات كبرية 

مناط�ق  بتحري�ر  وس�اهم 
س�هل نين�وى م�ن قبض�ة 

داعش اإلرهابي«.
وأض�اف أن »الش�هيد كانت 
م�ن  جميل�ة  مواق�ف  ل�ه 
املس�يحيني وحفظ كرامتهم 
النازح�ة  العوائ�ل  وإع�ادة 
ملناطقه�ا، وه�ذا دلي�ل عىل 
العظيم�ة  اإلنس�انية  م�دى 
والوطني�ة الت�ي كان يتحىل 
كان  واستش�هادة  به�ا، 
خسارة لنا ولجميع مكونات 
الش�عب العراق�ي فق�د كان 

سندا للجميع«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، امس االح�د، القبض عىل ارهاب�ي يف تنظيم 

داعش يف قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.
وق�ال بي�ان للوكال�ة، تلق�ت »املراق�ب العراقي« إن�ه »من خ�ال املتابعة 
املس�تمرة للعصاب�ات االرهابية ضم�ن قواطع املس�ؤولية، تمكنت مفارز 
وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات كركوك من القاء القبض 
عىل احد االرهابني املطلوب وفق احكام املادة )4ارهاب( النتمائه لعصابات 

داعش االرهابية«.
واضاف�ت الوكال�ة، أن »االرهاب�ي عمل بصف�ة مقاتل بما يس�مى املفارز 
االرهابي�ة بجبال مكح�ول ضمن قاطع دجل�ة وناحية ال�زاب، ومن خال 
التحقيق�ات االولية معُه اعرتف بأنتمائه لتل�ك العصابات االجرامية وكذلك 
عم�ل ضمن مفرزة ارهابية لرسقة ومص�ادرة دور واماك املواطنني الذين 
نزحوا من قضاء الحويجة اىل القوات االمنية اثناء س�يطرة داعش االرهابي 

عىل القضاء«.
واش�ار البيان اىل ان »االرهابي تم تدوين اقواله باالعرتاف واحالته للقضاء 

لينال جزائه العادل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت الهيئة العامة للكمارك، امس األحد، ضبط 
3 ش�احنات مخالف�ة عند مداخ�ل مديرية كمرك 

املنطقة الشمالية.
وقال�ت الهيئ�ة، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه، إن »قسم التحري ومكافحة التهريب 
يف مديرية كمرك املنطقة الش�مالية قام بالتعاون 
مع رشط�ة الجم�ارك بضبط )3( ش�احنات عند 
الطري�ق الرابط ) كرك�وك / س�ليمانية( محملة 
)دج�اج مجمد و مقط�ع ( مخالف�ة للضوابط و 

التعليمات«.
وأشارت إىل »احالتها اىل القضاء إلتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقها«. 

اعتقال	ارهايب	مطلوب	
بمحافظة	كركوك

الكمارك	تضبط	3 
شاحنات	مخالفة	يف	
المنطقة	الشمالية

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

وزارة الداخلي����ة تق����رر تغيي����ر 
النج����ف  اس����تخبارات  مدي����ري 

والبصرة.

دليل »دامغ« على تورطهم بالجريمة

صمت »مخجل« للكاظمي وفريقه بذكرى »فاجعة المطار« 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

ع�ىل الرغم من أن حادث�ة املطار اس�تهدفت قائدي النرص 
ع�ىل األرايض العراقية وتمثل يف الوقت ذاته انتهاكا صارخا 
للس�يادة العراقي�ة وع�ىل الرغم م�ن كونه�ا جريمة بعني 
جمي�ع من دانه�ا واملايني التي أحيت ذكراه�ا االوىل، إال أن 
حكوم�ة مصطفى الكاظم�ي كان لها املوقف »املس�تفز« 
ال�ذي ال يمثل األع�راف الوطنية، حيث لم يك�ن هناك بيان 
رس�مي أو »تغري�دة« س�واء م�ن قبل رئي�س ال�وزراء أو 
أح�د أعضاء الفريق الوزاري بمناس�بة الذك�رى االوىل عىل 
الجريمة األمريكية، وهذا األمر أثار حفيظة العراقيني الذي 
أحيوا ذكرى الفاجعة، ورجح بوقوف رئيس الحكومة وراء 

الجريمة التي مر عليها عام كامل.  
نواب يف الربمل�ان، وصفوا صمت الحكوم�ة باألمر املخجل، 

منتقدين انشغالها بتسجيل مقاطع »املديح«. 
وش�هد يوم أمس االحد، تظاهرة مليونية يف ساحة التحرير 
وس�ط العاصم�ة بغ�داد، ألبناء الش�عب العراق�ي وأنصار 
الحش�د الش�عبي واملقاومة اإلسامية، بمناس�بة الذكرى 
الس�نوية االوىل ع�ىل حادث�ة املط�ار التي اس�تهدفت قادة 
النرص الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبو مه�دي املهندس 

ورفاقهما يف غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
وتجمعت الحش�ود املليونية من كاف�ة أنحاء العراق، حيث 
أعربت بدورها عن اس�تنكارها للجريم�ة األليمة يف الوقت 
ال�ذي ثمن الح�ارضون التضحي�ات التي قدمها الش�هداء 
األبط�ال ودوره�م يف القض�اء ع�ىل الجماع�ات التكفريية 
واإلرهابي�ة وبالخصوص »داعش« اإلجرام�ي وهزيمته يف 
األرايض العراقي�ة بعد أن اجتاحها س�نة 2014 وتمكن من 

إسقاط بعض املدن واملحافظات.
كما ح�ر التظاه�رة رجال دي�ن وممثلون ع�ن األوقاف 
الس�نية واملس�يحية وباق�ي الديانات، فضا ع�ن حضور 
ع�دد كبري من األكاديميني واإلعاميني، معتربين أن جريمة 

اغتيال القادة تمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية.
وتجل�ت ن�داءات املتظاهري�ن ب�رورة مواصل�ة الجهاد 
وع�دم إعط�اء الفرص�ة لإلره�اب والجماع�ات التكفريية 
بتدنيس االرايض العراقية وحماية املقدس�ات واالبرياء من 

االعت�داءات اإلرهابية، كم�ا طالبوا ب�رورة تطبيق قرار 
الربمل�ان الق�ايض بإخراج الق�وات االمريكية م�ن األرايض 
العراقية، وأخريا إنهاء املماطل�ة بملف التحقيق بالجريمة 
االمريكي�ة الت�ي طال�ت الق�ادة، ورضورة تج�رد الجهات 
التحقيقي�ة م�ن الضغوط الت�ي تمارس عليهم س�واء من 

الداخل أو من الخارج.
ب�دوره اعترب النائب ع�ن تحالف الفتح عدي الش�عان، أن 
»ذك�رى الفاجعة األليم�ة التي طالت ق�ادة النرص هي لم 
تخص الش�يعة عىل وجه الخصوص وإنما تثري أىس وحزنا 
ل�دى كل عراقي كونها اس�تهداف ض�د الس�يادة العراقية 
واغتيال لقائدي�ن كان لهما الدور االبرز يف كبح مخططات 

االرهاب«.
وقال الش�عان، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن »صمت 
الحكوم�ة بجمي�ع صفوفها س�واء كان رئيس ال�وزراء أو 
أعض�اء الكابين�ة الوزاري�ة وعدم اإلدالء ب�أي موقف بهذه 
املناس�بة األليمة التي أحياها املايني من العراقيني بجميع 
دياناته�م ومعتقداته�م، يعد أم�را مخجا ع�ىل الحكومة 
برمته�ا«، منتق�دا »انش�غال الكاظم�ي وفريق�ه الوزاري 
بتس�جيل مقاطع الفيديو املش�ينة واملسيئة للعراقيني عرب 

التمجيد ملنجزات غري موجودة أصا«.
وأضاف، أن »قادة النرص الش�هيدين س�ليماني واملهندس 
يس�تحقان م�ن الحكوم�ة كل يشء خصوص�ا أن لهم�ا 
الدور االقوى واألهم يف هزيم�ة الجماعات التكفريية وصد 

هجمات داعش عىل االرايض العراقية«.
وأشار إىل أن »عدم وجود بيان استنكاري من قبل الحكومة 
أم�ر غريب جدا«، معتربا أنه »حتى يف حال صدور املوقف يف 
س�اعات اللي�ل أو بعد يوم كامل فأنه ل�م يمحو العيب عىل 

الحكومة«.
وبخصوص س�ري التحقيقات بالجريمة، أكد الش�عان، أن 
»التحقيقات بحسب الجهات الحكومية والقضائية مازالت 
مستمرة، لكنها تحتاج إىل »تجرد« تام يف العمل وتحرر من 

الضغوط االمريكية التي تمارس عىل اللجان التحقيقية«.
وانتق�د، »عدم اتخاذ الحكومة أية تح�ركات جادة لتطبيق 
قرار الربملان الخاص بإخراج القوات االمريكية من العراق«.

قاسم العجرش 
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 4 كانون الثاين  2021 العدد 2495 السنة العاشرة

اك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية ثامر ذيب�ان الحمدان�ي ، أن الوضع 
امل�ايل الحايل يف العراق يسء ج�دا نتيجة التحديات التي يم�ر بها العراق 
، مش�را إىل ان انواب الوس�ط والجنوب سيفش�لون كل املحاوالت التي 
تس�تهدف حقوق الوس�ط والجنوب ومس�تحقاته املالية .وقال ذيبان ، 
إنه “س�تكون وقفة الس�رداد حقوق الحكوم�ة االتحادية ومحافظات 
الوس�ط والجن�وب يف موازن�ة 2021 “.وأض�اف أن “الوس�ط والجنوب 
تعرض خالل األعوام املاضية اىل غبن وعدم انصاف املحافظات من حيث 
التخصيصات املالية”، مش�را إىل أن “املجامالت السياسية وهدر ثروات 
محافظات الوس�ط والجنوب لصالح اقليم كردس�تان”.ولفت ذيبان اىل 
ان “ن�واب محافظات الوس�ط والجن�وب لن يس�محوا بتفريط حقوق 
محافظاته�م لصال�ح إقليم كردس�تان”.وكانت اللجنة املالي�ة النيابية 
استبعدت، امس الس�بت، تمرير مرشوع قانون املوازنة االتحادية لعام 

2021 داخل مجلس النواب وفق الصيغة الحالية.

الحمداني: نواب الوسط والجنوب لن 
يفرطوا بحقوق محافظاتهم لصالح االقليم

 جددت اللجنة املالية النيابية ، تأكيدها عدم قدرة مجلس النواب 
عىل إعادة س�عر رصف الدينار العراقي أم�ام الدوالر األمريكي.
وق�ال عض�و اللجن�ة جم�ال كوج�ر ؛ إن »الربمل�ان ال يمتلك أي 
صالحية بإعادة سعر رصف الدينار امام الدوالر، وبنفس الوقت 
س�يعمل عىل تخفيض النفقات و اج�راء مناقالت لألموال لدعم 
الصناع�ة واملنت�ج الوطني«.وأض�اف كوجر، إن »ق�رار تحديد 
وإع�ادة س�عر رصف ال�دوالر بيد وزي�ر املالية ومحاف�ظ البنك 
املرك�زي، وهم من يتحم�الن أيضا مس�ؤولية التداعيات بزيادة 
األس�عار نتيجة انخفاض قيم�ة الدينار امام ال�دوالر وتأثرها 
ع�ىل املواطنني وأصح�اب الدخل املحدود«.وأعل�ن البنك املركزي 
العراقي، رسمياً عن تعديل سعر رصف العملة األجنبية )الدوالر 

األمريكي( لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دوالر.

المالية النيابية: البرلمان ال يمتلك 
االقت�صاديصالحية إعادة سعر الصرف

أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء ، ان مس�اهمة النفط 
بالنات�ج املحيل للفص�ل الثالث من س�نة 2020 بلغ 
أكث�ر م�ن 57%، مبين�ا ان النف�ط يش�كل 80% من 

موازنة العراق العامة.
وقال الجهاز ، ان »مس�اهمة نشاط النفط يف الناتج 
املحيل اإلجمايل باألسعار الثابتة للفصل الثالث لسنة 
2020 ج�اء باملرتب�ة االوىل وبنس�بة 57.68%، فيما 
ج�اء باملرتب�ة الثاني نش�اط تجارة الجمل�ة واملفرد 
أن  والفن�ادق وبنس�بة مس�اهمة 8.05%«، مبين�ا 
»نش�اط الحكومة العامة جاء باملرتبة الثالثة بنسبة 

.»%7.91
وتابع أن »نش�اط الزراع�ة والصناعة بالناتج املحيل 

االجمايل جاءت بنسبة 4.77% و 1.67% عىل التوايل يف 
الناتج املحيل للفصل الثالث لسنة 2020«.

واضاف ان »االقتصاد العراقي وفقا لهذه االحصائية 
م�ا زال اقتص�ادا ريعيا باعتماده عىل نش�اط النفط 
الخ�ام كمصدر أس�ايس للدخ�ل، وأن واردات النفط 
تمثل مصدر رئييس لتمويل املوازنة وبنسبة تزيد عن 

80% من إيرادات املوازنة العامة«.
يذكر أن الع�راق يعترب من ال�دول ذات االقتصاديات 
الريعي�ة املعتمدة عىل النف�ط يف موازنته العامة مما 
جعل ذلك يتعرض اىل ازم�ات مالية نتيجة انخفاض 
اسعار النفط وصلت اىل حد عدم قدرة الحكومة عىل 

تسديد رواتب املوظفني.

المــركــزي لإلحصـــاء: اقتصـــاد العــراق مــازال ريعيــًا
ق�ال البنك ال�دويل، إنه ع�ىل مدار ال�12 ش�هرا 
املاضية، ألحقت الجائحة أش�د الرضر بالفئات 
ُتن�ِذر اآلن  الفق�رة واألكث�ر احتياج�ا، فيم�ا 
بس�قوط ماليني م�ن الن�اس يف براث�ن الفقر، 
»بع�د عقود من التقدم املطرد يف الحد من أعداد 
الفق�راء الذي�ن يعيش�ون ع�ىل أقل م�ن 1.90 
دوالر للفرد يف اليوم، س�يكون ه�ذا العام إيذاناً 
بأول انتكاس�ة لجهود مكافحة الفقر املدقع يف 
جيل كامل«.وأطلق البن�ك تحذيراً بأن الجائحة 
أفض�ت إىل س�قوط 88 مليون ش�خص آخر يف 
براث�ن الفقر املدقع هذا الع�ام، مضيفا أن ذلك 
الرقم هو مجرد قراءة أولية، بينما يف س�يناريو 

أس�وأ األح�وال، فإن ه�ذا الرقم ق�د يرتفع إىل 
ع�ت مجموع�ة البن�ك الدويل  115 مليوناً.وتوقَّ
أن تك�ون أك�رب رشيحة من »الفق�راء الجدد« 
يف جنوب آس�يا، تليها مبارشة منطقة أفريقيا 
جن�وب الصحراء.ووفق�اً ألحدث نس�خة من 
تقري�ر الفق�ر والرخاء املش�رك، ف�إن كثراً 
م�ن الفقراء الجدد يش�تغلون ع�ىل األرجح يف 
قطاعات الخدمات غر الرسمية، واإلنشاءات، 
والصناع�ات التحويلية، وهي القطاعات التي 
تأثَّر فيها النش�اط االقتصادي بشدة من جراء 
اإلغالقات العامة والقيود األخرى عىل الحركة 

واالنتقال«.

البنك الدولي: الجائحة سببت انتكاسة لجهود مكافحة الفقر

نائب: العراق يحرق غازا 
يكفي النتاج 5 االف 
ميكاواط في العراق

اك�د عض�و مجل�س الن�واب م�رض 
الكروي ، أن العراق يحرق غازا يكفي 
النت�اج اكث�ر م�ن 5 االف مي�كاواط، 
بحس�م  االرساع  رضورة  اىل  مش�را 

ملف استثمار الغاز املصاحب.
وق�ال الك�روي ،ان” حق�ول النف�ط 
املصاح�ب  الغ�از  تح�رق  العراقي�ة 
لعملي�ات االس�تخراج وال�ذي تص�ل 
كميته اىل 18 مليار م/2 سنويا وهي 
كمي�ة كب�رة جدا ل�و تم اس�تغاللها 
بالش�كل الصحي�ح س�تكون كافي�ة 
النت�اج اكث�ر م�ن 5 االف مي�كا واط 
وتحق�ق اي�رادات مالي�����ة تص�ل 
م�ن  املاليي���������ن  ع�رشات  اىل 

الدوالرات”.
واض�اف الك�روي،ان” الع�راق يملك 
الكثر م�ن الثروات امله�دورة خاصة 
الغاز الطبيعي يف ظل جود احتياطات 
عمالق�ة يمك�ن ان تتح�ول اىل نافذة 
انع�اش  يف  تس�هم  الي�رادات  كب�رة 
االقتص�ادي العراقي وتقل�ل االعتماد 
يعان�ي  ال�ذي  الخ�ام  النف�ط  ع�ىل 
م�ن تقلب�ات يف اس�عاره بالس�نوات 

األخرة”.
وأش�ار الك�روي إىل “رضورة االرساع 
بحسم ملف استثمار الغاز املصاحب 
نظ�را لتداعي�ات حرق�ه ع�ىل البيئة 

ونرش االمراض الرسطانية”.
ويحرق العراق الجزء االكرب من الغاز 
املصاح�ب الس�تخراج النف�ط الخام 
يف حقول�ه رغم انه يمث�ل ثروة طائلة 
يمك�ن ان تدر عليه مالي�ني الدوالرات 

سنويا.

أكثر من 47 وزيرًا ثبتت إدانتهم بالفساد غيابيا.. 
ومطالبات بحل لجنة الكاظمي لفشلها

َمْن وراء هروب المتهمين بهدر المال العام خارج البالد ؟

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تواج�ه اللجن�ة العلي�ا املكلفة بالتحقي�ق يف قضايا 
وملف�ات الفس�اد، والت�ي ش�كلها رئيس ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي، نهاية آب املايض، تهم الفس�اد 
وابت�زاز الفاس�دين واالتف�اق معهم ع�ىل هروبهم 
خ�ارج الب�الد ومن ث�م تقدي�م ملفاته�م للقضاء , 
فضال عن اإلخفاق يف الكش�ف عن مافيات الفس�اد 
التي ينسب لها التس�بب بضياع مئات املليارات من 
ال�دوالرات من�ذ ع�ام 2003 ولغاي�ة اآلن، أما هيأة 
النزاه�ة فهي االخ�رى تواجه اتهامات لتس�ويفها 
ملف�ات الفس�اد املرس�لة م�ن قبل مجل�س النواب 
واللج�ان الخ�اص ب�ه ، فبع�د متابع�ات وتأكيدات 
عدي�دة تفاجأ الجمي�ع بإجابة صادم�ة بأن جميع 
امللف�ات قيد التحقيق , وما اُنج�ز منها غر موجود 
ع�ىل االرض , فض�ال ع�ن ه�روب املتهم�ني خارج 
الع�راق بتوجيه من كتلهم حت�ى اليطالهم القضاء 
, واالح�كام االخ�رة بح�ق وزراء ودرج�ات خاصة 
متهمني بالفساد تم الحكم عليهم غيابيا , فمجموع 
47 قرار حكم بحق الفاسدين جميعها غيابيا, االمر 
ال�ذي يفقده�ا قيمتها.أعضاء لجنة األم�ن والدفاع 
النيابية اتهموا بعض أعضاء لجنه مكافحة الفساد 
املش�كلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
برئاس�ة أحمد أبو رغيف بالفساد، فهناك مؤرشات 
عليهم بهذا الش�أن قبل تشكيل اللجنة.وأضافوا ,أن 
لجنته�م ل�ن تتعامل م�ع لجنة الكاظم�ي ملكافحة 
الفس�اد , التي لم تتعامل بش�كل ج�دي بقضاياها 
كون الفس�اد ال يمكن معالجته من قبل أش�خاص 
متهمني به وعىل رئيس الوزراء حل اللجنة لفشلها. 

مختص�ون أوضح�وا، من�ذ 2003 ولغاي�ة االن ل�م 
ن�ؤرش وجود جدية ل�دى الحكوم�ات املتعاقبة عىل 
مكافحة الفساد , بل هم أضعفوا القضاء من خالل 
ضغوطاتهم إلخراج املتهمني الفاسدين من الحبس 
, وأم�ا الحكوم�ة الحالية فالتختلف عن س�ابقاتها 

يف التقاع�س عن مكافحة الفس�اد الذي تس�بب به 
وزراؤها , وج�اءت قرارات القض�اء لتغيب أمل كل 
العراقيني الرشفاء , فقائمة املحالین للقضاء ضمت 
أكثر من 20 ش�خصیة بدرجة وزي�ر تمت إحالتھم 
م�ن أص�ل 333 أحیل�وا للمحكم�ة غیابی�اً، أما من 

ھ�م بدرجة مدي�ر عام فقد أحیل�وا غیابیاً للمحاكم 
وعددھم 27 ممن اتھموا بالفساد يف وزارة الكهرباء, 
وجميعه�م حكموا غيابيا ألنهم خارج البلد , وهناك 
72 متهم�ا آخ�ر خرج�وا بكفالة واليعل�م أحد متى 
تتم محاكمتهم م�ن جديد.ويرى الخبر االقتصادي 

لطيف العكييل يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن 
الفساد العميق يف العراق اليمكن محاربته بإجراءات 
هزيلة للجان تم تش�كيلها الغراض إعالمية وأغلب 
العاملني فيها تم تعيينهم عىل أس�س املحاصصة , 
فنحن بحاج�ة اىل محاكم خاصة بملفات الفس�اد 
تكون ع�ىل قدر املس�ؤولية وليس كم�ا يحدث من 
تروي�ج يف وس�ائل االع�الم من أجل حس�اب منجز 
لحكوم�ة االزمات .وتاب�ع العكييل: فم�ا صدر من 
أح�كام غيابيا عىل ش�خصيات متورطة بالفس�اد 
وإه�دار ملي�ارات ال�دوالرات هي مهزلة ووس�يلة 
لتربئة س�احة الحكومة وإظهاره�ا بأن ذلك منجز 
, فأكثر من 47 وزي�را ومن هم بدرجتهم جميعهم 
هربوا خ�ارج العراق وبعلم كتله�م التي أخرجتهم 
حت�ى اليت�م إحراجها , فنح�ن اليوم أم�ام قرارات 
مخجل�ة وإجراءات هزيلة , لذا ندعو اىل وجود هيأة 
حكام تختص بملفات الفس�اد واليتم ترويجهم يف 

وسائل االعالم حتى نضمن عدالة االحكام.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحسني الشمري يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن هناك اس�تياًء شعبيا بسبب عدم قدرة الحكومة 
ع�ىل فت�ح ملف�ات الفس�اد لكب�ار الش�خصيات 
واقتصاره�ا عىل صغار املوظفني , فالفس�اد اليوم 
أصبح�ت ل�ه قواعد قوي�ة ويس�تند إىل املحاصصة 
والصفقات الرسية التي يتم من خاللها هدر االموال 
, بينما نجد إجراء التقش�ف عىل املواطن البس�يط , 
وحتى االحكام تختلف من شخصية معروفة مدانة 
بالفس�اد وبني شخص بسيط اتهم أيضا بالفساد , 

ما يفقد املواطن ثقته بالقضاء وهذا أخطر يشء.

كش�ف الوزي�ر الس�ابق الق�ايض وائل عبد 
، ع�ن تفاصي�ل جدي�دة بش�ان  اللطي�ف 
عق�د مين�اء الفاو الكبر يف الب�رة، مبينا 
ان رشك�ة داي�و الكوري�ة وضع�ت رشوط 
تطبيقه�ا  للحكوم�ة  يمك�ن  ال  تعجيزي�ه 

مطلقا.
وقال عبد اللطيف ، ان »العقد لم يوقع لغاية 
االن ب�ني الحكومة والرشك�ة الكورية دايو 
بس�بب رشوط دايو الكب�رة بضمنها فتح 
خطاب ضمان بكامل مبلغ العقد، وهو امر 

مستحيل يف ظل االزمة املالية الخانقة«.
واض�اف ان »م�ن ضمن ال�رشوط، رصف 
مبل�غ أي رصي�ف ف�ور الب�دء يف اعماله ما 
يعن�ي ان الحكومة ستس�تمر بدفع املبالع 

غر املتوفرة يف االصل«.
وتاب�ع ان »م�ا يعرف�ه الكث�ر ان الرشكة 
الكوري�ة اكمل�ت كارسي االم�واج الغربي 
االم�واج  وان ج�زًء م�ن كارس  والرشق�ي 
ابتلع�ه البح�ر دون معالج�ة ت����ذكر ما 
يعني اعادة ترميمه مج�ددا او تركه ملقالة 

اخرى«.
واش�ار اىل ان »العق�د م�ع الرشك�ة مظلم 
للغاي�ة وفي�ه الكث�ر م�ن التعقيد، س�يما 
م�ع تحديد 60 ش�هرا النجاز امل�رشوع، ما 
يعن�ي ان امل�رشوع بحاجة اىل 10 س�نوات 
مقبل�ة واضاعة مبال�غ كبرة م�ن خزينة 
الدول�ة«، مس�تغربا من »اهم�ال الحكومة 
للع�روض الت�ي عرضته�ا مجموع�ة م�ن 
ال�رشكات الهنغارية والصيني�ة واالوروبية 

والربيطانية«.

عبد اللطيف :دايو تضع شروطًا 
تعجيزية الكمال ميناء الفاو  اكدت وزارة الصناعة واملعادن ، نجاح 

خطته�ا التنموي�ة القص�رة، مبين�ة 
انها اعتم�دت خطة طموح�ة لتوفر 
ثالثة مقومات سيادية صناعية، فيما 
كشفت عن عروض استثمارية عاملية 
لتطوير املصانع املهمة يف العراق.وقال 
املتحدث باسم الوزارة مرتىض الصايف 
، ان »وزي�ر الصناع�ة منه�ل الخب�از 
وضع خطة طموحة من ثالث مراحل 

قصرة املدى ومتوسطة وطويلة، وتم 
تحقي�ق الكث�ر م�ن املنج�زات خالل 
الخطة الصناعية خالل الس�تة أشهر 
»الوزارة نجحت  ان  املاضية«.واضاف 
وبأم�وال املعام�ل دون تخصيص من 
وزارة املالي�ة م�ن اع�ادة تأهي�ل 12 
مصنعا خالل ستة اشهر يف حني كانت 
الخطة تشمل اعادة 18 مصنعا خالل 

سنة واحدة ».

الصناعة تكشف عن عروض 
استثمارية عالمية لتطوير مصانعها

أرقام واقتصاد
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الف طن حجم كميات الشلب 
المسوقة لسايلوات  وزارة التجارة 
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 و بابل و الديوانية و ميسان
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ألف برميل يوميا صادرات 
العراق النفطية ألمريكا  
خالل كانون األول وهي 

اقل من الشهر السابق

وجه مرف الرافدين ، فروعه يف بغداد واملحافظات 
واملس�تثمرين  ال�رشكات  اس�تقطاب  ب�رضورة 
الراغب�ني بالحص�ول عىل التموي�ل ومنح القروض 
له�م لغرض اس�تكمال مش�اريعهم االس�تثمارية 

بمختلف انواعها .
وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بيان ، ان “مدير 

عام امل�رف عقد اجتماعا موس�عا م�ع عدد من 
م�دراء الف�روع واملندوب�ني يف محافظ�ات الب�الد 
للتباحث بش�ان الية العمل املريف والخدمات التي 

تقدم للمواطنني”.
واض�اف البي�ان ان “مدير عام املرف ش�دد عىل 
رضورة مس�اهمة القطاع املريف يف دعم وتنشيط 

القطاع الخاص يف مختلف املجاالت”.
ودعا املرف اىل “تقديم افضل الخدمات املرفية 
للزبائن والعمل عىل تس�هيل اج�راءات معامالتهم 
ووضع الحلول للمش�اكل واملعوق�ات التي تعرض 
انج�از املعام�الت وبالرسع�ة املمكن�ة وم�ن دون 

عراقيل بعيدا عن الروتني”.

الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات االستثمارية ومنح القروض لها

التجارة : استئناف مناقلة الحنطة المحلية لتجهيز المطاحن
أعلنت وزارة التجارة ، عن استئناف 
لتج�ارة  العام�ة  الرشك�ة  مواق�ع 
الحب�وب بعد التوقف الت�ام يف كافة 
مواقع الع�راق لتنفي�ذ حملة الجرد 
الس�نوي.وقال مدير ع�ام الرشكة، 
عبدالرحمن عجي طوف�ان، يف بيان 
للوزارة، إن مواقع الرشكة استأنفت 
عمله�ا من خالل معاودتها اس�تالم 
الش�لب من الفالحني يف املحافظات 
الش�لبية، إىل جان�ب تجهيز عدد من 
املواقع املطاحن بالحصص املقررة، 
إضافة إىل معاودة مجرش�ة العمارة 
ال�رز  تصني�ع  بعملي�ة  الحكومي�ة 
ومناقل�ة الحنطة من فرع نينوى إىل 

مواقع بغداد.
وأضاف طوف�ان، أن الجهد الفني يف 
نينوى ب�ارش كذلك بإج�راء مناقلة 
الحنطة املحلية من س�ايلو الوائلية 
إىل س�ايلو ال�دورة، وحس�ب خط�ة 
املركزي�ة ت�م تحمي�ل 62  املناقل�ة 
شاحنة لحد اآلن، مؤكدا أن التحميل 

مس�تمر لس�اعات متأخ�رة، فيم�ا 
اس�تلم س�ايلو الدوره 24 ش�احنة 
محملة بالحنط�ة املحلية واردة من 

صومعة الوائلية.
وأش�ار، إىل معاودة مراكز التسويق 

يف محافظات النج�ف واملثنى وبابل 
والديوانية وميس�ان استالم الشلب 
م�ن الفالح�ني، مبين�ا أن الكميات 

املستلمة بلغت 238.19 ألف طنا.
وم�ن جانب آخر، كش�ف مدير عام 

الرشكة عن مواصلة فروع الديوانية 
والنج�ف بمناقلة الش�لب إىل فروع 
الرشك�ة يف كرب�الء واملثنى لفس�ح 
املج�ال وتهيئ�ة الطاق�ات الخزنية 
التي تس�هم يف اس�تالم الش�لب من 
الفالحني اللذين ينتظرون دورهم يف 
التسويق.ولفت طوفان، إىل أن فروع 
كرك�وك والديواني�ة واملثنى وصالح 
الدي�ن جه�زت املطاح�ن بحص�ص 
جدي�دة م�ن الحنطة، مع اإلش�ارة 
إىل أن فرع الرشكة يف ميس�ان أنهى 

تجهيز املطاحن بالحصة العارشة.
ع�اودت  ال�وزارة،  بي�ان  وبحس�ب 
الحل�ة  يف  الحكومي�ة  املج�ارش 
بتش�غيل  صخ�ر  وأب�و  والعم�ارة 
املحلي�ة،  ال�رز  إلنت�اج  مجارش�ها 
اس�تعدادا لتوزيعه ضم�ن مفردات 
 ،2021 لع�ام  التمويني�ة  البطاق�ة 
وبع�د أن ع�اودت املجارش اس�تالم 
كميات من الش�لب لغرض تصنيعه 

إىل رز.



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
االثنين 4 كانون الثاين 2021 
العدد 2495 السنة العاشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
واصلت مجموعات املس�توطنني، اقتحام باحات املسجد 
األقىص املبارك، تحت حماية قوات العدو الصهيوني رغم 
اإلغ�اق الش�امل الذي تواص�ل فرض�ه يف مدينة القدس 

املحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية أن مجموعات من املستوطنني 
اقتحم�ت باحات املس�جد األقىص املبارك صب�اح األحد، 

من جهة باب املغاربة وانتهاء بباب السلس�لة بحراس�ة 
مشددة من رشطة العدو.

ولفت�ت املص�ادر إىل أن قوات العدو أغلق�ت باب املغاربة 
بعد اقتحام املس�توطنني، الذين نفذوا جوالت استفزازية 

يف باحات األقىص، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وف�رض العدو الصهيوني منذ األس�بوع املايض إغاقات 
مش�ددة ش�املة ع�ى مدين�ة الق�دس املحتل�ة بدعوى 

“كورونا”، ومنع أي ش�خص م�ن التجّول ابعد من كيلو 
مرٍت عن محيط بيته.

وكان�ت قد أش�ارت املرابطة املبعدة عن املس�جد األقىص 
هنادي حلواني، إىل أن إجراءات االحتال التعسفية بحق 
املقدسيني مقابل تسهيات اقتحام املستوطنني لألقىص؛ 
يؤك�د أن الس�بب الحقيق�ّي لكّل ه�ذا التش�ديد وإبعاد 

املصلني، هو التفرد باملسجد األقىص.

المراقب العراقي/ متابعة...
لق�د كان عام 2020 للبنانيني بمثابة بارقة أمل 
إلنهاء األزمة املالي�ة واالقتصادية التي تعصف 
بالب�اد م�ن خ�ال تش�كيل حكومة برئاس�ة 
حس�ان دياب، ولق�د تولت الحكومة الس�لطة 
ب�� 20 وزيراً وتطلعت إىل رؤي�ة إيجابية لتنفيذ 

العديد من اإلصاحات يف لبنان.
وتش�كلت حكوم�ة دي�اب يف الوقت ال�ذي كان 
يعان�ي فيه لبنان م�ن أزمة اقتصادي�ة ومالية 
وتزاي�د  اقتص�ادي،  كرك�ود  مس�بوقة،  غ�ر 
معدالت الفق�ر، والبطال�ة، وارتفاع األس�عار، 
وإغاق بعض املؤسسات، وارتفاع الدين العام، 

واحتمال عدم القدرة عى سداده، وغر ذلك.
ويف أواخ�ر ش�باط 2020، تس�بب أيًضا تفيش 
ف�روس كورون�ا بدخ�ول ه�ذا البلد يف مس�ار 
معقد آخر. ولقد رشعت الحكومة يف ذلك الوقت 
بتنفيذ برنامج إصاح ش�امل ملحاربة الفس�اد 
يف لبن�ان، والذي قوب�ل منذ البداي�ة باملعارضة 
الش�ديدة م�ن قب�ل األح�زاب املوالي�ة للغ�رب 
والتدخ�ل األمريكي املبارش وغ�ر املبارش، وتم 
اتخ�اذ خطوات مختلفة لتفكي�ك ذلك الربنامج 

االصاحي.
ويف الوقت ال�ذي كانت فيه الحكوم�ة اللبنانية 
الولي�دة تصارع املش�اكل االقتصادي�ة واملالية 
وأزم�ة كورون�ا م�ن جه�ة، والتدخ�ل الغربي 
والتخريب من جهة أخرى، أدى االنفجار املروع 
الذي وقع يف مرفأ بروت يف الرابع من آب املايض 
بأكثر من 2700 طن من نرتات األمونيوم يف أحد 
املس�تودعات باملرفأ، من تفاقم األزمة يف لبنان. 
ول�م تقترص تداعي�ات هذه الحادث�ة الكارثية، 
التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، بينهم 
بعض العديد من الشخصيات اللبنانية البارزة، 
وخلف�ت أكث�ر م�ن 6000 جريح وع�دة مئات 
اآلالف من النازحني، عى القطاعني االقتصادي 
واإلنس�اني، بل إنها أيضا هزت بش�دة العملية 
السياس�ية اللبنانية. وبينم�ا حاولت الحكومة 
اللبناني�ة تهدئة الوضع والرتكي�ز عى محاولة 
تقليل الخس�ائر واألرضار الت�ي خلفها انفجار 
ملس�اعدة  مناس�بة  طريق�ة  وإيج�اد  ب�روت 
الجرحى، قام عدد م�ن  أعضاء مجلس الوزراء 
الذي�ن ل�م يتمكن�وا م�ن التعام�ل م�ع موجة 
االتهام�ات واملش�اكل املرتاكم�ة، باالس�تقالة 

واحدا تلو اآلخر.
ويف نهاي�ة املط�اف، اضط�ر حس�ان دي�اب إىل 
االس�تقالة يف الع�ارش آب 2020، بع�د أق�ل من 
أس�بوع عى انفجار مرفأ ب�روت، وبهذا االمر 

ع�ادت العملي�ة السياس�ية يف لبن�ان إىل نقطة 
الصفر. وطبعا ويف هذه األثناء يجب أال نتجاهل 
الفتن�ة التي نس�ج خيوطها املح�ور األمريكي 
الس�عودي الصهيوني الستغال انفجار بروت 

لتحقيق أهدافه املناهضة للمقاومة.
وحت�ى أن�ه قب�ل الوالي�ات املتح�دة والكي�ان 
أدواته�ا  الس�عودية  اس�تخدمت  الصهيون�ي، 
اإلعامي�ة والدعاي�ة لرك�وب موج�ة املأس�اة 
اللبناني�ة لخدمة مصالح واش�نطن وتل أبيب، 
وبعد ذل�ك ب�دأ املس�ؤولون الصهاين�ة والبيت 
االس�تفزازية  باط�اق ترصيحاته�م  األبي�ض 

املتعلقة بمحور املقاومة يف لبنان.
ويف 31 أيل�ول امل�ايض، ت�م تعي�ني مصطف�ى 
أديب، س�فر لبن�ان الس�ابق يف أملاني�ا، والذي 
رش�حه رؤس�اء الوزراء اللبنانيون السابقون، 
بمن فيهم س�عد الحريري، عى رأس الحكومة 
اللبناني�ة الجديدة بعدما حص�ل عى 90 صوًتا 
وتم تكليفه بتش�كيل حكوم�ة جديدة يف لبنان. 
لكن م�ع بداية مش�اورات أديب م�ع الفصائل 
النيابية، اتضح أنه ليس لديه أي مبادرة خاصة 

لتش�كيل وهيكلية الحكومة، وكل ما قاله كان 
يمليه عليه سعد الحريري وفرنسا.

وذك�ر »أدي�ب« يف ذل�ك الوقت أن�ه كان يتحدث 
فق�ط م�ع الرئيس ميش�ال ع�ون ع�ن هيكلة 
دون  حكوم�ة  تش�كيل  إىل  ودع�ا  الحكوم�ة 
وجود أحزاب سياس�ية أو ما س�ماها بحكومة 
»تكنوق�راط« من 14 وزيرا وهذه هي الحكومة 
نفس�ها التي أرادها الحريري وأحزاب خارجية 

العام املايض.
وأخ�ًرا، وبع�د أس�ابيع م�ن املفاوض�ات غر 
املثم�رة، رفض�ت الق�وى السياس�ية اللبنانية 
وحزب الله والتيار الوطني الحر بشدة الهيكلية 
الت�ي اقرتحها أديب، ولهذا فقد اس�تقال االخر 
يف 26 أيلول املايض. وبعد أيام قليلة، أعلن سعد 
الحريري ترشحه ملنصب رئيس الوزراء اللبناني 
الجديد، ويف 22 ترشين األول املايض، فاز ب� 65 
م�ن أص�ل 120 صوًتا ت�م اإلدالء بها لتش�كيل 

حكومة جديدة يف لبنان.
وبينما كان الحريري قد وعد بتش�كيل حكومة 
يف غض�ون 10 أيام، إال أن�ه إىل اآلن، وبعد مرور 

أكث�ر م�ن ش�هرين وبع�د التدخ�ل األمريك�ي 
الس�عودي الفرن�ي الواضح، ال يزال تش�كيل 
الحكومة يف لبنان يف حالة ارتباك مش�وش وتم 

تأجيله إىل عام 2021.
وُتظهر أبحاث ودراس�ات الخ�رباء أن االقتصاد 
اللبنان�ي، كغره م�ن دول العالم، عانى بش�دة 
خ�ال تفيش وباء كورونا. لكن مع وجود 45 يف 
املئ�ة من اللبنانيني يعيش�ون تحت خط الفقر، 
بحس�ب البن�ك ال�دويل، وّجه »كورون�ا« رضبة 
قاضي�ة القتص�اد الب�اد. ووفق وزي�ر الرعاية 
االجتماعي�ة اللبنان�ي، فإن أكثر م�ن 75٪ من 
الس�كان يعيش�ون حالًي�ا تح�ت خ�ط الفقر. 
ولق�د عان�ى لبن�ان خ�ال الف�رتة املاضية من 
نقص يف العملة الخارجية »الدوالر« وانخفاض 
قيمة اللرة، االمر ال�ذي قلل من واردات القمح 
والنف�ط. ويف غض�ون ذل�ك، قام�ت الكثر من 
الس�وداء  الس�وق  ع�ى  باالعتم�اد  ال�رشكات 

للحصول عى العملة االجنبية.
ووفق مس�ؤولني لبنانيني كب�ار، حّول أصحاب 
خمس�ة بنوك خاصة نح�و 2.3 مليار دوالر من 

الودائ�ع العامة إىل الخارج، وهذا جزء فقط من 
تحوي�ل األموال العامة من لبنان إىل دول أخرى، 
وهو ما القى احتجاًجا شديًدا من أبناء الشعب 
اللبناني.وبالنظر إىل األزمة االقتصادية الحالية 
يف لبن�ان، ف�إن االنفج�ار يف مرفأ ب�روت جعل 
األمور أس�وأ، ويتوقع صندوق النق�د الدويل أن 
ديون الباد يف عام 2021 ستصل إىل نحو ٪167 
من الناتج املح�ي اإلجمايل، ليحتل لبنان املرتبة 

الرابعة يف العالم من حيث الديون.
ويف ع�ام 2020، كم�ا يف فرتة ما قب�ل املؤامرة، 
بذلت الواليات املتح�دة قصارى جهدها إلخراج 
املقاومة من املش�هد الس�يايس اللبناني. ويف 8 
أيلول املايض، فرض�ت وزارة الخزانة األمريكية 
عقوبات ع�ى وزيرين لبنانيني س�ابقني بزعم 
دعمهما لح�زب الله، وهما يوس�ف فانيانوس 
ملواصل�ة  محاول�ة  يف  الخلي�ل،  حس�ن  وع�ي 
سياس�ات إدارة دونال�د ترام�ب العدائي�ة ضد 
املقاوم�ة، وت�م وض�ع وزي�ري النق�ل واملالية 
اللبناني�ني الس�ابقني ع�ى قائم�ة العقوب�ات 

األمريكية عى التوايل.

عربي دوليعربي دولي
حكومة مشوشة وارتهان للخارج

لبنان يخرج من 2020 مثخنًا بالجراح حاماًل 
معه ملفات عالقة
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أميركا لعمليات اغتيال تطال مسؤوليها
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مسيرة حاشدة في اليمن »وفاًء لدماء الشهداء«

إثيوبيا تعلن إنجاز
 78% من سد النهضة

بروفيسور أميركي: فطنة 
الجنرال سليماني في محاربة 

اإلرهاب ال مثيل لها

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد األس�تاذ الفخري يف العلوم السياس�ية بجامع�ة جنوب االباما 
الربوفيسور انتصار نادر ان فطنة الجنرال الشهيد قاسم سليماني 
العس�كرية يف مجال مكافحة االرهاب ويف ابتكار “اس�رتاتيجيات 

حرب” غر متكافئة ضد اإلرهابيني ال مثيل لها.
ونقل�ت صحيف�ة التايمز عن الربوفيس�ور نادر قول�ه إن “فطنة 
الجن�رال س�ليماني العس�كرية وقدرته عى ابتكار اس�رتاتيجيات 
غر متكافئة للحرب ضد اإلرهاب والجمع بني الجماعات املختلفة 
للعم�ل مًعا كانت ال مثيل لها”، مضيفا أن الجمهورية االس�امية 
كان�ت يف طليعة الحرب ضد داع�ش والجماعات االرهابية االخرى 

لحماية امنها“.
واوضح ان »تعريف مصطلح اإلرهاب الذي قدمته األمم املتحدة هو 
تعريف بسيط مصمم إلرضاء اآلراء املتضاربة حول هذا املوضوع، 
فاإلرهاب هو أوالً وقبل كل يشء مصطلح س�يايس يفس�ح املجال 

أمام تعريف قانوني مقبول عاملًيا«.
وتاب�ع: »يمك�ن أن ينظر إىل إرهاب�ي دولة ما عى أن�ه مقاتل من 
أج�ل الحرية من قبل دولة أخرى. عاوة ع�ى ذلك، قامت الواليات 
املتح�دة اآلن بتس�ليح املصطل�ح س�عياً وراء أه�داف سياس�تها 
الخارجي�ة. وهذا يعني عملًيا أن أي ش�خص أو مؤسس�ة أو دولة 
تعارض بنش�اط هيمنة واش�نطن العاملية يتم تصنيفها عى أنها 
إرهابية مما يجعل من الصعب معالجة مش�كلة اإلرهاب بطريقة 

ذات مغزى”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن وزير الري واملياه اإلثيوبي س�يلييش بيكي�ي، األحد، االنتهاء 
من بناء 78٪ من س�د النهضة، مش�را إىل بدء املفاوضات الثاثية 

مع مرص والسودان بشأن التعبئة والتشغيل.
وقال بيكيي، يف تغريدة له، عرب حس�ابه الرسمي عى »تويرت«، إن 
»االجتماع الذي دعا إليه وزي�ر العاقات الدولية والتعاون بجنوب 
إفريقيا والرئيس الحايل ملكتب االتحاد اإلفريقي، س�يضم 6 وزراء 
مس�ؤولني عن الش�ؤون الخارجية واملي�اه يف ال�دول الثاث، ومن 
املتوقع أن يحرض املراقبون والخرباء املكلفون باالتحاد اإلفريقي«.
وكانت وكالة الس�ودان لألنباء »س�ونا«، ذكرت مس�اء السبت، أن 
وزي�ر الخارجية الس�وداني املكل�ف عمر قمر الدي�ن، ووزير الري 
وامل�وارد املائي�ة يارس عب�اس، سيش�اركان يف االجتم�اع الوزاري 

ملفاوضات سد النهضة اإلثيوبي.
ونقل�ت الوكال�ة عى لس�ان مص�در مس�ؤول، أن ه�ذا االجتماع 
سيناقش مقرتح السودان الرامي لتفعيل املفاوضات بإعطاء دور 
أك�رب لاتحاد اإلفريقي عرب خربائه للوص�ول التفاق قانوني ملزم 
بشأن س�د النهضة حسب طلب السودان الس�ابق، ومن ثم النظر 
يف املسودة التفاهمية التي أعدها خرباء االتحاد اإلفريقي للوصول 

التفاق مرض لألطراف الثاثة.

المراقب العراقي/ متابعة...
خرج�ت مس�رة جماهرية حاش�دة يف مدينة 
صعدة بمشاركة شعبية ورسمية واسعة تحت 
شعار »الوفاء لدماء الشهداء«، وذلك يف اختتام 

الذكرى السنوية للشهيد.
واحتش�د املتظاه�رون األحد، إىل أكرب ش�وارع 
املدينة قادمني من مختلف مديريات املحافظة 

بما يف ذلك املديريات الحدودية البعيدة.
وحمل املتظاهرون ش�عارات الحرية املناهضة 
بالسياس�ة  واملن�ددة  األمريكي�ة  للهيمن�ة 
األمريكي�ة يف املنطق�ة، وصور الش�هيد القائد 
السيد حسني بدر الدين الحوثي وصور الشهداء 
القادة، كما حمل املش�اركون يف املس�رة صور 

الشهداء من أقاربهم.

وردد املش�اركون هتاف�ات منه�ا “من صعدة 
إىل بغ�داد.. درب واح�د لاس�تقال“، “بدم�اء 
الشهداء األبرار.. عمدنا نهجا ومسار“، “هبوا 

صفا يا أنص�ار”، “هذا طريق الصماد.. نميض 
يف طري�ق الجهاد”، “يا ش�هيد يا ش�هيد.. عن 
خطاكم ل�ن نحيد”، “وعهدا يا س�ليماني.. أن 

نقتص من الجاني”.
وألقي�ت يف املس�رة كلمات وقصائد ش�عرية، 
استذكرت »الشهداء األبرار الذين فازوا بالحياة 
األبدية وهم يف مواجهة املس�تكربين والطغاة، 
الش�هداء  تضحيات�ه  م�ن  نس�تلهم  وكي�ف 
وعظمتهم دروس�ا ملواجهة العدوان السعودي 

األمريكي ومواجهة املستكربين والطغاة«.
وأكد بي�ان املس�رة الختامية لذكرى الش�هيد 
األم�ن  لن�ا  حقق�وا  »الش�هداء  أن  الس�نوية 
واالستقرار وهم يقدموا ارواحهم يف سبيل الله 

وهم منبع ومدرسة عطاء«.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا الدبلوم�ايس اإليراني الس�ابق امر 
املتح�دة  الوالي�ات  األح�د،  موس�وي، 
اغتي�ال س�تطال  التهي�ؤ لعملي�ات  إىل 
مس�ؤوليها، مؤكدا أن مح�ور املقاومة 
س�يؤدب امريكا لكرسه�ا كل القوانني 

واألعراف.
وقال موسوي إنه “يجب ان تتهيأ امريكا 
لعملي�ات اغتي�ال تط�ال مس�ؤوليها”، 
املقاوم�ة س�يؤدب  أن “مح�ور  مبين�ا 
امريكا لكرسه�ا كل القوانني واألعراف 

وفتحوا باب جهنم عى انفسهم”.
وأضاف، أن “عملي�ة االغتيال االمريكية 
جبان�ة ل�م تحق�ق اي م�ن أهدافهم”، 
س�ليماني  “الش�هيدين  أن  إىل  مش�را 
واملهندس حققا النرص بحياتهما واثمرا 

اهدافا بعد استشهادهما”.
وأكد موسوي، أن “ايران ستبقى تاحق 
جمي�ع املتورط�ني باغتي�ال س�ليماني 
وبضمنهم ترامب”، الفتا إىل أن “طهران 
بط�رق  او  قانوني�ا  ترام�ب  س�تاحق 

أخرى”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن 11 عض�وا جمهوري�ا يف مجلس الش�يوخ األمريك�ي، أنهم 
س�رفضون مصادقة الكونغ�رس األمريكي األس�بوع املقبل عى 

نتيجة االنتخابات الرئاسية.
وحت�ى اآلن، أعل�ن عضو واحد ه�و جوش هويل نيت�ه رفض فوز 
بايدن األربعاء، يف خطوة نادرة تهدد بإحداث انقسام داخل الحزب 

الجمهوري.
وقال األعضاء األحد عرش يف بيان “عى الكونغرس أن يس�مي فورا 
لجنة انتخابية، مع س�لطة كامل�ة للتحقيق” يف “تزوير انتخابي” 
محتمل، يف موقف يتقاطع مع رفض الرئيس دونالد ترامب اإلقرار 

بهزيمته منذ شهرين.
وأضاف هؤالء بقيادة س�ناتور تكس�اس النافذ تي�د كروز أن عى 
ه�ذه اللجنة “أن تج�ري تدقيقا عاجا خال ع�رشة أيام يف نتائج 
الواليات” حيث كان املرشحان متقاربني، مؤكدين أنه إذا لم يحصل 
ذلك “فس�نصوت يف الس�ادس من يناير رفضا ألصوات الناخبني يف 

الواليات غر املحسومة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت مجل�ة »فوري�ن بولي�ي« األمركية، 
مقاال اعترب أن الربيع العربي كان له تأثر كبر 
عى أوروبا، وأحدث تغيرات فيها »قد تدوم إىل 

األبد«.
وقالت مراس�لة املجلة يف بروت أنشال فوهرا، 
الت�ي كتب�ت املق�ال، إنه بع�د عقد م�ن ثورات 
الربيع العرب�ي، فإن أوروبا، الق�ارة املجاورة، 

شهدت تغرات إثرها رصدتها يف مقالها.
واعتربت أن »قارة أوروبا لم تعد يف الحال ذاتها 
الت�ي كانت عليه�ا قبل عام 2011، وألس�باب 
تتعلق مبارشة بالثورات التي فشلت يف الجوار؛ 

فأوروبا اليوم منقسمة عى نفسها«.
وتابع�ت أن »قرار بريطاني�ا التصويت لصالح 
الخروج من االتحاد األوروبي كان، ولو جزئيا، 

رد فعل عى أزمة الاجئني التي ولدت من رحم 
األزم�ة س�ورية وما آل�ت إليه األوض�اع هناك 
فيما بع�د من حرب أهلية. وما من ش�ك أيضا 
يف أن األحزاب السياس�ية الشعبوية يف مختلف 
أرجاء أوروبا تحقق صعودا منذ سنني إذ تجني 
مكاس�ب اس�تثمارها يف املخاوف املتزايدة من 

اإلسام والتطرف«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة “الغاردي�ان” يف تقرير أعده جيم�ي إدوارد، بأن 
وزراء الحكوم�ة الربيطاني�ة يتعرضون لضغوط م�ن أجل تقديم 
تفس�ر حول عدم تسجيل هجمات س�قط فيها مدنيون يمنيون، 

ولم ُتضّمن يف سجل انتهاك القانون الدويل اإلنساني.
وتق�ول الصحيف�ة إن وجود قاع�دة البيانات الت�ي أخفتها وزارة 
الدف�اع الربيطاني�ة من�ذ ع�ام 2015 وظهر فق�ط عندما وجدت 
الحكوم�ة نفس�ها متورطة يف تح�د قانوني يتعل�ق بقرارها منح 
الصناعات الدفاعية الربيطانية رخصة لتصدير الساح للسعودية 
واس�تخدامها يف اليمن. وجاء التحدي القانوني وس�ط مزاعم بأن 
األسلحة اس�تخدمت لخرق القانون اإلنساني الدويل. وحتى شهر 
تموز، تم تس�جيل 500 خ�رق للقانون يف قاع�دة البيانات. ولكن 
منظمات حقوق اإلنس�ان تعتقد أن الرقم قد يكون أعى يف الحرب 
التي شنها تحالف بقيادة السعودية، ونفذ فيها أكثر من 20.000 
غارة جوي�ة. ورفضت الحكومة الربيطانية ن�رش قاعدة البيانات 

مما يجع�ل من االس�تحالة معرفة الحوادث املس�جلة. واقرتحت 
مص�ادر دفاعي�ة أن الداع�ي لعدم الكش�ف عنها ه�ي احتواؤها 
ع�ى معلوم�ات واس�عة ع�ن األرص�دة الت�ي زودته�ا بالخروق. 
ويعترب بعضها حساس�ا وال يمكن الكش�ف عنها للرأي العام. إال 
أن أس�ئلة يف الربملان توصل�ت إىل أن عددا من الغ�ارات التي تعترب 
خرقا للقانون اإلنساني الدويل وسجلتها منظمات حقوق اإلنسان 
واملنظمات غر الحكومية، ليس�ت مضمنة يف قاعدة بيانات وزارة 

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

فورين بوليسي: »الربيع العربي« غير 
كل شيء في أوروبا

الغارديان: ضغوط على الحكومة البريطانية للكشف عن 
انتهاكات السعودية



عام مر على اغتيال اللواء الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. ضربات لم يتوقعها األميركيون فشكلت عنصرًا 
مفاجئًا على مستويات عدة سياسية عسكرية واستراتيجية. في لحظة سياسية وأمنية كانت هي األخطر واألدق في منطقة الشرق 

األوسط، نتيجة تصاعد التوتر بين الجمهورية االسالمية االيرانية وأميركا، أقدمت الواليات المتحدة األميركية على مغامرة متهورة 
بتنفيذ جريمة العصر.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 4 كانون الثاين 2021 العدد 2495 السنة العاشرة

بقلم/د. علي مطر
أرادت إدارة دونال�د ترام�ب، أن تعي�د تثبيت 
قوته�ا يف منطقة الرشق األوس�ط من خالل 
هذه الجريمة، والقول ملحور املقاومة بأكمله 
إن الق�وة األمريكية ال ت�زال يف أوجها وقادرة 
ع�ى توجي�ه أي رضب�ة، وتصفي�ة كل م�ن 
يش�كل خطراً عليها وعى الكيان اإلرسائييل، 
وبالت�ايل تري�د أن تق�ول إن الي�د الطوىل هي 
ليس�ت ملحور املقاوم�ة إنما له�ا، إال أن الرد 
الصاعق الذي حصل يف عني األسد أعاد ترتيب 
امللف�ات وتغيري النظرية األمريكية، بحيث أن 
اختلفت  األمريكية  االس�راتيجية  التقديرات 
نظرته�ا للق�وة اإليراني�ة، وهو م�ا أتى عى 

لسان عسكريني وسياسيني أمريكيني.
ح�اول الكثريون التش�كيك بفعالية الرد عى 
ع�ني األس�د، وح�اول التقلي�ل م�ن أهميته 
أبع�اده  عن�د  الوق�وف  دون  العس�كرية، 
االس�راتيجية، وتحوالت القوة التي حملتها 
تلك الرضبات، خاصًة أنه لم يسجل يف تاريخ 
منطقة الرشق األوس�ط وربم�ا يف العالم، أن 

تم إستهداف قاعدة أمريكية بشكل مبارش.
لق�د حققت الرضب�ات الصاروخية اإليرانية 
جمل�ة من األهداف، وفتحت نقاش�اً أمريكياً 
ح�ول أدوات ال�ردع الت�ي تمتلكه�ا إي�ران، 
فق�د أش�ارت صحيفة »واش�نطن بوس�ت« 
االمريكي�ة يف تقرير س�ابق لها عن منظومة 
الصواري�خ  »أن  إىل  اإليراني�ة  الصواري�خ 
اإليراني�ة باتت ال تخط�ئ الهدف إال بعرشات 

األمتار«.
وم�ن خ�الل ق�راءة تقاري�ر ع�دة نقلت عن 
الجن�ود األمريكيني، يمك�ن أن نخلص إىل أّن 
الصواريخ اإليرانية كانت مؤثرة، وقد حصلت 
الرضبة وفقا للمقاييس التي أرادتها القيادة 
العس�كرية اإليراني�ة، وه�ي رضب القواعد 
االمريكي�ة م�ن دون ان تذه�ب اىل التصعيد. 
واملي�زة األساس�ية أن الصواري�خ اإليراني�ة 
وصلت اىل أهدافها من دون أن يتم اعراضها، 

وهذا مرّده إىل: إم�ا أن األمريكيني لم يزودوا 
قواعدهم دفاعات جوية، وكان لديهم متسع 
من الوقت لنقل بطاريات باتريوت إليها، قبل 
اغتيال الحاج سليماني وبعده بخمسة أيام، 
أو أن الصواري�خ نجحت يف تخطي الدفاعات 
الجوي�ة األمريكية ويف كلتا الحالتني يعد ذلك 
تفوقاً تكتيكي�اً يف مقابل ترهل أمريكي ناتج 

عن عدم توقعات الرد اإليراني.
الت�ي  الصاروخي�ة  الق�درات  منع�ت  لق�د 
أظهرتها إيران، الوالي�ات املتحدة وحلفاءها 
من اس�تهداف الجمهورية اإلس�المية، ليس 
اليوم فحس�ب بل كذلك منع�ت غزوها خالل 
الس�نوات املاضي�ة. إضاف�ة إىل م�ا تق�دم، 
فقد أصب�ح هناك اع�راف امريك�ي واقعي 
بالق�درات الصاروخية اإليراني�ة وبامتالكها 
وأظه�رت  وذكي�ة.  عميق�ة  لتكنولوجي�ا 
الهجم�ات الصاروخي�ة م�دى الخط�ر الذي 
يش�كله التقدم الحاصل يف قدرات الصواريخ 

اإليراني�ة عى الق�وات األمريكي�ة. وقد حذر 
تقري�ر نرشه ي�ان ويليام بمركز الدراس�ات 
االس�راتيجية والدولية بواش�نطن وترجمه 
مرك�ز »االتح�اد لألبح�اث«، م�ن أن عملية 
استهداف قاعدة عني األسد وصفت يف البداية 
بأنه�ا مج�رد رد فعل رمزي يج�ب تجاهله، 
لكن املعلومات التي كشفت بعد ذلك، اشارت 
اىل أن التداعي�ات كان�ت أكثر خط�ورة، وأّن 
الهج�وم كان�ت ل�ه تبع�ات أكرب م�ن مجرد 
هج�وم ل�م يقص�د اح�داث رضر بحس�ب 

ترصيحات املسؤولني األمريكيني.
يش�ري الكات�ب بحس�ب م�ا ينق�ل »مرك�ز 
االتحاد« اىل أّن التقييمات الس�ابقة أثبتت أن 
إي�ران بذلت جه�ًدا خاًصا لتحقي�ق أهدافها 
من وراء الرضبة، حي�ث ُتظهر الهجمات أن 
ق�وات الصواري�خ الباليس�تية اإليرانية، من 
حي�ث التكنولوجي�ا والكف�اءة التش�غيلية، 
لديه�ا القدرة عى إحداث ارب�اك لدى القوات 

االمريكي�ة وعملياتها العس�كرية املش�ركة 
يف الرشق األوس�ط. كما يكش�ف الهجوم أن 
إيران قادرة عى تجاوز الصرب االس�راتيجي 
لتحقي�ق الردع املطل�وب بس�بب التهديدات 
االمريكية. قد يتطلب هذا الوضع الجديد من 
الواليات املتحدة تعدي�ل موقفها من القوات 

املنترشة يف املنطقة.
وكش�فت اإلصابات التي تل�ت اإلعالن عنها 
ع�ن حقيقة أنه لم يك�ن كل الجنود آمنني يف 
مخب�أ أثناء الهجوم، حيث ظل بعض الجنود 
األمريكي�ني يف مواقع مكش�وفة للدفاع عن 
القاع�دة ض�د هجوم ب�ري محتم�ل، بينما 
بقي آخرون خارج املالج�ئ ملراقبة عمليات 
الطائ�رات ب�دون طيار. وروت ه�ذه القوات 
أنه�ا اقرب�ت بش�كل خط�ري م�ن اصطدام 
ال�رؤوس الحربي�ة البالس�تية. حت�ى أولئك 
املوج�ودون يف املخاب�ئ ل�م يكون�وا آمن�ني 
تماًما وربما كان�وا عرضة لصدمات التأثري. 

كان�ت مالج�ئ قاع�دة ع�ني األس�د صالحة 
فقط لتحم�ل إصابات الذخائر الصغرية مثل 

الصواريخ وقذائف الهاون.
 RAND وقد قدرت دراس�ة أجرتها مؤسسة
أن هجوًم�ا ب� 50 صاروًخا باليس�تًيا يمكن 
أن يجع�ل قاع�دة جوي�ة أمريكية رئيس�ية 
غري قابلة لالس�تخدام للطائرات الكبرية ملدة 
أس�بوع، وبذل�ك ف�إن إصابة قاع�دة جوية 
بالشلل بسبب هجوم صاروخي هو أحد أكثر 
السيناريوهات إثارة للقلق للقوات األمريكية 

املتمركزة يف الواجهة.
يق�ول القائ�د األمريك�ي األع�ى يف القاعدة، 
اللفتنان�ت كولوني�ل تيم غارالن�د، يف حديث 
لوكال�ة فرانس ب�رس، إنه »عندما س�قطت 
املوجة األوىل، كان أعى وأقوى دوي أس�معه 
يف حياتي«. ويضيف »لم أخف هكذا منذ فرة 

طويلة«.
ويذكر غارالند أنه من حسن الحظ أن الوضع 
س�مح للقاعدة بتعليق معظم نشاطها حتى 
ه�دوء الهج�وم، فل�و انخرط�ت القاعدة يف 
رصاع واسع النطاق مع إيران، فإن مثل هذا 
القمع لإليقاع العمليات�ي يمكن أن يكون له 
تداعي�ات كبرية عى مس�ار ال�رصاع. ُتظهر 
هجمات إي�ران الخطر الذي يش�كله التقدم 

يف قدرات صواريخها عى القوات األمريكية.
هك�ذا إذاً، يظهر ملن يري�د أن ينصف البحث 
وأن ال يج�ايف الحقائق، أن رضبة عني األس�د 
ل�م تك�ن رضب�ة تقليدي�ة عابرة، ول�م تكن 
مج�رد رد كم�ا أراد إع�الم املح�ور األمريكي 
تضيفع�ه، إنما رداً بليغاً س�جل يف س�جالت 
الدراسات األمريكية، وأثبت أن هناك رضورة 
األمريكي�ة  االس�راتيجية  الق�راءة  إلع�ادة 
للق�وة اإليرانية، فإيران لم تعد دولة عابرة يف 
االس�راتيجية األمريكية، ب�ل إنها ند قوي يف 
الرشق األوسط يملك قوة كبرية، ويملك إرادة 
عظيمة يف الس�عي إىل إخ�راج األمريكيني من 

املنطقة.

بقلم/محمد حميد
تح�ّل علينا يف ه�ذه األيام الذكرى الس�نوية 
األوىل لرحيل الفريق قاس�م سليماني، قائد 
قوة القدس يف ح�رس الثورة اإليراني والذي 
استش�هد برفقة الحاج أبو مهدي املهندس، 
خ�الل زي�ارٍة إىل العاصم�ة العراقي�ة بغداد 
بعد اس�تهداف طائرات االحت�الل األمريكية 

للسيارة التي كانا يستقالنها.  
املل�ف  يف  س�ليماني  الش�هيد  عم�ل  لق�د 
الفلسطيني وملفاٍت أخرى لسنواٍت طويلة، 
وكانت له إنجازاٌت هائل�ة يف تطوير قدرات 
املس�تويني  ع�ى  الفلس�طينية  املقاوم�ة 
االس�راتيجي وامليداني. ي�روي املجاهدون 
الذي�ن ابتعث�وا إىل الجمهوري�ة اإلس�المية 
بداي�ة األلفي�ة الثاني�ة ومطل�ع االنتفاضة 
الفلس�طينية الثاني�ة )انتفاض�ة األقىص(، 
الجه�د ال�ذي بذل�ه مدرب�و ق�وة القدس يف 
ح�رس الثورة م�ن أج�ل متابع�ة املقاومة 

الفلسطينية وتطوير قدراتها.

املتفج�رات  كان تصني�ع  الوق�ت،  ذل�ك  يف 
والعب�وات الناس�فة يعتم�د ع�ى وس�ائل 
بدائي�ٍة، وكان ابت�كار الصواري�خ أقرب إىل 
املب�ادرات الفردي�ة الش�خصية اعتمدت يف 
بع�ض املحط�ات، ع�ى خ�رباٍت عس�كريٍة 
وعلمي�ٍة قديم�ة، ربم�ا يكون ق�د جاوزها 

قطار الزمن.
ي�روي املجاه�دون أن املدرب�ني م�ن ق�وة 
الق�دس كان�وا يجته�دون يف إحض�ار املواد 
البدائية، ويتابعون مع املجاهدين الطريقة 
التي يعمل�ون بها يف فلس�طني، ويحاولون 
محاكاة الظروف وتحس�ني الواقع الخاص 
بعمليات تطوير التجارب الصاروخية. ومن 
ث�ّم عملوا ع�ى تحس�ني املواد املس�تخدمة 
يف التصني�ع، لتكون أكثر دق�ًة يف التصويب 
والرمي، وأكرب قدرًة يف الوصول إىل أهدافها. 
املقاوم�ة  امت�الك  يف  س�بباً  كان  ذل�ك  كل 
الفلس�طينية الحقاً ق�دراٍت صاروخية أكرب 
مدًى وأكثر فاعلية. وأصبحت بذلك جزءاً من 

االسراتيجية الدفاعية للشعب الفلسطيني، 
وامتلكت القدرة ع�ى ردع العدو الصهيوني 
الذي يس�تبيح الراب ويرتكب الجرائم بحق 

الشعب الفلسطيني ويستبيح مقّدراته. 
لق�د كان الش�هيد القائد قاس�م س�ليماني 
مرشف�ًا عى جميع جهود ق�وة القدس، من 
ناحي�ة التدري�ب وتطوير ق�درات املقاومة 
الفلس�طينية، باإلضاف�ة إىل إرشافه املبارش 
ع�ى عملي�ات نق�ل األس�لحة وتهريبها إىل 
قطاع غ�زة املحارصة حص�اراً مطبقاً، من 

خالل عمليٍة معقدٍة ومتعّددة األقطار.
لقد التقيت الش�هيد قاس�م س�ليماني قبل 
استش�هاده بع�ام، فل�م أمل�س منه س�وى 
م�ن  كان  أن�ه  رغ�م  والي�ر،  التواض�ع 
أه�م القي�ادات السياس�ية والعس�كرية يف 
إي�ران. اّتس�م بتواضع�ه وليونت�ه وتفّهمه 
لآلخري�ن، وكان ذا حضوٍر طاٍغ يف الس�احة 
س�ؤاله  يكث�ر  كان  لق�د  الفلس�طينية. 
الفلس�طينية  املقاوم�ة  ع�ن  واطمئنان�ه 

ويس�أل ع�ن احتياجاته�ا، ويح�رص عى 
تلبيتها، فضالً عن قدرته عى االس�تماع إىل 
املجاهدين الذي�ن يتحدثون عن تجاربهم يف 

املقاومة ونقاط القوة والضعف لديهم.
ع�ى  الش�ديد  تركي�زه  الحظت�ه،  ومم�ا 
مس�ألتني هامتني يف تطوير قدرات املقاومة 
الفلس�طينية، أوالهما متمثلٌة يف س�عيه إىل 
نقل تجربة الصواري�خ الذكية، التي تكاد ال 
تخطئ أهدافها، إىل املجاهدين يف فلس�طني، 
وثانيهما متمثل�ٌة يف إدخال تقنية الطائرات 
ة يف خدمة العمل الجهادي للمقاومة  املس�ريّ

يف فلسطني.
وكالهما أموٌر هامٌة يف سياق تحسني قدرات 
املجاهدين يف أرض امليدان، وهو ما يمكن أن 
يمث�ل مفاج�أة صادمة للع�دو الصهيوني. 
لقد تمّكنت املقاومة الفلسطينية من حصد 
ثم�ار اجته�اد الش�هيد م�ن خ�الل إحداث 
املفاج�آت عن�د أي عدواٍن صهيون�يٍّ قادم، 
فالعدو الصهيوني بات يعلم أّن أّي مواجهٍة 

مع غزة يف هذه األوقات، وبهذه العزيمة، لن 
تكون نزهًة.

إّن املقاوم�ة ق�ادرٌة اآلن ع�ى رّد الع�دوان 
والتص�دّي ل�ه وإلح�اق رضب�اٍت قاس�ية 
املتك�رّبة  االحت�الل  ق�وات  بصف�وف 
واملتغطرس�ة، ولن ينفع االحت�الل تحالفه 
مع ق�وى ال�رش األجنبي�ة أو العربية مهما 
كانت قوة املال والسالح ومهما بلغت درجة 

االنحياز األعمى لهذا العدو الغاصب.
يف الختام، إن الشهيد اللواء قاسم سليماني 
ق�ّدم الكث�ري لفلس�طني م�ن دع�ٍم معنويٍّ 
وم�اديٍّ وتدريب�ي، وك�رّس حيات�ه للقدس 
انش�غاالته  مقدم�ة  يف  وكان  وفلس�طني، 
تطوي�ر ق�درات املقاوم�ة واملقاوم�ني. ويف 
ذكرى استش�هاده السنوية، نتقّدم بالتحّية 
إىل كّل أولئ�ك الصادق�ني املخلص�ني الذي�ن 
عاش�وا واستش�هدوا م�ن أجل الل�ه تعاىل، 
واضع�ني نص�ب أعينه�م تحري�ر املس�جد 

األقىص وفلسطني.

بقلم/محمود الهاشمي 
ال اعتقد ان الواليات املتحدة قد انش�غلت 
بأم�ر بق�در انش�غالها بذك�رى اغتيال 
الش�هييدين س�ليمان واملهن�دس ،فق�د 
اعتادت هذه الدولة املتغطرس�ة ان تقتل 
وتغتال وتح�رق وتعتدي دون ان ينتابها 

اي قلق يذكر .
لقد خ�رج الرؤس�اء والق�ادة االمريكان 
بعد كل جريم�ة ارتكبوها وهم يف خيالء 
يفعل�ون  بم�ا  يتبجح�ون  وغطرس�ة 
ويل�وون القوانني الدولي�ة وفق اهوائهم 

وتطلعاتهم ليربروا جرائمهم .
منذ عام تقريبا وامريكا تقف عى طرف 
اصاب�ع اقدامها بع�د ان ارتكبت جريمة 
املطار ،حتى ليكاد الش�عب االمريكي ان 
يلط�م ترام�ب عى وجه�ه بمافعل ،فقد 
تلقوا اول اهان�ة مبارشة بقصف تواجد 

القوات االمريكية بعني 
 االس�د وه�و رد لم تألف�ه امري�كا منذ 
الح�رب العاملية الثانية فق�د اعتادت ان 
تصفع الدول عى خدها االيمن فتمنحها 
الخد االي�ر ،لكن ايران غ�ريت املعادلة 
س�واء عل�م االم�ريكان بال�رد فأخف�وا 
جنودهم او لم يعلموا وقد تلقوا الرضبة 
ورض�وا بذل�ك عل ذل�ك ي�ريض القيادة 
االيرانية وتكتفي به ثأرا للشهداء ،وهي 

انتكاسة كبرية للجربوت االمريكي.
كان ال�رد املب�ارش بقص�ف قاع�دة عني 

االس�د مج�رد اع�الن ان اي�ران ق�ادرة 
ع�ى الرد لكن ال�رد االس�راتيجي بطرد 
املنطق�ة ه�و  االمريكي�ة م�ن  الق�وات 
اله�دف االك�رب ونس�أل ؛- ه�ل ان ايران 
ق�ادرة عى ط�رد الق�وات االمريكية من 
املنطق�ة ؟ عى االرض نع�م فقد بارشت 
امري�كا بس�حب جزء م�ن قطعاتها من 
العراق وافغانس�تان والصوم�ال وربما 
من مناطق اخ�رى دون االعالن ،وكررت 
ملرات عى لس�ان مس�ؤوليها انها جادة 
يف ذلك ،ليس لرغبة امريكية لكنها تلقت 
الرضب�ات ع�ى اي�دي املقاوم�ة فكانت 

بداية الهزيمة !!
الس�ؤال االخ�ر :-اذا كان�ت امري�كا قد 
اغتالت الش�هيدين س�ليماني واملهندس 
بقصد القض�اء عى املقاوم�ة باملنطقة 

فهل نجحت بذلك ؟
بعد استش�هادهما رض�وان الله عليهما 
جدي�دة  فصائ�ل  ماتش�كلت  رسع�ان 
بالع�راق وازدادت العمليات العس�كرية 
ضد التواجد االمريك�ي بما يف ذلك قوافل 
الدعم اللوجس�تي القادم�ة من الكويت 
باتج�اه القواعد االمريكي�ة داخل العراق 
اىل  باالم�ريكان  دف�ع  مم�ا  وخارج�ه 
ارس�ال ممثلة االمني العام لالمم املتحدة 
بالس�خارت للتفاوض مع قادة املقاومة 

للمطالبة ب)الهدنة( !!
يف س�وريا ولبن�ان واليم�ن وفلس�طني 

اتسعت املقاومة وازدادت قوتها امليدانية 
والتسليحية 

وش�اهدنا صواريخ غزة الت�ي تدك قالع 
الصهاينة كل حني ،رغم الحصار وقطع 
املعون�ات والتآمر  واخر الرس�ائل كانت 
يف ذكرى استش�هاد الش�هيدين بمناورة 
ش�ارك فيها )12( فصي�ال للمقاومة لم 
تق�م بحجمه�ا  املقاومة بغ�زة من قبل 
،فيم�ا كانت صواريخ انص�ار الله تصل 
تباعا اىل حيث اوكار العمالة بالسعودية 

!
خالل عام ،منذ ان تمت جريمة االغتيال 
وحتى الي�وم ،وجدت امريكا نفس�ها يف 
ح�رج كبري ب�ني الداخل االمريك�ي الذي 
موش�كة فيه الدول�ة الع�الن االنفصال 
بني الش�مال والجنوب وتده�ور الوضع 
االقتص�ادي وتأث�ري الجائح�ة والرصاع 
الجمه�وري  الحاكم�ني  الحزب�ني  ب�ني 
والديمقراطي وبني السياس�ة الخارجية 
وانحس�ار النفوذ وصعود التنني الصيني 

،وازدي�اد صالب�ة العم�ق االس�راتيجي 
للجمهورية االسالمية ومحور املقاومة .
لم تس�تطع امري�كا ان تغ�ري يف املعادلة 
السياس�ية واالمني�ة بمنطق�ة ال�رشق 
االوس�ط ،فنظ�ام الحك�م يف س�وريا لم 
يس�قط ولبن�ان تف�اوض بق�وة وحزب 
الل�ه عام�ر بمقاتليه وس�الحه وقيادته 
وسياسته الداخلية والخارجية ،وانصار 
الل�ه الق�وة االك�رب يف اليمن وفلس�طني 
واي�ران  وصموده�ا  بقوته�ا  ح�ارضة 

تزداد قوة ومنعة وتم�ددا ،ومن الصعب 
املساس بها .

خ�الل ع�ام حاول�ت امري�كا ان تعوض 
باملنطق�ة  وهزيمته�ا  خس�ارتها  ع�ن 
الخارجي�ة  بالق�رشة  املس�اس  ع�رب 
الحكوم�ات  ع�ى  ،فضغط�ت  لالم�ة 
االم�ارات  مث�ل  باملنطق�ة  الضعيف�ة 
والبحرين والس�ودان واملغرب وسوقهم 
باتج�اه )التطبي�ع ( م�ع الصهاين�ة يف 
واس�تعراضية  مكشوفة  س�يناريوهات 
،ونست انها اخذت القرشة )الحكومات( 
وتركت اللب )الش�عوب( تق�ول كلمتها 
بالرف�ض وانتظ�ار انتظامها الس�قاط 

هذه الحكومات العميلة .!
خس�ارة ترامب باالنتخاب�ات االمريكية 
اعتدناه�ا  خس�ارة  التمث�ل  االخ�رية 
ملرشحني سابقني بالواليات املتحدة انما 

خسارة رهان صهيوني 
وعمالئ�ي للمرشوع )االترامبي( س�واء 
داخ�ل امري�كا وخارجها فخذله�م الله 
واذله�م واخ�ر قرقعة للس�الح ارس�ال 
الب�وارج  االخ�رية  ايام�ه  يف  ترام�ب 
الحربية والطائ�رات املتطورة اىل الخليج 
بدع�وى )محاربة اي�ران ( ث�م ليراجع 
اىل الق�ول )لل�رد ع�ى ايران ( ث�م القول 
بان )امليليش�يات التابع�ة اليران تخطط 
ل�رضب جنودن�ا ومصالحنا(ليلجم من 

قبل وزير دفاعه 

)لي�س هنال�ك م�ن اش�ارة واضحة بان 
ايران لديها نية لرضب القوات االمريكية 
( فيم�ا انقس�م البنتاغ�ون عى نفس�ه 
وب�دأت عملية س�حب اح�دى الب�وارج 
وقطعا س�تلحق بها االخريات ، .لنس�أل 
؛-ال�م يع�د ه�ذا االنس�حاب والراج�ع  
هزيم�ة المري�كا وخذالن�ا الصدقائه�م 
باملنطق�ة ؟ لق�د وصل�ت الرس�الة بان 
ش�خصية املهندس وس�ليماني تتوالدان 
ليكون�ا جيال مقاوما ون�رصا مؤزرا بعد 
ان اقيمت لهما مراسيم التأبني يف االدنى 
واالق�ىص م�ن االرض عرفانا وش�هادة 
لهذه الدماء الزكية واعالنا بان )املقاومة 

( تزداد قوة وبسالة .
قد يبدو بالشكل العام ان ارسائيل تعيش 
اعراس�ها بالتطبيع والعالق�ات الجديدة 
واالمتي�ازات التي حصلت عليها من قبل 
ترام�ب يف جع�ل الق�دس عاصم�ة لهم 
وضم اجزاء من الضفة الغربية والجوالن 
وغريها لكنها عشب زائل اليتعدى فصل 

الربيع ،مثلما ترامب زائل 
والنف�وذ االمريكي بانحس�ار ناهيك عن 
املش�اكل الداخلية التي تعيشها ارسائيل 
بحي�ث ارب�ع حكومات بعام�ني والحبل 
ع�ى الج�رار  ومش�اكل اخ�رى يصعب 
احصاؤها ،وان التطبيع خلق لها مشكلة 
ك�ربى الن�ه اس�تفز الش�عوب العربي�ة 

وجعل الحكومات العميلة يف حرج .

عام على جريمة العصر .. ماذا حققت ضربة عين األسد؟

الفريق قاسم سليماني.. شهيد القدس

ترامب »والنزعات االخيرة« ومستقبل المنطقة 

الش�ايب رد للس�اتر.. رد ياملح الكاع.. هك�ذا كان يردد رجل كبري 
الس�ن ودموعه تنهم�ر عى خديه وهو يقف ب�ني الجموع ويتطلع 
بأح�دى صور مهن�دس النرص الش�ايب الذي ترك خلف�ه ارث وأثر 

كبريين يف القلوب والعقول ايل تدرك معنى الكرامة
الش�ايب الذي يقف يف  الخط�وط األمامية أثناء املعارك  يقبل أيادي 
أبناؤه املقاتلني  ويمسح الراب عن وجوههم يشد من ازرهم يتفقد 
الجرح�ى وعوائل الش�هداء يضع الخط�ط ويتابع بنفس�ه تحرير 

األرايض ويتطلع بفارغ الصرب ألحدى الحسنني نرص أو شهادة
اب�و مهدي ال�ذي أذاق الدواعش مرارة الهزيمة وأفس�د مخططات 
ال�دول التي أسس�ت ودعمت تل�ك التنظيمات األرهابي�ة وأفقدهم 
صوابه�م وغري قواعد الحرب فالس�نوات الت�ي كان تضعها أمريكا 
لتحري�ر منطق�ة واحدة من محافظ�ة ما كانت تس�تغرق أياما يف 

حسابات املهندس الذي كان يعرف تماما كيف يغري مسار املعارك
اليمكن بأي ش�كل من األشكال خلط األوراق حتى وأن نزع التاريخ 
جل�ده وعبثت به أيادي بعض املرجفني واملطبلني ممن ينعقون مع 
كل ناع�ق فاملوق�ف األمريكي واض�ح اليحتاج اىل تحلي�ل أنها تأثر 
لصنيعتها وربيبتها داعش التي كانت أملها يف تلك املرحلة لتقس�يم 
الع�راق وليتك�رر الس�يناريو  الس�وري اال ان املرجعي�ة واملهندس 
والحش�د  أب�و اال ان يك�ون العراق حرا ويغلقوا أس�واق للنخاس�ة 

الداعشية فالعراقي ليس للبيع ونساؤه لن تكون سبايا..
أمري�كا التي تخفي وجهها القبيح تحت قناع الديمقراطية وتعتقد 
أنها تحدد مصائر الش�عوب والتي أدركت أن مهندس النرص يشكل 
عائق�ا أم�ام مخططاتها يف العراق  لم تعرف بعد أنه ليس ش�خصا 
يمك�ن القضاء عليه بل ه�و منهج رفض وأب�اء وعنفوان وكربياء 
وكأن لسان حاله يقول مازال دمي يتدفق من خارصة الرفض منذ 

أيقنت الخلود يف كربالء
ياربي�ع املناطق التي أراد الخريف ان يغري لونها ياش�ايب املقاومة 
وأنت تتفوق عى همة الش�باب أيها االب قب�ل أن تكون قائدا يقال 
أنها ذكرى س�نوية لكننا نتس�ائل هل للمجد ذكرى ياسيد السواتر 
ن�ودي للص�الة وهاهو مكانك بني املصل�ني يف مواضع  النرص الذي 
خططت له طويال فرأيته فكان أحدى الحسنيني لتنال الشهادة هي 
األخرى فيجتمعان معا ليكونا عنوانا للتاريخ تروي  مسرية االحرار 

وهم يتنقلون بني نرص وشهادة وعطاء
أي الكلمات تقال وهي تصف املهندس اإلنسان قبل أن يكون القائد، 
عند رؤية حشود الزائرين لقربه الرشيف عندئذ ستدرك أمريكا إنها 
أخفق�ت يف القضاء عى نهجه وإن إستش�هاده صنع جيال مختلفا 
يدرك معنى التضحية ويع�رف معنى التحرر من العبودية.. ويدرك 
جيدا ماسيكتبه التاريخ عن املهندس وكيف كانت تقام الصالة عى 

السواتر والشايب أول الحارضين
وكّل الّش�كر والتقدير للجمهورية اإلس�المية يف إيران عى مواقفها 
الثابت�ة والداعم�ة للقضي�ة الفلس�طينية وللمجاهدي�ن، ودعمها 
عوائ�ل الش�هداء واألرسى والجرحى، والتحّية أيض�اً لكل املدافعني 

عن فلسطني واملساندين ألهلها.       

صالة عىل السواتر..
والشايب أول  الحارضني

د. مديحة الربيعي
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اص�در ن�ادي ال�زوراء الري�ايض، بيان�اً 
رس�مياً بش�أن مفاوضاتها للتعاقد مع 

مدرب جديد.
وذك�ر النادي يف بي�ان تابعت�ه /املراقب 

العراقي/ ان »ادارة نادي الزوراء معروف 
عنه�ا اداره نموذجي�ة تتعام�ل بش�كل 
اح�رايف يف اختياراتها للك�وادر التدريبية 
وال تتأث�ر بالضغط االعالمي الذي يتخذه 

البع�ض م�ن اج�ل غاي�ات معروف�ة«.
واوض�ح ان »االدارة لديه�ا لجن�ة فني�ة 
مس�ؤولة عن اختيار املدربني أو الالعبني 
وبالتنسيق املشرك مع الهيأة االدارية«.

وبني ان »الخيارات املوجودة من املدربني 
س�واء كانت محلية أو اجنبية هي محط 
اح�رام لدينا واالي�ام القادمة ستش�هد 

االختيار االفضل للنوارس«.

تقدمت الهيئ�ة اإلدارية لنادي الطلبة 
الريايض بالش�كر والتقدير إىل املدرب 
أحم�د خل�ف وم�درب الح�راس عبد 
الكري�م ناع�م عىل كل م�ا قدماه من 
عمل بتفان وإخالص خدمة »لألنيق« 
خالل الفرة املاضي�ة. وذكرت اإلدارة 
يف بيان رسمي أنها تثمن الدور الكبري 
الذي قدمه أحمد خلف ومدرب حراس 
املرم�ى، بع�د اعتذارهم�ا ع�ن ع�دم 

إكمال مسريتهما مع النادي.
وتابع�ت: »يف الوق�ت ال�ذي نثمن فيه 

دور ال�كادر التدريب�ي تعل�ن الهيئة 
اإلداري�ة أن املدرب عب�د الكريم ناعم 
سيتواجد مع الفريق يف املباراة املقبلة 
أمام أربيل وأن الكادر املساعد املؤلف 
من فري�د مجيد وإبراهي�م عبد نادر 
س�يقودان الفري�ق يف تل�ك املواجهة 
الك�رة  ل�دوري   13 الجول�ة  ضم�ن 

املمتاز«. 
وأوضح�ت أن اإلدارة إىل اآلن لم تتفق 
م�ع أي م�درب وكل م�ا ت�م ذكره يف 

مواقع التواصل عار عن الصحة.

ادارة الزوراء تؤكد قرب تسمية مدرب الفريق

كاتانيتش يعلن قائمة العراق لمواجهة اإلمارات

التطبيعية ترفض تغيير موعد مباراة النفط والشرطة

مجيد ونادر يقودان الطلبة ايمن حسين يتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز 
في مواجهة أربيل

حارس شجاع ومهاجم قناص ابرز 
مالمح الجولة الحادية عشرة

ح�دد اتحاد ك�رة الس�لة الخامس 
من الش�هر الجاري موعدا النطالق 
ال�دور الثاني م�ن ال�دوري املمتاز 
والتي تتضمن تقاط�ع أندية بغداد 
فيم�ا بينه�ا وتناف�س ف�رق بقية 

املحافظات معا.
وق�ال أم�ني رس االتح�اد الدكت�ور 
خال�د نج�م إن االتح�اد ح�دد يوم 
الثالث�اء املقب�ل موعدا الس�تكمال 
الثانية  ال�دوري بانط�الق نافذت�ه 
حي�ث س�تلعب أندي�ة بغ�داد فيما 
بينها واملباريات جميعها س�تكون 
فيم�ا  املغلق�ة،  الش�عب  قاع�ة  يف 
كرك�وك  مدين�ة  قاع�ة  تحتض�ن 

منافسات أندية املحافظات.
وس�تقام ي�وم غ�د الثالث�اء أرب�ع 
مباري�ات، يلتق�ي يف األوىل فريق�ي 
الرشط�ة واألعظمي�ة ث�م مب�اراة 
النف�ط والخط�وط الجوي�ة فيم�ا 
س�يواجه فري�ق الكهرب�اء نظريه 

الحشد الشعبي.
وتحتض�ن قاع�ة كرك�وك مب�اراة 
غاز الش�مال ونفط الش�مال، عىل 
أن تس�تكمل املباريات املتبقية يوم 

الخميس املقبل.
يش�ار إىل أن أربع�ة أندي�ة حققت 
العالمة الكاملة من النقاط يف الدور 
األول وه�ي أندي�ة النفط والحش�د 

الشعبي والرشطة والكهرباء.

أوضح ش�اكر محم�ود مدرب الس�ماوة، أن الفوز عىل 
الكهرباء يف الجولة املاضية، منحنا دفعة معنوية كبرية 
الس�يما وأن النق�اط الثالث دفعتن�ا إىل األمام يف جدول 

ترتيب الدوري العراقي املمتاز.
وقال محم�ود إن »املباراة املقبلة س�تكون مهمة أمام 
نف�ط البرصة، ألن�ه من الفرق املنافس�ة لن�ا يف الئحة 
الرتي�ب وبالت�ايل نقاطه�ا س�تكون يف غاي�ة األهمية 
وعلينا أن نس�تثمر الجانب املعنوي للخروج من املباراة 

بنتيجة إيجابية«.
وأضاف أن »فريق الس�ماوة بحاجة إىل الصرب لذا أدعوا 

القائم�ني ع�ىل النادي والجماه�ري املحب�ة، أن تمنحنا 
فرصة لتصحيح املسار، خصوصا أن أغلب الالعبني من 
فئة الشباب وتنقصهم الخربة وبالتايل علينا أن نتعامل 

معهم بشكل تدريجي«.
وأش�ار ش�اكر، إىل أنه »تعامل مع الفريق بواقعية وال 
يمك�ن التغي�ري يف أس�لوب اللعب، ألن الدوري مس�تمر 
وهن�اك ضغ�ط يف املباري�ات وبالتايل نحت�اج إىل الوقت 

إلعادة ترتيب األوراق«.
يذكر أن الس�ماوة بعد ف�وزه عىل الكهرب�اء يف الجولة 

ال�12 تقدم إىل املركز ال�16 برصيد 12 نقطة.

غدًا.. موعد انطالق الدور الثاني للدوري السلوي

شاكر محمود: السماوة يحتاج إلى إعادة ترتيب األوراق

سريش�كو  الس�لوفيني  أعل�َن 
كاتانيتش، مدرب املنتخب العراقي، 
ملب�اراة  الرافدي�ن  أس�ود  قائم�ة 
اإلمارات الودية والتي ستقام يف دبي، 
12 كان�ون الثان�ي الج�اري، ضمن 
املنتخب�ني  تحض�ريات 
ت  للتصفي�ا

اآلس�يوية املؤهلة ملونديال 2022 وكأس 
آسيا 2023.  

ووج�َه كاتانيت�ش الدع�وة ل��24 العبا، 
وهم:

حراس�ة املرم�ى: ج�الل حس�ن ومحمد 
حميد وفهد طالب.

خط الدف�اع: ع�الء مه�اوي ومصطفى 

ورضغ�ام  عدن�ان  وع�ي  ج�رب  محم�د 
إس�ماعيل وحس�ن رائد وريبني وسوالقا 
وميث�م جب�ار وأحم�د إبراهي�م وفيصل 

جاسم.  
خط الوسط: أمجد عطوان وصفاء هادي 
وإبراهي�م بايش وم�ازن فياض ورشيف 
عب�د الكاظ�م ومحم�د قاس�م وس�جاد 

جاسم وحسني عي وشريكو كريم.
خ�ط الهجوم: ع�الء عبد الزه�رة وأيمن 

حسني ومحمود خليل.  
ويس�افر وف�د املنتخ�ب العراق�ي، ي�وم 
الخمي�س املقبل إىل دبي لخ�وض املباراة 
الودية، فيما سيعود من اإلمارات يوم 13 

كانون الثان الجاري إىل العراق.

برف�ض  النف�ط  ن�ادي  أف�اد 
بإقام�ة  طلب�ه  التطبيعي�ة 
ضم�ن  املقبل�ة  مبارات�ه 
فري�ق  أم�ام   13 الجول�ة 
الرشطة عىل ملعب الش�عب 
أو إرج�اء اللقاء لي�وم آخر.  
وق�ال جمعة الثامر املنس�ق 
االعالم�ي للن�ادي إن »إدارة 
النفط طلب�ت من التطبيعية 
بأن يكون ملعب الش�عب هو 
البديل ملبارات�ه أمام الرشطة،  
لك�ن الطل�ب جوب�ه بالرفض 
ك�ون ملع�ب الش�عب خصص 

الي�وم  يف  فق�ط  فريق�ني  ملباري�ات 
الواحد«.

وأوضح أن ملعب الشعب سيحتضن يف 
اليوم ذاته مباراة فريقي الكرخ والقوة 
الجوية. وأضاف الثامر أن »التطبيعية 
رفضت أيضاً مقرح إقامة املباراة يوم 
الخمي�س بدال من االربعاء حتى تكون 
املب�اراة يف ملعب الك�رخ لتعارضه مع 
التحاق عدد من العب�ي الرشطة بوفد 
املنتخب«. وتابع ان »إدارة نادي النفط 
اضطرت إىل اللجوء مللعب نادي التاجي 
بعد االتصال برئيس النادي طه حالته 

الذي وافق الستضافة املباراة«.

الهي�أة  يف  املس�ابقات  لجن�ة  أص�درت 
التطبيعية، قائمة بتسلسل هدايف الدوري 
العراقي املمتاز بعد انتهاء الجولة الثانية 
عرش م�ن املنافس�ات. وبين�ت القائمة 
تصدر ايمن حس�ني العب ن�ادي القوة 
الجوي�ة تسلس�ل الهدافني بتس�جيله 
ثماني�ة أهداف. وتقاس�م العب نادي 

الكهرب�اء محمد ابراهيم والع�ب النفط موىس 
عدن�ان، املركز الثاني يف القائمة بس�تة أهداف 
ل�كل منهم�ا. فيم�ا كان املركز الثال�ث ألربعة 
العبني لكل منهم خمس�ة أهداف، وهم كل من 
العب فريق نادي الحدود منار طه، وجبار كريم 
العب امانة بغ�داد، وعمر منص�ور العب نفط 
الوسط، ومهند عبد الرحيم العب نادي الزوراء.

أسدل الستار عىل منافسات الجولة ال�12 من 
عمر الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم، والتي 
ش�هدت تألق ع�دد م�ن الالعبني الذي�ن لعبوا 
دورا كبريا يف نتائج فرقهم وقدموا مس�تويات 

متميزة وضعتهم تحت األضواء.
حارس كبري

جالل حسن: حارس مرمى الزوراء، تألق يف رد 
كرتني من انفرادين لفريق القاس�م، يف الشوط 
األول لينق�ذ فريقه من بداي�ة كادت أن تكون 

كارثية، ليخرج فريقه فائزا )0-2(.
دفاع متماسك

عدي ش�هاب: مدافع الكرخ لع�ب دورا حيويا 
يف وقف مفعول هج�وم الطلبة، وحمى مرمى 

فريق�ه لتنتهي املباراة بف�وز الكتيبة الصفراء 
.)1-2(

رض�ا ن�رص الل�ه: مداف�ع الح�دود م�ن أب�رز 
الالعب�ني يف مواجهة النجف، ولع�ب دورا بارزا 
يف ف�وز فريقه )2-1(، بعد أن عانى يف الجوالت 

السابقة.
س�امح س�عيد: الظهري األيمن للق�وة الجوية 
واح�د من أهم مفاتيح لعب الفريق يف مواجهة 
نفط ميس�ان التي انته�ت ملصلحة فريقه )3-
1(، وتمكن من صناعة أح�د األهداف بتمريرة 

متقنة.
مصطف�ى عب�د الجلي�ل: الظه�ري األيرس نفط 
الوس�ط، قاط�رة برشية التي ال ت�كل وال تمل، 

وتمي�ز برسع�ة انطالقات�ه وتكف�ل بصناع�ة 
الهدف األول لفريقه بتمريرة متقنة.

وسط رائع 
س�عد عبد األم�ري: العب وس�ط الرشطة تكفل 
بتس�جيل اله�دف الثاني بش�باك املين�اء، بعد 
م�رور 4 دقائق ولعب دورا ب�ارزا يف التخطيط 

ألغلب الهجمات.
كرار جاس�م: داينمو نفط الوسط توهج أمام 
نف�ط الب�رصة، وس�جل اله�دف األول وتكفل 
بصناع�ة اله�دف الثان�ي م�ن خالل أسس�ت 

جميل.
أمج�د س�عد: الجناح األيمن للس�ماوة س�جل 
هدفا مبكرا يف ش�باك الكهرب�اء، ليقود فريقه 

ل�3 نقاط يف غاية األهمية، لالبتعاد عن مناطق 
الهبوط.

منتظ�ر عبد األمري: الجن�اح األيرس للكرخ ترك 
بصم�ة واضح�ة أم�ام الطلبة، بعد أن س�جل 
ه�دف وصن�ع آخ�ر، وكان ل�ه دورا مهم�ا يف 

تحقيق الفوز.
قوة ضاربة

أيم�ن حس�ني: مهاج�م الق�وة الجوي�ة أحرز 
هدفني يف ش�باك نفط ميس�ان، وتصدر الئحة 

الهدافني برصيد 8 أهداف.
منتظر عادل: مهاجم الحدود الشاب قاد فريقه 
لتحقيق 3 نق�اط ثمينة بعد تعثرات متالحقة، 

حيث سجل هديف الفوز يف شباك النجف.



مانشستر  اتختذ 
قراًرا حاستًما  يونايتد 
الفرنيس  بيتع  بشتأن 
العتب  بوجبتا،  بتول 
وستط الفريتق، خالل 

املوسم الحايل.
ويرتبتط بوجبتا بعقد 
مع مانشستر يونايتد 
 ،2021 صيتف  حتتى 
صحفية  تقاريتر  لكن 
النتادي  أن  زعمتت 
اإلنجليتزي فعتل بنتد 

التمديد ملوسم آخر.
لصحيفتة  ووفًقتا 
الربيطانية،  »مترور« 
فتإن إدارة مانشستر 
يونايتتد قتررت طرح 
بوجبا للبيع يف الصيف 
املقبتل، بعدمتا رفض 
التوقيتع  الالعتب 
عتى عقتد جديتد مع 

الشياطني الحمر.
أن  إىل  وأشتارت 
مدريتد  ريتال  أنديتة 

ويوفنتتوس وباريتس 
ستان جرمان مهتمة 
ويأمل  بوجبتا،  بضتم 
يونايتتد أن تؤدي هذه 
املزايدة إىل زيادة رسوم 

الصفقة.
رايتوال،  مينتو  وكان 
رصح  بوجبتا،  وكيتل 
الالعتب  بتأن  مؤخترًا 
الفرنتيس يف حاجة إىل 
تغير األجواء والرحيل 
عن مانشسر يونايتد.

قتال بيتب جوارديوال إنته استتفاد كثرا من 
تجاربه السابقة يف عالم التدريب وهو ما كان 
له تأثر إيجابي عى مهمته الحالية عى رأس 
الجهتاز الفنتي ملانشستر ستيتي االنجليزي 
وإنته ربما يمدد مسترته يف هتذا املجال ملدة 

أطول مما توقع نتيجة لذلك.
وتحتول جوارديتوال وهتو إستباني إىل مجال 
التدريتب يف 2008 وأمتى أطتول فترة مع 
سيتي وهي خمسة أعوام خالل هذه املسرة.
وتتوىل العب الوستط الستابق تدريتب فريقه 
الستابق برشتلونة ما بتني 2008 و2012 ثم 
درب بايرن ميونخ األملاني ملدة ثالثة أعوام قبل 

أن يقود سيتي للفوز بلقب الدوري االنجليزي 
املمتاز مرتتني وبثالثة ألقاب يف كأس الرابطة 
وبلقب يف كأس االتحتاد اإلنجليزي بعد توليه 
املهمتة يف 2016.وعرب موقع ناديه الرستمي 
عى اإلنرنت قال جوارديوال الذي مدد تعاقده 
مع فريقه الحايل ملدة عامني يف ترشين الثاني 
املتايض »بالطبتع أنتا يف وضتع أفضتل اآلن. 
بالتأكيتد الختربة لهتا تأثتر إيجابتي خاصة 
بالنستبة يل وبطريقتة تعامتيل متع عميل«.
وأضتاف جوارديتوال »يف املتايض كنتت أفكر 
يف االعتتزال قريبتا. اآلن ربمتا أفكتر يف تمديد 

مسرتي«.

اإلصابتات  أصبحتت 
املدى،  املؤثرة وطويلتة 
جتدران  داخل  صداعتا 

نادي برشلونة اإلسباني، 
التذي دفتع ثمتن غياب 

أجتل  متن  نجومته 

التعايف، بخسارة الكثر من النقاط خالل السباق 
املشتعل يف الدوري اإلسباني »الليجا«.

نجتم  كوتينيتو  فيليتب  الربازيتيل  وتعترض 
برشتلونة إلصابة يف ركبتته اليرسى، خالل 
مواجهتة إيبار ضمن الجولة الت16 يف 
الليجتا، واضطر للخضتوع لعملية 
يف  إصابتته  بستبب  جراحيتة 

الغرضوف املفصيل الخارجي 
للركبة.

برشلونة  وأعلن 
بيتان  يف 
أن  رستمي، 
متدة غيتاب 
تينيتو  كو

ستتصل إىل 3 أشتهر تقريًبتا، والتذي شتارك هذا 
املوسم يف 14 مباراة يف مختلف املسابقات، 

وسجل 3 أهداف، وصنع هدفني.
خسارة فنية 

بال شتك إصابتة كوتينيو يف 
هتذه املرحلة من املوستم، 
ُتعد رضبة كبرة للفريق 

الكتالوني، خصوصتا أن الهولندي رونالد كومان 
املديتر الفني للفريتق كان يثق جًدا فيته ويعتمد 

عليه بشكل مستمر.
وعتى الرغم متن أن كوتينيو لم يظهر بمستتوى 
مميز يف أغلب املباريتات، لكنه كان يخدم طريقة 

اللعب التي يعتمد عليها كومان.
وُيتدرك كومتان هتذه الخستارة، خصوصتا مع 
اإلصابتة الطويلتة للشتاب أنستو فاتتي، لتقتل 

الخيارات الهجومية أمامه يف الفرة املقبلة.
وستيلجأ كومان للحل املتاح، وهو الشاب بيدري، 
والذي منحه املتدرب الهولندي الكثر من الفرص 

منذ بداية املوسم.
ونجتح بيتدري يف الظهتور بشتكل جيتد وتأقلم 
رسيًعا متع طريقة اللعتب، وشتكل ثنائيا مميزا 
متع األرجنتينتي ليونيتل ميتيس قائتد الفريق يف 

التحركات والتمريرات.

صفقة منتظرة
عى الرغم من الخسارة الفنية إلصابة الربازييل، إال 
أنها ستعود بالنفع عى خزينة النادي الكتالوني، 
والذي كان سيضطر لدفع 20 مليون يورو لنادي 
ليفربتول يف األستابيع املقبلتة بستبب كوتينيو.
ووفًقا للعقد املربم بني برشلونة وليفربول، يدفع 
البارسا هذا املبلغ إذا خاض كوتينيو 10 مباريات 
أخترى، وتحديتدا إذا شتارك يف 100 مبتاراة متع 
البلوجرانا.وخاض كوتينيو 90 مباراة فقط حتى 
اآلن، وسيغيب لفرة طويلة، وهو ما سيوفر دفع 
هتذا املبلغ عى خزينتة النتادي الكتالوني، والذي 
ُيعانتي يف الفرة األخرة من أزمتة مادية طاحنة 

وأوشك عى اإلفالس. 
ومتع توفر هتذا املبلغ املتادي، والحاجتة الفنية 
لضتم صفقتة يف الختط الهجومتي خالل ستوق 
االنتقاالت الشتوية، ربما يتحرك برشلونة للتعاقد 
مع ممفيس ديبتاي، الذي ُيعد من أبرز األستماء 

التي طالب كومان بضمها.
وكان ديبتاي قريًبا من االنتقال للبارستا الصيف 

املايض، لكن املفاوضات لم ُتكلل بالنجاح.
وستتكون فترص ضتم ديبتاي يف كانتون الثانتي 
الجاري كبرة جًدا، ال ستيما وأنته يتبقى يف عقده 
متع فريقه ليون الفرنيس 6 أشتهر فقتط، والذي 
ستيحاول بيعه مقابل مبلغ قليتل، بدال من رحيله 

مجانا بنهاية املوسم.

غوارديوال يدرس 
قرارا مهما بشأن 
مسيرته التدريبية

االثنين 4 كانون الثاين 
2021 العدد  2495
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اليونايتد يقرر االستغناء عن بوغبا

ريال مدريد، يخرس 
جهتود أحد العبيته املميزين بخط 
الدفاع يف مباراة أوساسونا املقبلة 

بالجولة 18 من الدوري اإلسباني. 
ظهتر  كارفاختال،  دانتي  كان 
بطاقتة  عتى  حصتل  املرنجتي، 
صفتراء يف الدقائتق األخترة متن 
فوز ريال مدريد عى ستيلتا فيجو 

بهدفني دون رد.
ووفًقا لشتبكة »ديفنسا سنرال« 
اإلستبانية، فتإن هتذه البطاقتة 
الخامسة لكارفاخال هذا املوسم، 
ضتد  اللعتب  متن  ستيحرمه  متا 

أوساسونا.

وأشتارت إىل أن غيتاب كارفاختال 
ستيكون مؤثترًا، ألن الالعب يقدم 
مستتوى ممتتاًزا يف الفرة األخرة 

مع ريال مدريد.
الديتن  زيتن  أمتام  أن  وأوضحتت 
زيتدان، مدرب ريال مدريد، 3 بدالء 
الجولتة  يف  كارفاختال  لتعويتض 
املقبلتة، وهتم: لوكاس فاستكيز، 
وألفتارو  فرنانديتز،  وناتشتو 

أودريوزوال.

التدويل  أعلتن 
نتي  يا غو و ر و أل ا
كافانتي  إدينستون 
مانشستر  مهاجتم 
ستيقبل  أنته  يونايتتد 
إيقافته ثتالث مباريات 
من قبل االتحاد اإلنكليزي 
الستتخدامه  القدم  لكترة 
مصطلًحا عنرصًيا يف رسالة 
عرب حسابه عى انستاغرام 
تتم حذفهتا برسعتة، لكنه 
دافع عتن نواياه مؤكًدا أنها 

غر عنرصية.
وكان كافانتي )33 عاما( رّد عى 
تهنئة من أحد أصدقائه عى موقع 
انستتاغرام )شتكرًا لك أيها األسود 
الصغتر( بعد الفتوز بصعوبة عى 
ستاوثمبتون 3-2 يف التدوري املحيل 
يف 29 ترشين الثاني املايض، يف مباراة 
ستجل خاللهتا مهاجم باريس ستان 
جرمان الفرنيس الستابق ثنائية ولعب 

تمريرة حاسمة.
وحتذف كافاني الرستالة برسعتة، فيما 
سارع يونايتد للدفاع عن مهاجمه الجديد، 
معتترًبا أن الكلمتة لهتا دالالت مختلفتة يف 

أمركا الجنوبية.
عترب  كافانتي  كتتب  اإليقتاف  قترار  وبعتد 
مواقتع التواصل االجتماعتي »أقبل العقوبات 
التأديبيتة، متع العلم أنني أجنبتي عى تقاليد 
اللغتة اإلنكليزيتة، لكننتي ال أشتاطر وجهتة 

النظر«.
وتابتع »أعتتذر إذا أستأت إىل شتخص متا 
بالتعبتر عن عاطفتي تجاه صديق، لم يكن 

ذلك يف نيتي عى اإلطالق«.

فرانكفورت يؤكد
 اهتمامه بضم زيركزي 

إصابة كوتينيو تعجل من اتمام صفقة ديباي المنتظرة

أوضح نتادي آينراخت فرانكفورت 
بضتم  اهتمامته  حقيقتة  األملانتي، 
مهاجتم بايترن ميونتخ، ختالل فرة 

االنتقاالت الشتوية الجارية. 
وكانتت تقارير صحفية، قد أفادت بأن 
فرانكفتورت يفاضل بتني 3 مهاجمني 
لتعويض رحيل الهولندي باس دوستت 
صتوب كلتوب بتروج البلجيكتي، من 
بينهم مواطنه جوشتوا زيركزي، العب 

البايرن. 
وختالل ترصيحتات لشتبكة »ستكاي 
ستبورتس«، علتق فريتدي بوبيتتش، 
املدير الريتايض لفرانكفورت، عى تلك 
التقاريتر، بقوله »جوشتوا العب رائع، 
فهو شاب يملك الكثر من املقومات«. 
وأضتاف: »نحن نبحث عتن العبني من 

هذه النوعية، سواء كان هو أو غره«.
ويرتبط صاحب التت19 عاًما بعقد مع 
النتادي البافتاري ممتتد حتتى صيف 
2023، لكنه فقد ثقة مدربه هانز فليك 
مؤخرًا، ليكتفي بالظهور يف 3 مباريات 

بالبوندسليجا هذا املوسم.

قتال مصدر بنادي أتليتيكتو مدريد، إن االتحتاد الدويل لكرة 
القتدم )الفيفا(، عطتل إيقتاف املدافع كتران تريبر لت10 

أسابيع، بداعي انتهاك قواعد املراهنات.
وعوقب تريبر بغرامة قيمتها 70 ألف جنيه إسترليني، من 
االتحاد االنجليتزي للعبة مع إيقافه لت10 أستابيع بدءا من 
23 كانون األول املايض، النتهاك 4 لوائح، تتعلق بمنع تقديم 
الالعبتني معلومتات إىل أشتخاص بحكم مكانتهتم، دون أن 
تكتون متاحة للجماهر يف نفس الوقت.وقال مدافع إنجلرا 
)30 عامتا(، املنضتم متن توتنهام هوتستبر إىل أتليتيكو يف 
تمتوز 2019، إنته لتم يشتارك يف مراهنات ولم يستتفد من 
مراهنتات أشتخاص آخرين.واضطر تريبر، التذي لعب كل 
مباريتات أتلتيكو يف الدوري اإلستباني ودوري أبطال أوروبا 
هتذا املوستم قبل إعتالن إيقافته، للغياب عن فتوز متصدر 

الدوري )1-0( عى خيتايف.

ضتع  و
عب  لال ا ستبا إل ا

سرجيو راموس، قائد 
رشًطتا  مدريتد،  ريتال 
من أجتل التوقيع عى 
عقد جديتد مع النادي 

امللكي.
راموس  وينتهتي عقتد 

يف  امللكتي  الفريتق  متع 
الصيتف املقبتل، ولتم يصتل 

الطرفان إىل اتفاق بشأن التجديد 
حتى اآلن.

ووفًقا لشتبكة »ديفنستا ستنرال« 
اإلستبانية، فتإن رامتوس وافتق عى 
عرض ريال مدريد للتجديد حتى صيف 

2023، كما لتم يعارض خفض راتبه يف 
العقد الجديد.

وأشتارت إىل أن رامتوس اشترط فقط 
الحصول عتى مكافآت بقيمتة مليوني 

يتورو، إذا شتارك يف 30 مباراة باملوستم 
الواحد.

وأوضحتت أن موقف راموس من التجديد ال 
يزال معقًدا، لكن هناك حالة تفاؤل لدى ريال 

مدريد بشتأن إمكانية التوصتل إىل اتفاق حول 
العقد الجديد.

وذكترت العديد متن التقاريتر الصحفية، أن هدف 
راموس هو االعتزال مع ريال مدريد.

كارفاخال يغيب عن مواجهة أوساسونا

كافاني يتقبل إيقافه ثالث مباريات 

الفيفا يعطل إيقاف تريبير مؤقتا

راموس يضع شرطا للتجديد مع ريال مدريد



املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وق�ال الش�اعر عبد الزه�رة خال�د يف قراءة 
نقدية خص بها )املراقب العراقي(: ان اتحاد 
أدب�اء وكتاب العراق / الب�رة اقام امللتقى 
الس�نوي االول للهايكو والنص الوجيز تحت 
شعار »الشعر ، نهر حياة يتجدد« تأتي هذه 
ال�دورة الت�ي حملت اس�م الش�اعر الراحل 
مصطف�ى عبدالل�ه بالتزام�ن م�ع الذكرى 
السنوية لوفاة ش�اعر الحداثة والتجديد بدر 
شاكر السياب وبمش�اركات عراقية واسعة 
منه�ا اتح�اد االدب�اء والكتاب املرك�ز العام 
وتري�ات قصيدة النث�ر ومس�اهمات عربية 
من اكث�ر من اربع دول مش�اركة فضال عن 
مش�اركة رابطة املبدع�ني العراقيني للفنون 
الجميل�ة يف الب�رة بوصلة موس�يقية من 
الفلكل�ور العراقي ومنتدى الس�ياب األدبي . 

أفتت�اح امللتقى كان يف قاعة رئاس�ة جامعة 
الب�رة وبرعاي�ة كلي�ة الكن�وز االهلي�ة، 
وح�ره جمع غف�ر من االدب�اء واملثقفني 

من داخل املدينة وخارجها.
واض�اف :ان هذا املتلق�ى األول أثبت نجاحه 
من خالل الجه�ود املخلصة ل�الدب العراقي 
والبري وال�ذي تمثل بالعم�ل الدؤوب من 
قبل د.سلمان كاصد واالستاذ حبيب السامر 
ود. حس�ني فال�ح نج�م ود. رساج محم�د 
وأخرين ال يحرني اسماؤهم ، كان بالفعل 
مفخرة لألهل البرة وللعراق عندما شارك 
املرك�ز العام التح�اد ادب�اء وكت�اب العراق 
املتمثل بحضور األمني العام االس�تاذ حنون 
مجيد واالس�تاذ األنيق بكل حركاته وكلماته 
عم�ر ال�راي واالس�تاذ جبار ك�واز وكذلك 
االستاذ حسني بن خليل عن وتريات قصيدة 

النث�ر وربما لم يحالفن�ي الحظ بذكر بعض 
الش�خصيات واملؤسس�ات التي ساهمت يف 
انجاح هذا امللتقى األول من نوعه يف املنطقة 

.
كالم البد منه…

:أن�ا هن�ا متلق�ي س�أذكر بع�ض  وتاب�ع 
األم�ور رغم اني لس�ت متخصص�ا يف النقد 
األدب�ي فيمكن أن أقول م�ع ما قرأت بعض 
االنتقادات املنشورة هنا وهناك التي جميعها 
تصب يف مصلح�ة األدب العربي . لذا عيّل أن 

ألخ�ص ما أري�د قوله ه�و ال ض�ر يف تعدد 
املدارس واملذاهب يف الش�عر كم�ا هو الحال 
بالنس�بة للش�عر العربي واالجنبي عموما . 
وبالنسبة اىل ) الهايكو ( املنسوب اىل اليابان 
ولو س�معت ع�ن معنى هذه الكلم�ة باللغة 
العربية عىل انه�ا ) الكلمة املضحكة ( وغر 
متأك�د من صحة الرتجم�ة فعلينا كمثقفني 
أن نف�رق ب�ني املجتم�ع اليابان�ي واملجتمع 
العرب�ي وباألخص العراق�ي و البري الذي 
يحم�ل مش�اعراً ويعيش يف ظ�روف تختلف 
تماما عما هو يف اليابان إضافة اىل االختالف 
يف الثقاف�ات واإلرث الحض�اري ، فم�ن غر 
املمك�ن ان يتعام�ل الكات�ب العراق�ي م�ع 
الطبيعة ويتناىس املحي�ط والظروف العامة 
الت�ي تش�عل له املش�اعر ثم هن�اك اختالف 
كبر بني سيكولوجية االنسان الياباني وبني 

العراقي.
واستطرد:مما ذكر آنفاً إما ان نتقبل الهايكو 
بصيغة عراقية بحت�ة حيث توظف الطبيعة 
إىل احاس�يس ومش�اعر مع استخدام جمال 
لغتنا العربي�ة التي تنفرد وتتف�ن يف كمالية 
العبارات والكلمات الفعالة يف تجسيد الصور 
الخيالية والواقعية لصناعة الدهشة واالبداع 
ل�ذا الهايك�و من دون دهش�ة س�يتحول اىل 
روت�ني الكتابة وحزمة م�ن امللل يف تصفيف 
العبارات خاصة عندنا كمجتمع عربي . رغم 

ان االدب العرب�ي تن�وع يف وض�ع الومضات 
والتواقيع عىل مائدة األدب وغر من أجناس 
وأنواع يف الش�عر العربي ، إال ان هناك حملة 
واس�عة ض�د ه�ذا الن�وع م�ن الش�عر لدى 
املثقفني يف الش�ارع والتواص�ل االجتماعي ، 
فأرى من غر املنطقي مهاجمة ) الهايكو ( 
من دون االس�تفادة منه يف تحويره وقولبته 
ضمن فائدة الشعر العربي وقد يفيُد ذلك من 
خالل انعقاد جلسات تحاورية أو تأسيسية 
لوضع عالم�ات مميزة لهذا الن�ص الحديث 
مقارن�ة م�ع الصن�وف األخرى من الش�عر 

والنث�ر ،ل�ذا كل ما نتمن�اه أن تك�ون كلمة 
)الهايكو ( بلساٍن عربي فصيح .

ولف�ت اىل ان�ه ق�د ت�م انعق�اد املهرجان يف 
ظرف قد يك�ون مالئماً لبعضهم أو غر ذلك 
لألخري�ن واعتقد كان�ت النية ل�دى االتحاد 
صاحب الش�أن هو تعوي�ض عما فات حني 
لم يعقد مهرجان املربد لهذه السنة السباب 
عدي�دة فه�ذا املهرجان حقق ل�ألدب حركة 
وانتق�ال من حال�ة الركود إىل اتس�اع دائرة 
املح�اور منها تقبل النق�د والنصوص عابرة 

بحور التسميات .

وم�ى اىل القول :عذرا لذوي االختصاص ملا 
ذكرت�ه ، حيث كان رأيي الش�خيص واتمنى 
كل التوفي�ق ألدبن�ا العرب�ي الراق�ي من بني 
األدب العامل�ي ول�و أغل�ب الذين ش�اركوا يف 
قراءة نصوصهم عىل املنص�ات طيلة الفرتة 
كان�ت بعي�دة ع�ن الهايك�و أما م�ن ناحية 
الجلس�ات النقدية كانت عىل مس�توى عال 

وتستحق كل الثناء .
وخت�م :أخراً يرن�ي أن أقدم اس�مى آيات 
ش�كري وعرفاني ل�كل من س�اهم وحر 
ه�ذا امللتق�ى وال�ذي يمث�ل مفخ�رة للعراق 
الب�رة النجاح�ه بص�ورة ذاتي�ة وطوعية 
،وكل التقدير واالحرتام لالستاذ حنون مجيد 
األم�ني العام التح�اد أدب�اء وكت�اب العراق 
واالستاذ د.سلمان كاصد واالستاذ د.حسني 
فالح نجم واالس�تاذ حبيب السامر واالستاذ 
د.رساج محمد واالستاذ عبدالسادة البري 

واالستاذ جبار الكواز 
واالس�تاذ عم�ر ال�راي واالس�تاذ حس�ني 
ب�ن خلي�ل ومنتدى الس�ياب األدب�ي ونقابة 
الفنان�ني وجامع�ة الب�رة واتح�اد رجال 
اعمال البرة وكل السادة النقاد واالساتذة 
يف اتح�اد ادباء الب�رة وباق�ي املحافظات 
وش�كرا لالعالم والصحاف�ة والعاملني خلف 
الكواليس والحضور وكل من س�اهم يف هذا 

امللتقى الرائع .

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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الوجييز  والنييص  الهايكييو  مهرجييان  سييجل 
والذي اقيم بالزتامن مع ذكرى وفاة الشاعر 
بييدر شيياكر السييياب نجاحييا تنظيمييا كبريا 
كونييه شييهد حضييورا كبييريا ميين المهتميين 

بالشعر.

محمود حسن اسماعيل
بغ�����داد يا قلعة األسود

يا كعبة املجد والخلود
يا جبهة الشمس للوجود

سمعت يف فجرك الوليد
توهج النار يف القيود

وبرق النر من جديد
زأرت يف حالك الظالم

وقمت مشدودة الزمام
للنور للبعث لألمام

لبأسك الظافر العتيد
ومجدك الخالد التليد

عصفت بالنار الحديد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ابراهيم الفقي
ن�رى م�اال نريد ونري�د ماال نرى فنفق�د قيمة ما ن�رى ونضيع يف 
رساب م�ا ال نرى ك�ن حريصا أال تفق�د قيمة ما ت�رى لوال وجود 
عكس املعنى ملا كان للمعنى معنى. هناك أش�ياء وأشخاص وحتى 
أجزاء تس�ر معن�ا يف رحلة حياتن�ا لغرض محدد ولف�رتة محددة 
ولي�س ملصاحبتن�ا ط�وال الرحلة ،ذلك ح�ان الوق�ت أن تدعهم و 
ش�أنهم. هناك أوقات نش�عر فيه�ا أنها النهاية، ثم نكتش�ف أنها 
البداي�ة، وهناك أبوابا نش�عر أنها مغلقة ثم نكتش�ف أنها املدخل 
الحقيق�ي. عندما ال تعرف ماذا تفعل يبدأ عملك الحقيقي، وعندما 
ال تعرف أي طريق تس�لك تبدأ رحلتك الحقيقي�ة. لوال تحدياتي ملا 
تعلمت، و لوال تعاس�تي ملا س�عدت، ول�وال آالمي مل�ا ارتحت ،لوال 
م�ريض ملا ش�فيت ، ل�وال فقري ملا ، ل�وال ضياعي مل�ا وجدت، لوال 
فش�يل ملا نجحت، ولوال إدراكي ملا أصبحت. م�ا تراه يف حياتك اآلن 
ليس إال انعكاسا ملا فعلته يف املايض، وما ستفعله يف املستقبل ليس 

إال انعكاسا ملا تفعله اآلن. 

مهرجان الهايكو والنص الوجيز األول في البصرة 
يسجــل نجـــاحــا تنظيميــا كبيـرا 

اقيم بالتزامن مع ذكرى السياب

عبد الزهرة خالد

من رسم الحدود وسواها

يا فصول العمر؟

من؟

مرة واحدة نكون شتاًء،

وقد نقيض شتاًء،

قبل بزوغ أخرنا البهي.

مرة واحدة نصر ربيعاً،

وقد نميض ربيعاً،

قبل تفتح الزهر عىل أرواحنا

مرة واحدة نختال صيفاً،

وقد نذوي صيفاً،

قبل نضوج الثمر عىل أغصاننا.

أما خريفنا،

طال أم قر،

فخريف أخر.

من رسم الحدود وسواها

يا فصول العمر؟

من؟

ملاذا ال نكون مرة واحدة � يا 

عمُر�

جماَل كل هذي الفصول؟

سريايل هو العمُر.

ربيع أنثوي يموت عشقاً بخريف 

كان فارسا يف معارك العشق.

وخريف ناكص يتوه جنوناً بربيع 

عشتاري

خريف يجيء من أقايص الليٍل،

يقتل شتاًء خائفاً،

يرق منه الغيم،

واملطَر،

وصوت الريح،

وحضن املدفأة.

سريايل هو العمر.

ملاذا تطُل يا عمر خريفاً،

مع أول دمعة من دموع الشتاء؟

ورق أصفر فيه حنني للثمر،

ثمر يف متعة الفناء بالورق 

األصفر يغني،

مرثية
 أحمد برقاوي

ل�ن يبكي أحد رحيل س�نة 2020 ولن يس�تبرش الكثرون بعام 
جديد خوفاً م�ن أن يكون امتداداً بمعنى ما لس�نة 2020. فقد 
كانت سنة )نحس( عىل كوكبنا حملت لنا وباء كورونا، وحملت 

للبنان – باإلضافة إىل كوفيد 19- كوارث كثرة.
ذل�ك الوط�ن الجمي�ل لبن�ان، ال�ذي كان�وا يلقبونه م�ن زمان 
بس�ويرا الرشق، صار الي�وم جريح الرشق بانهي�ار زلزايل ال 
مس�بوق.. إنه االنهيار املايل واالقتص�ادي، وهبوط قيمة العملة 
اللبناني�ة وامتناع البنوك عن تس�ديد أم�وال املودعني، يف إفالس 
عام، وانتش�ار الفق�ر املدقع لوطن يحتض�ن آالف الالجئني، ثم 
جاء انفجار 4 آب )أغس�طس( يف املرفأ ليت�وج ذلك البؤس كله 
بقتل املئ�ات وتحطيم البي�وت والزجاج الذي افرتش الش�وارع 

وصار آالف )البيارته( من الالجئني يف بلدهم!
وش�اهدت منذ أي�ام تحقيق�اً مصوراً ع�ىل شاش�ة التلفزيون 
الفرنيس، ونرى عربه أن ش�يئاً لم يتم إصالحه من خراب ما بعد 

االنفجار.
واملروع أن )أوالد الحالل!( من أصحاب الحل والربط ال يسهلون 
تش�كيل حكومة )حتى لحظة كتابة هذه الس�طور(، فهم عىل 
نهجه�م ملزيد من نهب أم�وال الناس وتحويلها إىل حس�اباتهم 

خارج وطنهم املنكوب.
هل أنت وأنا »فرئان اختبار«؟

ط�وال عام 2020 ونح�ن نحلم بلقاح ضد الوب�اء، واليوم أعلن 
العلم�اء عن إيجاد لقاحات، والطريف أن من كان يحلم باللقاح 
ص�ار يخاف�ه عىل نحو م�ا. بعد زم�ن الهلع جاء زم�ن الحذر، 

وتراجع عدد الذين كانوا يتوقون لتلقي اللقاح.
 وجاء يف الصحف أن 75 يف املئة من الربيطانيني تحمسوا لتلقي 
اللق�اح مقابل 62 يف املئة يف فرنس�ا، وهي أرق�ام تتبدل كل يوم 

إىل األقل عدداً!
فاملرء ال يحب أن يكون فأر اختبار! 

عرض كتاب مختر
املراقب العراقي/ متابعة...

نق�رأ مع�ا كت�اب »رفق�ة الغرب�اء: 
تاري�خ طبيعي للحي�اة االقتصادية« 
تألي�ف بول س�يربايت، ترجمة رش�ا 
ص�الح الدخاخن�ي مراجع�ة محمد 
حامد درويش، وصدرت الرتجمة عن 

مؤسسة »هنداوي
يق�ول الكتاب تح�ت عن�وان »الثقة 
املالية«: تتسم  االجتماعية واألزمات 
بالهشاش�ة،  الحديث�ة  املجتمع�ات 
فثمة لحظ�ات ن�ادرة ولكن خطرة 
تتس�بب حينه�ا رياح جدي�دة، تهب 
فج�أة م�ن جه�ة غ�ر متوقع�ة، ىف 
م�ن  صلب�ة  تب�دو  رصوح  انهي�ار 
ه�ذه  ومث�ل  الظاهري�ة،  الناحي�ة 
االنهيارات ال تق�ل ىف خطورتها حني 
تتعل����ق بكيانات معنوي�����ة ىف 

حياتنا االجتماعية«.
وكان�ت األزم�ة املالية الت�ي بدأت ىف 
ع�ام 2007 أح�د ه�ذه االنهي�ارات، 
كانت صدمة ش�ديدة، ليس�ت فقط 
املس�يطرين  السياس�ات  لواضع�ي 
الذي�ن كان�وا ُيهنِّئون أنفس�هم عىل 
ف�رتٍة طويل�ة من النم�و االقتصادي 
املُس�تقر يف معظ�م أنح�اء العال�م، 
العم�ال  م�ن  لكث�ٍر  أيًض�ا  ولك�ن 
واملُدَّخرين واملُس�تثمرين الذين كانوا 
قد َكف����وا ببس�اطة عن الش�عور 

بالقل��ق حيال مستقبله��م. 
ش�هد  قليل�ة،  أش�هٍر  غض�ون  وىف 

العال�م تهاُفًت�ا عىل س�حب الودائع 
املرفي�ة م�ن بن�ٍك بريطان�ي ألول 
م�رة منذ القرن التاس�ع عرش، وأول 

انخفاض ُمس�تمر ىف أس�عار املنازل 
األمريكية طيلَة العرشين س�نة التي 
ُحوِفظ فيها عىل املؤرشات املنهجية، 

وانهيار قيم�����ة األسُهم املُتداَولة 
يف أس�واق األسهم الع���الَمية بأكثر 
م�ن النص�����ف، وتجميد نش�اط 
بي�����ن  اإلق������راض  س�وق 

البنوك.
 وىف غض�ون عامني، وقعْت خس�ائر 
للقروض األمريكي�ة قدَّرها صندوق 
النقد الدويل بنحو 9 آالف دوالر تقريًبا 
ل�كل رجٍل وامرأة وطف�ل يف الواليات 
أك�رب  وح�دث  األمريكي�ة،  املتح�دة 
تراُجع يف إنتاج ُكربى الدول الصناعية 
منذ فرتة الكساد الكبر. هذا َيجعلنا 
نطرح أسئلًة عىل غرار: أي ن����وع 
م�ن الذُّعر كان ه�ذا؟ م���اذا كانت 
أس�بابه الخفية؟ وما ال�ذي دف���ع 
إىل ظهوره�ا عىل الس�طح؟ويتناول 
ل  ُتش�كِّ الت�ي  الثق�ة  الكت�اب  ه�ذا 
أس�اس حياتنا االجتماعية، ويتناول 
ع�ىل وج�ه التحدي�د م�ا ُيمكننا من 
أن نث�ق يف أش�خاص غرب�اء تماًم�ا 
عن�ا بش�أن وظائفن�ا، ومدَّخراتن�ا، 
وحت�ى حياتنا، كما يتن�اول أيًضا ما 
يح�ُدث حني تنه�ار تلك الثق�ة، كما 
ح�دث مؤخ�رًا يف القط�اع امل�ريف 
وكم�ا ح�دث ع�رب ع�دة أزمن�ة من 
تاريخنا، وما ترت�ب عليه أحياًنا من 
عواق�ب وخيمة، لطالَم�����ا افُتِتن 
املؤرِّخون وعلم�اء االجتماع بنوبات 
وكلم�ا  االجتم�����اع�ي،  الذع�ر 
كانت األس�باب أكث�ر غموًضا، ازداد 

افتتاُنهم بها.

باي باي 2020.. لن نفتقدك!»رفقة الغرباء« كتاب عن الثقة االجتماعية واألزمات االقتصادية
 غادة السمان

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت حديثا عن منش�ورات الربيع للكاتب م�ارك أمجد رواية 
جدي�دة بعن�وان »وديعة لين�ني« وه�ي تهاجم الفكر اليس�اري 

وتفضح خباياه.
وت�دور أحداث الرواي�ة ذات ال� 176 صفحة ح�ول »كفايف« ذلك 
الش�اب الس�كندرّي ال�ذي تق�ذف به أق�داره لين�زح إىل القاهرة 
لدراس�ة اإلعالم، وهن�اك تقوده »رح�اب« ألوس�اط الصحفيني 
واملثقفني، لتتكشف له خبايا تخدش فطرته الساحلية املسيحية 
داخ�ل مطبخ النخ�ب الثقافي�ة والفنية، ويف معاق�ل ودور نرش 
اليس�ار املري.وم�ارك أمجد كاتب ش�اب حاصل ع�ىل جائزة 
س�اويرس الثقافية عن مجموعة »نش�يد الجنرال« كما تصّدرت 
روايته األخ�رة البطريركية مبيعات منش�ورات الربيع وأحدثت 

جدال واسعا يف أوساط القراء.
الرواي�ة صادرة عن منش�ورات الربيع بالقاه�رة، وهو التعاون 
الثالث بني املؤلف والدار بعد نرش »البطريركية« 2019 و«نش�يد 

الجنرال« 2020 )إعادة طبع(.
مارك أمجد؛ روائي وصحفي مري مواليد اإلس�كندرية 1994، 
تخ�رج يف كلية اإلعالم جامعة القاهرة 2016، له أعمال س�ابقة 
مثل رواية »البطريركية« ومجموعة »نش�يد الجنرال« التي حاز 

عنها جائزة ساويرس عام 2017.

»وديعة لينين« رواية تهاجم الفكر اليساري وتفضح خباياه
املراقب العراقي/ متابعة...

مرت 71 عاما عىل رحيل الكاتب الربيطاني 
الش�هر جوروج أوروي�ل، صاحب أعمال 
)مزرعة الحيوان�ات، و1984( وقد أصبح 
الكثر من كتبه ملكية عامة، ولكن ال تزال 

هناك قيود عىل استخدام بعض املؤلفات.
مستش�فى  يف  أوروي�ل  ج�ورج  ت�ويف 
يونيفرس�يتي كولي�دج، لن�دن، يف كان�ون 
الثان�ي 1950ع�ن عم�ر يناه�ز 46 عاًما، 
حس�بما ذكر موقع الجارديان الربيطاني، 
وأوضحت الصحيف�ة أن الغالبية العظمى 
م�ن أعمال ج�ورج اوري�ل21 مجلًدا حتى 
اآلن، خارج حقوق الطبع والنرش واعتباًرا 
م�ن 1 كان�ون الثان�ي الج�اري، بطبيعة 
الحال، النارشون - الذين يتطلعون إىل هذا 
الن�وع من الف�رص - كان�وا يعملون منذ 
فرتة طويلة لالس�تفادة م�ن تاريخ انتهاء 
الصالحي�ة، ومن املقرر أن تجلب األش�هر 
القليلة القادمة وف�رة ىف اإلصدارات املعاد 
تجميعها.وتنتج مطبعة جامعة أكسفورد 
نس�ًخا م�ن كالس�يكيات العال�م للكت�ب 

الرئيس�ية وهن�اك العديد م�ن امللخصات 
الضخم�ة التي توش�ك ع�ىل الوص�ول إىل 

رفوف املكتبات املختلفة.

يش�ار إىل أن�ه ل�ن ُيس�مح ألي ش�خص 
بالتع�دي عىل جمي�ع املواد الت�ي ظهرت 
للض�وء بع�د ع�ام 1950 والت�ي جمعها 
دافيس�ون بش�ق األنف�س يف كتاب�ه 
األعم�ال  أوروي�ل:  ج�ورج  املوج�ز 
الكاملة )1998(، وهذا يش�مل كانت 
الس�معة  س�يئة  الرواي�ة   ، األف�راح 
ملحنه يف مدرس�ة ساسكس اإلعدادية 
لتش�كيل الش�خصية ، والت�ي ُنرشت 
ألول م�رة يف الواليات املتح�دة يف عام 
1952 ولكنه�ا ل�م تص�در يف اململك�ة 
املتحدة حتى أواخر عام 1968 ، خوًفا 
من إجراءات التش�هر. ينطبق الحظر 
أيًضا عىل عنارص محرة مثل رس�ائل 
، والت�ي  إيل�ني  أوروي�ل األوىل  زوج�ة 
 The Lost Orwell طبعها دافيسون يف
)2006(. كم�ا أنه�ا تغط�ي املخبأي�ن 
املهم�ني لرس�ائل أوروي�ل التي ظهرت 
للض�وء يف ع�ام 2018 والت�ي قدمه�ا 
ريتش�ارد بلر اب�ن أورويل مؤخ�رًا إىل 

أرشيف أورويل يف جامعة كاليفورنيا.

71 عاما على رحيل صاحب رواية  1984
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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

التســـوق االلكتروني.. فرُص عمل مع غياب القوانين الخاصة
البضائع   من  تريد   ما  تختار  و  تنتقي   واحدة   زر  بضغطة  
فالتكنلوجيا  اتاحت  للزبائن  خدمة التسوق  االلكرتوني ، واالخري  
يتجاوز الحدود و البعد  املكاني  امامه ال يشكل عائقا ، فبمجرد 
تكون   االلكرتونية   املواقع   اىل   املستهلك(    ( الزبون  يدخل  ان  
بحسب   و  االلكرتونية   التجارة   امامه.  متاحة  البضائع  جميع 
التجاري ومصدر   و  العلمي  التقدم   اصبحت  عصب  مختصني  
تسهيالت   من  توفره  ،ملا   العاملية  لألسواق   العاملي   االنتعاش  
يف  ايصال  السلع  و الخدمات  اىل املستفيدين .انتشار  التسوق  
االلكرتوني  وصفه  مواطنون  بالصحي و املهم  كونه  يوفر لهم 
الوقت ويبعدهم عن متاعب  ما يبحثون  عنه  من سلع  مختلفة 

ونادرة يف بعض  االحيان .    

يف   االلكرتونية   الطرق   الختيار   الناس   تدفع   كثرية   اسباب  
صفحات  وجود   مع   خصوصا   السهولة   اولها   التسوق  
الكرتونية  كثرية  توفر  للزبائن  فرص  ومميزات جمة ، فضال  
عن رصانة  البضائع التي  تأتي  من بلد  املنشأ، لكن ثمة  مشكلة  
واحدة  يواجها املتبضعون الكرتونيا، هي التأخري يف التجهيز ،كما 
تبني   االستاذة يف جامعة بغداد هند اسود، موضحة »  انها عندما  
منزلها   و  ألطفالها  رضورية  حاجيات  لرشاء   مضطرة   تكون  
فإنها تنزل لألسواق الواقعية )العامة( ،لكن  عندما تكون  غري 
مستعجلة  فهي  تختار و تفضل التسوق االلكرتوني عرب  العالم  

االفرتايض مليزاته  املتعددة.  
ورغم  أن خدمة التسوق االلكرتوني اصبحت  رائجة  بشكل  كبري  
بني الناس  لكن  ال زال  البعض  يتخوف  من حاالت  النصب  و 
. املواطن  االحتيال  خصوصا  وانه  يتعامل  مع عالم افرتايض  
للتسوق   يدفعه   و  يدعوه   »ما  ،أن  لنا  يبني   رحيم   عباس 
االلكرتوني مع زمالئه يف  العمل  هو ضيق  الوقت  الذي  تفرضه  
البضائع  و باألخص  العمل ،مع خدمة ايصال   عليهم  ساعات 
أن  ،مؤكدا  ملنازلهم«  املحدد   الوقت   يف   املأكوالت   و  الطعام 
»التسوق االلكرتوني  يحرك  السوق  الراكد  ويشجع  االستثمارات  
املتنوعة و التي  ال تحتاج  سوى  وكالة  اجنبية  و رقم  هاتف«. 
انظمة  مجموعة  عرب  السوق  هذا  تنظيم  »رضورة   عىل  وشدد 
االقتصادي  االطراف«.الخبري  للجميع  الحقوق  لضمان  وقوانني 
تسويق   هو  الشبكي  »التسويق  ،أن  اوضح   الجابري  قيص  
العراق  الوكاالت  من خالل  االنرتنت و قد وصل   املنتجات  عرب 
متأخرا  وواجه  يف  البداية  تساؤالت عدة  لكنه  اليوم  يتقدم  بعد 

أن وفر للتاجر العراقي  اختصار املسافة بينه وبني  املستفيدين 
اضافة  اىل االعالن والرتويج واستغالل  التقدم  العلمي  يف  الشبكة  

العنكبوتية« .           
التسوق   »موضوع   ،إن  ،فيقول  محمد   احمد   الشاب   اما  
االلكرتوني  ناجح  و يف  تطور« ،مبينا  انه  »يتيح  للزبون  التعرف 
عىل كل  انواع  البضاعة  املقصودة  من خالل  الروابط ) اللنكات(  
وبالتايل اتاحة  مقارنتها  مع غريها  من البضائع  من حيث  السعر 
التسوق  رشكات  كربيات  من  مارك(  )يوني  والجودة«.  واملنشأ 
الذي قال  ليث االصفر،  التنفيذي  ، مديرها  العراق  االلكرتوني يف 
من  شابة  و  شاب  الف  الـ)70(  قرابة  فيها  يعمل  »الرشكة  ،إن 
فئاته   بمختلف   للشارع   الضخم   السوق  هذا  يوفر  الخريجني، 
كافة  املنتجات  االستهالكية  التي  تحتاجها املستويات املختلفة  
مع ميزة اضافة عموالت توفر )للزبائن( دخل  يتجاوز  يف  بعض  
، تحدث  امُلسوق عمر محسن   . االحيان  ما يعادل راتب موظف 
, قائال  »أنا ومعي اكثر من  60 الف مسوق  الكرتوني احتفلنا 
االلكرتوني  مرشوعنا   النطالق   الخامسة   بالذكرى   ايام   قبل 
) يوني مارك( ،والذي  تمكن من الوصول  اىل  مختلف العائالت 
اىل  توفريه  لهم  مستلزماتهم  االساسية اضافة  العراقية ووفر 
اىل 2000 دوالر يف  الشباب بمرتب يصل  للخريجني  مصدر رزق  
الشهر«، مبينا، أن  »عمل  امُلسوق  االلكرتوني  يعتمد عىل نشاطه 
و فاعليته« .انتشار  التسوق  االلكرتوني  ظاهرة  بدأت  تتسع  يف 
عموم  محافظات العراق اذ استثمر اصحابها  مواقع  التواصل  
االجتماعي وقد  وفرت  لهم  بيئة  مالئمة  لإلعالن  عن منتجاتهم  

و ضمان  وصولها  اىل  جميع  املستهلكني .

انترشت القاعات الرياضية يف اغلب املدن 
واتسعت  بغداد,  يف  خصوصا   العراقية 
معها تجارة بيع املكمالت الغذائية بشكل 
بينها  فيما  القاعات  وتتباين  ملحوظ, 
ملمارسة  حديثة  بأليات  جهز  فبعضها 
متخصصة   صاالت  ,او  االجسام  لبناء 

للرشاقة .
الشابات  و  الشباب  تدفع  عدة  اسباب   
ارتفاع  منها  القاعات  هذه  عىل  لإلقبال 
طبقة   يف  خصوصا   , البطالة  نسبة 

الخريجني ما يولد وقت فراغ كبري لهم.
قاعة  صاحب   , شاكر  محمد  الكابتن 
تزايد   « إن   : يقول  بغداد  يف  رياضية 
ياتي ألسباب  الفرتة  الشباب هذه  اقبال 
العاصمة  يف مقدمتها استتباب االمن يف 
اىل هذه  يأتي  بعضهم  يجعل  ما   , بغداد 
من  النوع  هذا  هواية  ملمارسة  القاعات 
االخر  البعض  و  جسمه  لبناء  الرياضة 
الوزن  لتخفيف  كعالج  القاعة  يحتاج 
 , السمنة  من  يعانون  الذين  خصوصا 
يف حني ان جزء من املرتادين يعاني من 
وقت فراغ يقضيه يف التمارين الرياضية 
. مبينا  ان الكورس الواحد  لبناء الجسم  

يتضمن  6 اشهر« .    
الرياضية  القاعات  هذه  مرتادي  احد 
من   , عاما   )28(, حسن  فريد   , الشاب 
كلية  من  متخرج  »انا  قال    , زيونة 
من  اكثر  منذ   , البايلوجي  قسم  العلوم 
اربع سنوات و لم احصل حتى االن عىل 
املجيء  عىل  احرص  لذا  تعيني  فرصة 

للقاعة و ممارسة الرياضة للصحة اوال 
واالستمتاع بها  ثانيا , فهي افضل بكثري 
كالذهاب  اخرى  امور  ممارسة  من 
االركيلة  وتدخني  الكازينو  او  للمقهى 

املرضة بالصحة«.
االجسام  بناء  قاعات  تشهد  كذلك   
من  متزايدا  اقباال  النسوية  الرياضية 
عىل  للحصول  الفتيات  و  الشابات  قبل 

بنية جسمية قوية و جذابة.
صاحبة  املرسومي  هدى  الكابتن 
»اقبال  ان   : تقول  نسوي  رشاقة  نادي 

الشابات اليوم عىل املراكز و القاعات و 
االندية الرياضية الخاصة ببناء االجسام 
 , الشباب  اقبال  عن  يقل  ال  الرشاقة  و 
خصوصا عندما يحوي النادي او املركز 
عىل مدربني محرتفني و معروفني بأنواع 
اضافة   , املختلفة  الرياضية  التمارين 
املتطورة  و  الحديثة  االجهزة  وجود  اىل 
لذلك », مبينة  ان »ناديها  فيه  مدربني 

عراقيني  و سوريني  و اجانب« . 
يتبعون  ال  القاعات  هذه  مرتادي  بعض 
كافيا  صربا  يمتلكون  او  غذائيا  نظاما 

لنمو اجسامهم و بنائها بشكل طبيعي  
,  فهم يعمدون الستخدام الهرمونات و 
التي لها اثار سلبية عىل الصحة , توصف  

بالخطرية جدا . 
الدكتور  الصحة  وزارة   باسم   املتحدث 
»موضوع   ان  قال    , البدر  سيف  
الهورمونات دائما  ما يثري  الجدل  بني  
االبطال   من  الكثري  ان  كما   , الالعبني  
االجسام  كمال  برياضة   املحرتفني 
ال  الرياضية  الصاالت  يف  واملدربني   ,
املواد  هذه   اغلب  ألن   , به  يتحدثون 
ليس   التداول   من  ممنوعة  الهرمونية  
يف العراق فحسب  بل يف العديد من دول 
تجارة  انها  اىل  اضافة   , ايضا  العالم  
باهضة  و  عالية   فأسعارها  مربحة  
مستخدمي   من  فالكثري    , الثمن 
يعتقدون  الهرمونات  هذه   ومتعاطي  
للحصول   كات(  )شورت  مخترص  انها 
 , قصرية  فرتة  خالل  مثايل   جسم   عىل 
انواع  عىل  الهرمونات  ان  الحقيقة   و 
هي   و  )االنبولك(  و  )االستريويز(  منها 
او  ل)التستستريون(  مشابه  مركبات  
ذاتها  بحد   )تستستريون(   تكون  قد 
وهذه   , مختلفة  كيميائية   بصيغ    ,
تراكم )دوزات( داخل  الجسم  تؤثر عىل 
الدهون  بزيادة   , املختلفة   االنسجة  
الكبد و  الكىل  و  التأثري عىل  الثالثية  و 
تشمع البنكرياس , و تسبب كذلك العقم  
, و الصلع  , وامراض تصل  مخاطرها  

للرسطان ».

وصعوبات  املعييش  الغالء  ظل  يف 
والنساء  األرامل  معاناة  تستمر  الحياة 
رواتب  ضعف  نتيجة  املعيل  الفاقدات 
الرعاية االجتماعية التي ال تكفي العالة 
العوز  من  انقاذهن  اجل  ومن   ، ارسهن 
االجتماعیة  الحماية  دائرة  نظمت  فقد 
للمرأة سوقا خیرية شاركت فیه النساء 
تدريبیة  دورات  تلقیهن  بعد  املستفیدات 
من  مستقبال  لتمكينهن  ومهنية  ثقافية 
فقط  االعانة  راتب  عىل  االعتماد  عدم 
عليهن  تدر  بهن  خاصة  مشاريع  وفتح 
نفسيا  بدعمهن  ما  نوعا  وتسهم  الربح 
بشكل  املجتمع  يف  لالنخراط  واجتماعيا 

ايجابي.
الصعاب  وتحدي  للصرب  نموذج  نساء 
قدمن  وعائلتها،  بيتها  حماية  اجل  من 
تضحيات كثرية بعد وفاة الزوج من أجل 
تجربتها  تصف  واحدة  كل  االبناء،  تربية 
يتفقن  لكن  االخرى،  بشكل مختلف عن 
يف النهاية أن حلمهن يظل واحدا مشرتكا 
وتحقيق  واوالدهن  ارسهن  نجاح  وهو 

احالمهم.
خلود مهدي عبود قاومت كثريا الظروف 
أرملة يف سن 35  بالصرب، هي   القاسية 
لديها  وليس   ، اطفال  خمسة  مع  عاما، 
اي راتب تعيش به؛ تقول: يف بادئ االمر  
وشعرت  أطفايل  حظ  ألجل  كثريا  بكيت 
عن  مسؤولة  أصبحت  فأنا  بالعجز 
البيت،  مصاريف   ، باكملها  ارسة  إعالة 
البيت،  إيجار  األطفال،  تربية  املدرسة، 
آخر  سند  أي  أملك  وال  النقود  أملك  ال 
يعيشون ظروفا صعبة،  الذين  اهيل  غري 
الرعاية  اىل  اللجوء  غري  امامي  والسبيل 

حالة  يف  وكنت   ، ملساعدتي  االجتماعية 
الله  غري  بها  يعلم  ال  جدا  صعبة  نفسية 
سبحانه وتعاىل ، بعدها حصلت عىل دعم 
منحوني  وقد  االجتماعيات  الباحثات 
ان  واستطعت  بالنفس  والثقة  االرادة 
اول  وكان   ، بالطبخ  مهاراتي  اثبت 
نتاجاتي هي صناعة الحلويات ) التمور( 
باملكرسات والبسكويت وباشكال جميلة، 
االطعمة  من  وانواع  املعجنات  وعمل 
من  رشائها  عىل  االقبال  وتم  الجاهزة، 
فشجعوني   ، الرعاية  موظفات  قبل 
خالل  من  انتاجي  وتسويق  باالستمرار 
رعاية  تقيمه  الذي  بالسوق  مشاركتي 
خاصا  مسكنا  املك  ان  وامنيتي   ، املرأة 
باالخالء  املؤجر  تهديدات  عن  بعيدا  بي 

بني الحني واالخر. 
 اما ملكية حمد حسني ) ام طه ( لديها 
بيت تجاوز يف قضاء  ، تسكن يف  اوالد   7
إحدى  هي   ، عائلتها  مع  املحمودية 
تشتغل  أن  اختارت  االرامل،  النساء 
لرتبية  مستهلكة،  ماكنة  عىل  خياطة 
ترصف  أن  لسنوات  واستطاعت  أبنائها، 
مرور  مع  تقول:  ؛  اوالدها  تعليم  عىل 
الزمن، نسيت نفيس، اهتمامي األول كان 
لكنني   ، متطلباتهم  كل  وتلبية  تعليمهم 
وكانني  عمري،  من   58 يف  اصبحت  االن 
عاما.  الثمانني  او  السبعني  نساء  أشبه 
ال  شهرين  كل  الرعاية  راتب  ؛  مضيفة 
اىل  لجأت  حتى  ارستي،  العالة  يكفي 
تعوييض  امل  عىل  ملساعدتي  الدائرة 
تمكنت  وقد   ، جديدة  خياطة  بماكنة 
املال  من  بسيط  مبلغ  عىل  الحصول  من 
موظفات  قبل  من  جمعه  تم  كقرض 

رشاء  بعد  تسديده  عىل  وعملت  الرعاية 
وبذلت  القديمة  عن  بدال  اخرى  ماكنة 
القطع  من  كبري  عدد  لخياطة  جهودي 
وكانت  املوظفات،  عىل  بيعها  وتم 
مشاركتي يف السوق الخريية الذي اقامته 
انتاجي  وتسويق  الثانية  للمرة  الدائرة 
من  وارادة  ثقة  بكل  تمكنت  لله  والحمد 
واالعتماد  الحياة  صعوبات  كل  تجاوز 

عىل نفيس.
قالت  الدائرة  وخطط  سياسة  عن   
مدير  املوسوي  حسني  عطور  الدكتورة 
عام دائرة حماية املرأة : الهدف من اقامة 
النساء فاقدات  السوق الخريية هو دعم 
واملطلقات،  لالرامل  ريعه  ويكون  املعيل 
الحماية  اعانة  من  املستفيدات 
االجتماعية التي ترصف لهن كل شهرين،  
التي  املختلفة  منتجاتهن   وعرض 
مثل  والیدوية  الحرفیة  االعمال  تشمل 
والزھور  االكسسوار  وصناعة  الحیاكة 
الصناعیة، واملالبس النسائية واالطفال ، 
تشجيعا لهن لغرض تمكينهن اقتصاديا 
يعد  املوسوي  واضافت  واجتماعيا، 
السوق جزءا من خطة وسياسات وزارة 
واملطلقات  املعيل  فاقدات  لرعاية  العمل 
من خالل زجهن يف سوق العمل للتخفيف 
عن معاناتهن، وتشجيع املراة ممن لديها 
مدرة  صغرية  مشاريع  الدارة  مهارات 
تحقيقه  االمر صعب  هذا  ان  ولو  للدخل 
يف بعض االحيان يف ظل ظروف التقشف 
والتخصيصات  نعيشه  الذي  االقتصادي 
اثمرت  لله  الحمد  لكن  القليلة،  املالية 
تلك املبادرات وشهدت نجاحات كبرية لم 
نتوقعها من قبل النساء املستفيدات مثال 

االرامل،  النساء  احدى  وهي  حالة  لدينا 
يف  وهي  الينا  جاءت  اطفال  ستة  لديها 
مرحلة )العدة( يف ظروف نفسية صعبة 
وفضلت  اشهر  باربعة  زوجها  وفاة  بعد 
وتحملت  ابنائها  وإعالة  الحياة  مواصلة 
القايس، وتم  الناس  املجتمع وكالم  ظلم 
وواصلت  الظروف  لتجاوز  تشجيعها 
مسرية حياتها بعد ان اشتغلت يف تحضري 
العائالت  عىل  لتبيعها  التقليدية  األكالت 
السوق  يف  وشاركت   ، امليسورة  واألرس 
الخريية باالكالت الجاهزة ، وتحملت من 
وتسديد  تعليمهم  ابنائها  مواصلة  أجل 
 ، املسكن  وايجار   ، املعيشة  مصاريف 

واصبحت امرأة منتجة .
 مبينة هناك عدد من النساء  ال يستطعن 
املجيء اىل الدورات، اذ تشعر بأنها مراقبة 
طول الوقت، وبالتايل فهي ال تمتلك حرية 
قدر  وتحاول  بإرادتها  والترصف  التنقل 

تجنب  املستطاع 
من  خوفا  اآلخرين 
الناس  أحاديث 
الشكوك  وإثارة 
موضحة  حولها، 
املرأة  تفقد  عندما 
الكل  يصبح  زوجها 

اإلخوة  بها،  يتحكم 
ويتدخلون  واالهل 
وال  خصوصياتها  يف 
أو  الكالم  لها  يحق 
ويصبح  النقاش، 

عليها  وصيا  الجميع 
ملشاعرها  مراعاة  دون 
وبدوري  واحتياجاتها. 

بجانبها  للوقوف  االعالم  وسائل  اطالب 
تلك  اهمال  ،الن  املجتمع  ظلم  من 
ان  الظروف  اضطرتهن  اللواتي  النساء 

اجتماعي  موقف  يف  انفسهن  يجدن 
سوف  وبالتايل  صعب،  واقتصادي 
اجتماعية  تداعيات  اىل  ذلك   يؤدي 
وباملقابل  مستقبلية،  تراكمية 
من  ضائع  جيل  هناك  سيكون 
يمتهنون  ربما  والفتيات  االطفال 

اعماال الاخالقية او ينحرفون 
التي  الجريمة  عالم  يف 

السيئة  بنتائجها  ستعود 
عىل املجتمع.

مستشفى الواسطي 
تجري 15 الف عملية سنويا 

القاعات الرياضية ..
 بين االحتياجات المتعددة و مخاطر الهرمونات

التعليمي  الواسطي  مستشفى   تميزت  
التابعة  لدائرة  صحة  التقويمية   للجراحة  
العمليات   بإجراء  بتفردها   , الرصافة 
تشمل  ,والتي   واملعقدة  النادرة  الجراحية 
حاالت  اىل  اضافة   املبتورة  االطراف  ربط 
العمليات   وجرحى  الخلقية   التشوهات 
الحرب   نتيجة   والعسكرية   االرهابية  
البالد  ضد عصابات  داعش   التي  شهدتها  
يتعرضون   الذين   اىل   اضافة  االرهابية 

لإلصابات  الخطرة.
بغداد  يف  تقع  التي  املستشفى  وتستقبل 
جميع الحاالت من املحافظات والتي سميت 
بن  يحيى  العربي  والرسام  بالخطاط  تيمنا 
 1237 عام  نسخه  اختط  الواسطي  محمود 
بمائة  وزينها  الحريري  مقامات  من   ، م 

منمنمة من رسومه الجميلة.
استشاري    , عيل  رضا  الدكتور  بحسب  و 
يف   , التقويمية  و  التجميلية   الجراحة  
املستشفى , الذي قال   :إن »العراق يعد من 
البلدان  الرائدة  بتبديل مفاصل  الكسور  و 
خاصة  مفاصل  الركبة  و الورك« , مبينا  أن  
نسبة   اىل  تصل  املجال  بهذا  العراق  »خدمات 
من 60 اىل70 % من ما هو موجود  يف بلدان 

امريكا و بريطانيا املتطورة جدا بها«.
اجراء   عىل  الطلب  تزايد   « ،أن  عيل  واكد 
العراق  يف   بأنواعها   التجميلية   العمليات  
العمليات  مستلزمات  توفري  عىل  ساعد 
غالبية   استرياد   بعد   مالئمة   وبأسعار 
ما   هو  و   , لذلك  الالزمة  واالدوات   االجهزة 
بهذا  الجراحية   العمليات  برواج   سمح  
املحلية   الحكومية  املستشفيات   يف  املجال 
املتخصص   الواسطي  مستشفى   ومنها  

بالجراحة التجميلية  والتقويمية«. 
التعليمي  الواسطي  مستشفى   تقدمه  ما 
الصحية  و  الجراحية  الطبية  بكوادرها 
التمريضية هو اعادة االمل و الثقة  للمرىض 

اغلب  نجاح  عرب  لهم  افضل  حياة  توفري  و 
والوجه  العظام  جراحات  يف   عملياتها  

والفكني والتجميل .
املستشفى   ملا  تقدم  يقول مدير  و اضافة  
مستشفى   « إن    : الصحن  عباس  
حاليا  تقدم  التقويمية  للجراحة   الواسطي 
تحت  تتم  التي  املجهرية  الجراحة  خدمات 
)املايكرسكوب( الجراحي وهي من العمليات 
املتقدمة  واملتميزة« ،الفتا اىل ان » الواسطي 
الصعيد  االول عىل  و  الوحيد  املستشفى  هي 
املحيل و االقليمي و الوطن العربي  التي يتم  
وربما  العمليات  من  النوع  هذا  اجراء  فيها 
تشمل  ,وانها  ساعة   15  _10 من  تستغرق 

زرع االعضاء املبتورة ».
يف  تجرى   التي   العمليات   عدد  عن  و 
أن   , الصحن  ،اوضح  سنويا  املستشفى 
»قرابة  الـ)15( االف , عملية  تجرى سنويا  
يف  صاالت املستشفى  الـ)16( و املخصصة  
و  الوجه   و  الكسور   و  العظام   لجراحة  
 )50( بواقع   , والتقويم  والتجميل  الفكني  
عملية  يوميا« , الفتا  اىل أن » )100(  جراح  
مع  االطباء  املقيمني  و املمرضني  يجرون  
ذلك  العدد  من العمليات  يف  السنة  الواحدة« 

  .
الواسطي   مستشفى   تعقد   عام   كل  يف  و 
اطباء   فيه   يشارك   دوليا  طبيا   مؤتمرا  
فيه   تَعرُض   , عديدة  دول  من  و  محليون 
و  نادرة   جراحية  لعمليات  عديدة   حاالت 
معقدة )متقدمة( اجريت يف املستشفى  قد  
يصعب عىل دول اخرى استقبالها والخوض 
بها  والخروج  منها  بنجاح  ,  كما تشارك  
يف  املؤتمر , اشهر كربيات  الرشكات  الطبية  
العاملية  املعنية  بتوفري االجهزة  الدوائية   و 
واملستلزمات  و العالجات لجراحات  الكسور 

و االطراف و الوجه والفكني  والتجميل .    

ين المستحيل أرامل وفاقدات المعيل َيتحّدَّ



بشكل  انترشت  التي  املطاعم  غدت 
كبري هي النموذج االبرز لضياع حقوق 
العمال بسبب تكرار طردهم مع غياب 

الجهه التي تدافع عن حقوقهم.
رقعة  واتساع  بغداد  يف  ولكثرتها  
املدارس  من  واملترسبني  العاطلني 
الرخيصة  االجنبية  العمالة  وتنافس 
،امتلك اصحاب املطاعم سالحا جديدة 
يف انهاء عمل اي من العمال او غبنه او 
تقليل اجره  الي سبب ، وما يزيد من 
قوة السالح عدم وجود اي جهة تدافع 
عن حقوقهم كنقابة العمال او جهات 

حكومية .
الشيف ليث رباح ،قال ، أن » املصاعب 
جميع  ويف  عمله   يف  تواجهه  التي 
التغري  هي  فيها  عمل  التي  املطاعم  
اعداد  يف  له  للكادراملساعد  املستمر 
التنظيف  عىل  القائمني  او  الطعام 
والسبب هو  الصدام االزيل بني العمال 
ينتهي  ما  وغالبا  املال  واصحاب 

املوضوع بطرد العامل اىل الخارج ».  
يجدون  العمل  اصحاب   « ان  واضاف، 
بقراراالستغناء عن العامل هو الطريق 
الكثري  سلب  مع  النزاع  لفض  االسهل 
من اجور العامل ، او قد يكون السبب 
امتالكه  لعدم  نفسه  العامل  هو 
مثل  املطاعم  عمل  يف  وخربة  مهارات 
اللحوم  من  الرديئة   لالنواع  تسوقه 

والدجاج ويف اغلب االحيان يكونوا من 
تقل  ممن   الصغرية  االعمار  اصحاب 
اعمارهم عن )18(عاما وهو امر كان 
الجهات  قبل   من  ومرفوض  ممنوع 
ظاهرة  اصبح  االن  بينما  الرقابية  
منترشة » . واوضح ،أن » االتحاد العام 
مسالة  يراقب  كان  العمال  لنقابات 

املساواه  يف االجر بني النساء والرجال 
والتاكيد عىل عدم التميز بني الجنسني 
كانت  التي  العمل  ساعات  ومراقبة 
التتجاوز ال )8 ( ساعات بينما يعمل 

العمل حاليا )14(  ساعة عىل االقل«.
أن  الخزعيل،  وسام  الشيف  اكد  فيما 
دور  تلعب  كانت  السياحة  هيئة   «

النقابات من خالل اعداد  مكمل لعمل 
للعمال  وتطويرية  تاهيلية  دورات 
لالطباق  التقديم  اسلوب  وتعليمهم 
وكيفية التعامل مع الزبون واالتيكيت 
من  وغريها  املالعق  بوضع  العاملي 
باصناف  والتثقيف  املائدة  تفاصيل 
هيئة   « أن   ، اىل  ،مشريا   « الطعام  

السياحة توقفت عن عملها بمساعدة 
وبالتايل   العمال عىل تطوير مهارتهم  
مع  التعامل  يف  كثريا  الشيف  يعاني 
،قال  صاحب  بطنوا  مساعديه«.عمار 
،إن »العامل الذي ال يؤدي عمله بشكل 
او  بالوقت  يلتزم  ال  الذي  او  صحيح 
مكان  ،ال  باملشاكل  لنا  يتسبب  الذي 
اىل فصل  انه »يضطر  بيننا«،مؤكدا  له 
بقاءه  كون  اعاله  لالسباب  العامل 
».واضاف  املطعم  سمعة  عىل  سيؤثر 
يتلقها  العمل  طلبات  »عرشات  ،أن 
بعضهم  وعامالت  عمال  من  يوميا 
يالقي  »ال  انه  اىل  »،مشريا  مهرة 
احد  اليقاف  اضطراره  من  مشكلة 
بانتظار  اخرين  عمال  لوجود  العمال 

ان يجدوا موقعا لهم«.  
االتحاد  ان  اىل  النظر  نلفت  ان  والبد 
يعد  لم  العراق  عمال  لنقابات  العام 
كما كان يف السابق اذ توقف عن العمل 
االدارية  الهيئة  انتخاب  يف  التلكؤ  بعد 
له  بسبب عدم تحديد الجهة املرشفة 
عليها هل هي القضاء االعىل ام لجنه 
انعكس  ما  الوزراء،  امانة مجلس  من 
بعد  الرقابي   دورها  ضعف  عىل  سلبا 
تنظيم  يف  مهما  دور  تلعب  كانت  ان 
حقوق  عن  والدفاع  العمل  قوانني 
تسلب  ممن  الضعفاء  السيما  العمال 

حقوقهم.

العمل  لجنة  عضو  رجح 
العتابي  ستار  النيابية 
املشمولني  عدد  زيادة 
برواتب اإلعانة االجتماعية 
العام  هذا  موازنة  خالل 
وزارة  شمول  بعد   ،2021
 360 و  مليون  نحو  العمل 
أن  إىل  الفتا  أرسة،  ألف 
االطالع  بانتظار  الربملان 
الحكومة  حددته  ما  عىل 
لعام  موازنة  من  للوزارة 
2021 كي يتم املناقلة بني 
تعديل  أو  الرصف  أبواب 
لشمول  املخصصة  املبالغ 

أعداد أكثر باإلعانة.
وبني العتابي  إىل عزم وزارة 
العمل إعادة دراسة وتقييم 

بإعانات  املشمولة  العوائل 
الحماية االجتماعية إللغاء 
العوائل  بعض  شمول 
اإلعانة  عىل  املتجاوزة 
واستغالل مبالغها لعوائل 

أخرى مستحقة لها.
الجهات  العتابي  ودعا 
مبالغ  زيادة  إىل  املعنية 
االجتماعية  اإلعانة 
للعوائل الفقرية من خالل 
التخصيصات،  تحديد 
يرصف  ما  أن  إىل  مشرياً 
مما  اقل  العوائل هو  لتلك 
ال  انه  كما  بالقانون  ُحدد 
يف  سيما  حاجتها  يغطي 
رصف  سعر  ارتفاع   ظل 

الدوالر.

السالم عليكم و رحمة الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد امني بغداد املحرتم
تاتي  لم  االن  منذ عرشون يوما ولحد 
حي  يف  منطقتنا  اىل  النفايات  سيارة 
الغزاليه محله 6٥1 زقاق ٧4 واالزقه 

النفايات  واكداس  االخرى  املجاوره 
لها  يرثى  منازلنا يف حاله  يف  اصبحت 
حيث سيارات االزبال التدخل اىل االزقه 
راجني  الرئيسيه  الشوارع  ع  فقط 
جزيل  ولكم  قبلكم  من  الالزم  اتخاذ 

الشكر واالمتنان

السالم عليكم و رحمة الله و بركاته
السيد امني بغداد املحرتم 

بتاريخ 2020\11\6 رفعت الشكوى اىل 
بلدية املنصور.. مقاولة مد شبكات املاء 
لها  يسحبو  لم  منازل   4 تركو  الجديده 
االن وبعد حوايل  و  وبلغت يف حينها  ماء 
املقاول   .. شهرين ال يوجد اي معالجاتا 
االن  سلم عمال منجزا وغادر املوقع وانا 
املشكله  اين  كان موجود..  اشتكيت من 
التقصري  يتحمل  ومن  تحل  وكيف 
؟  املقاول  او  املنصور  بلدية  او  املواطنني 

ارجو ان تصل الشكوى اىل امني بغداد .

                   * مثنى منتظر

السالم عليكم 
ــــــــــــــــــــ

الجهات  اىل  مناشده  وارسلت  سبق 
تحسني  يف  طلبنا  آليصال  املختصه 
تبليط  من  العدل  حي  يف  الخدمات 
واملجاري  واملاء  الكهرباء  وخدمات 
للشارع  للنفايات  بحاويات  وتزويدنا 
العدل  حي  اىل  النفايات  سيارات  ومرور 

مع جزيل الشكر والتقدير.

              * عبد الرحيم الهادي
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موازنة »21« ..هل تزيد عدد المشمولين باالعانات االجتماعية ؟ 

اقطع من ارزاقنا ورواتبنا رضيية دخل ...واعطها 
لالك�راد وكل موارده�م له�م وتقاعده�م بعمر 
65 س�نة وهم اليعطون للدول�ة يشء وياخذون 
كل يشء كل ذل�ك م�ن اج�ل ضم�ان كراس�يكم 
والحصول عىل اصوات كتلتهم اخزاهم واخزاكم 
الله يامن دمرتوا الش�عب واشبعتوه جوع ومذلة 
الحصول عىل لقمة العي�ش ...خلصنا الله منكم 

جميعا.

                                           * صادق الحجامي

مذلة الحصول على لقمة العيش 

عمال المطاعم  ..  غبن في الحقوق مع غياب متعمد للجهات الداعمة

األهلية  املولدات  أصحاب  من  عدد  نظم 
احتجاجية  وقفة  الديوانية  محافظة  يف 
املزود  الغاز  زيت  سعر  بتخفيض  للمطالبة 

لهم من قبل الحكومة والرضائب.
يواجهون عدة مشاكل  إنهم  ملراسلنا  وقالوا 
وارتفاع  الدوالر  رصف  سعر  ارتفاع  بعد 
أسعار املواد واألدوات االحتياطية عىل خلفية 
أسعار  ارتفاع  عن  فضال   ٪30 بنسبة  ذلك 
زيت الغاز املزود لهم وزيادة قطع الكهرباء 

الوطنية.

ُسجل يف محافظة املثنى ارتفاع بأسعار 
بيع الدجاج الحي يف مدينة السماوة اليوم 
بيع  محال  أصحاب  ارجع  فيما  السبت، 
الدجاج أسباب ذلك إىل زيادة سعر الكيلو 
الواحد من قبل أصحاب حقول الدواجن.
ارتفع  البيع  إن أسعار  وقال عدد منهم، 
 ٧٥0 إىل   ٥00 بمعدل  املربني  قبل  من 
دينار للكيلو الواحد بحجة ارتفاع أسعار 

األعالف بعد تغيري سعر رصف الدوالر.

مفوضية  مكتب  يف  العاملني  العقود  موظفي  من  عدد  ناشد 
املربد   خالل  من  املعنية  الجهات  ميسان  بمحافظة  االنتخابات 
اليصال اصواتهم املطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم كونهم  يقدمون 

خدماتهم للمفوضية منذ اكثر من ٧ سنوات.
وقالو يف حديثهم د، أنهم سينضمون يوم غٍد االحد اعتصاما مفتوحا 
امام مكتب املفوضية للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم وادراجهم 
ضمن موازنة 2021 وخالف ذلك ستكون هناك خطوات تصعيديه 
مفوضية  يف  العاملني  واإلجراء  املتعاقدين  من  عدد  ان  أكرب.يذكر 
العمارة  املفوضية وسط  مبنى  امام  تظاهروا  بميسان  االنتخابات 

للمطالبة بتثبيتهم عىل املالك الدائم.ناشد عدد.

انتقد ع�دد من املواطنني يف مدينة الك�وت،، إهمال مرشوع النافورة 
الراقصة يف ساحة املتنبي وسط مركز املدينة.

وق�ال عدد منه�م  أن هذه النافورة ت�م افتتاحها س�نة ٢٠١٥ واآلن 
أصبحت ضمن األماكن املهملة بالرغم من رصف مبالغ مالية كبرية، 
الفتني إىل أن اس�تمرار إيقافها عن العم�ل يعرض املضخات الخاصة 
به�ا إىل االندث�ار إضافة إىل أنه�ا كانت تمثل مرف�ق ترفيهي ملواطني 

املدينة.

تحسين 
الخدمات في حي العدل

الطيب  منطقة  يف  آخر  وجرح  مرصعهما  شخصان  لقي 
املخلفات  لغم من  انفجار  نتيجة  الحدودية رشق ميسان، 

الحربية.
وقال مدير اعالم صحة ميسان محمد الكناني إنه تم نقل 
للعناية  وادخل  التعليمي  الصدر  مستشفى  اىل  املصاب 
دائرة  اىل  الحادث  يف  املتوفني  جثتي  نقلت  بينما  املركزة، 

الطب العديل.
من  وعدد  والبرصة  ميسان  يف  الحدودية  املناطق  وتشهد 
بانفجار  ملواطنني  وإصابات  وفيات  حوادث  البالد  مدن 
ضحاياها  غالبية  األرض  تحت  مطمورة  حربية  مخلفات 
واملنظمات  املعنية  السلطات  تؤكد  فيما  األغنام،  من رعاة 
املختصة انها تمكنت من إزالة أعداد كبرية من تلك األلغام 
واملخلفات.اىل ذلك فقد أكدت مديرية بيئة املثنى، أن تطهري 
أنواعها  بمختلف  الحربية  املخلفات  من  البادية  مناطق 
يحتاج إىل أكثر من ٧0 عاماً، استنادا ملعدالت التطهري التي 
واملحلية  الدولية  والجهات  املدني  الدفاع  فرق  بها  تقوم 
األخرى.وقال مدير بيئة املثنى يوسف سوادي إن املساحات 
فيما  مربع  كم   12٥ إىل  يصل  العنقودية  بالقنابل  امللوثة 
تصل املساحات امللوثة ل3٧ كم مربع إضافة لوجود ٥0 كم 

ملوثة باملخلفات الحربية.

الى متى تستمر المخلفات 
الحربية بحصد ارواح األبرياء؟؟

من المسؤول ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
يفيِ  يَْشُعُروَن  َوَما  أَنُْفَسُهْم  إيِالاَّ  يَْخَدُعوَن  َوَما  آَمنُوا  يَن  َوالاَّذيِ اللاََّه  ُعوَن  )يَُخاديِ
بُوَن  يَْكذيِ َكانُوا  َما  بيِ يٌم  أَليِ َعذَاٌب  َوَلُهْم   * َمَرًضا  اللاَُّه  َفَزاَدُهُم  َمَرٌض  ْم  هيِ ُقلُوبيِ
ُهُم  إيِناَُّهْم  أاََل  ُمْصليُِحوَن  نَْحُن  إيِناََّما  َقالُوا  اأْلَْرضيِ  يفيِ  ُدوا  تُْفسيِ اَل  َلُهْم  يَل  قيِ َوإيِذَا 

ْن اَل يَْشُعُروَن.( ُدوَن َوَلٰكيِ اْلُمْفسيِ
انظر اىل بؤس هذا الشعب .. وخراب املدن وفقدان الخدمات االساسية ..

وعرس الحياة املعيشية .. و املؤلم جدا انه بلد من اغنى بلدان العالم .. مع 
كل االسف و االلم..

                                                   *محمود منذر

أصحاب مولدات أهلية في الديوانية 
يطالبون بتخفيض سعر الوقود )الكاز(

نلتمس النظر في أمرنا

موظفو عقود مفوضية 
االنتخابات بميسان يطالبون بتثبيتهم

إرتفاع بأسعار بيع
 الدجاج الحي في السماوة

مواطنون في الكوت ينتقدون
 اإلهمال الحكومي لألماكن الترفيهية

من يوقف معاناة الشعب المظلوم ؟

ُقوَن أَْمَواَلُهْم يفيِ  يَن يُنفيِ ثَُل الاَّذيِ قال الله تعاىل ))ماَّ
َل يفيِ ُكلِّ  يليِ اللاَّهيِ َكَمثَليِ َحباٍَّة أَنبَتَْت َسبَْع َسنَابيِ َسبيِ
َمن يََشاء َواللاَُّه  ُف ليِ ائَُة َحباٍَّة َواللاَُّه يَُضاعيِ ُسنبَُلٍة مِّ

ٌع َعليِيٌم((.  َواسيِ
يف  اإلنسانية  األيتام  أبو  مؤسسة  قامت 
بتوزيع  الله  حزب  لكتائب  االجتماعي  امللف 

املستلزمات الشتوية )الوجبة الثانية( عىل عدد 
توزيع سخانات،  تم  الكريمة فقد  من عوائلها 
بطانيات.  كهربائية،  مدافئ   ، نفطية  مدافئ 

نسأل الله تعاىل القبول. 

* امللف اإلجتماعي/ قسم اإلعالم.

مؤسسة أبو األيتام اإلنسانية في الملف االجتماعي 
لكتائب حزب اهلل توزع المستلزمات الشتوية
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4 طرق لنقل جهات االتصال
الكشف عن تفاصيل جديدة غير متوقعة ألخطر  من هاتف أندرويد إلى آيفون

اختراق سيبراني في تاريخ أمريكا
كش�فت تقارير صحفي�ة عاملية 
عن تفاصيل جديدة وضحايا غري 
متوقع�ن، ألخطر عملية اخرتاق 
تاري�خ  يف  س�يرباني  وهج�وم 

أمريكا.
»إنغادجي�ت«  موق�ع  وأوض�ح 
التقن�ي املتخص�ص أن اخ�رتاق 
»س�والر وين�دز«، يب�دو أنه بات 
أخط�ر وأك�رب بكث�ري مم�ا كان 

يعتقد يف البداية.
ونق�ل التقري�ر ع�ن خ�رباء أمن 
س�يرباني قوله�م إن املهاجم�ن 
يب�دو أنه�م اخرتق�وا قطاع�ات 
واسعة من الش�بكات والوكاالت 
الحكومية، حيث يقدر حاليا عدد 
الش�بكات الت�ي وقع�ت صحية 
بأكث�ر م�ن 250 ش�بكة ح��تى 

اآلن.
م�ن  العدي�د  الجن�اة  واس�تغل 
طبقات سلس�لة التوريد، لتنفيذ 
تاري�خ  يف  األوس���ع  الهج�وم 

أم��ريكا.
وفش�لت كاف�ة أنظم�ة اإلن�ذار 
املبك�ر التابع�ة ألنظم�ة األم�ن 
لوكال�ة  والتابع�ة  الس�يرباني 
األم�ن القوم�ي يف التص�دي لهذا 

الهج��وم.
وأرجع مسؤولو األمن السيرباني 
تفاقم ه�ذا الهج�وم، إىل تجاهل 
تحذي�رات  وين��دز«  »س�والر 
مس�ؤولن أمنين يف عام 2017، 
الخصوصية  لقانون  واس�تجابة 

يف االتحاد األوروبي.
ورفضت رشكة »س�والر ويندز« 
التعليق عىل تلك األسئلة املتعلقة 

بأمنها الس�يرباني، وقالت فقط 
إنه�ا وق�ت ضحي�ة ل�«هج�وم 
إلكرتوني ش�ديد التعقيد ومعقد 

ومستهدف«.
وكانت رشكة »مايكروس�وفت« 
األمريكية ق�د أعلنت عن اخرتاق 
أنظمتها الداخلية، بداخل هجوم 

»سوالر ويندز«.
مجموع�ة  إن  الرشك�ة  وقال�ت 

الت�ي  اإللكرتون�ي،  التس�لل 
اخرتق�ت نظ�م رشك�ة »س�والر 
اخ�رتاق  اس�تطاعت  وين�دز«، 
إىل  والوص�ول  مايكروس�وفت، 
بعض شيفرات املصادر، بحسب 

»رويرتز«.
وأوضحت الرشكة يف منش�ور أن 
التي أجرتها كشفت  التحقيقات 
ع�ن عي�وب يف »ع�دد صغري من 

الحسابات الداخلية«.
أن  إىل  الرشك�ة  وأش�ارت   

ه�����ذه  أح���د 
ج�رى  الحس�ابات 
يف  اس�ت����خدامه 
إىل شيفرة  الوصول 
بع�ض  يف  املص�در 
ق�ع  ا م���������و

التخزين.

اكتش�ف فري�ق م�ن علم�اء الفلك 
الصينين، اس�تنادا إىل نتائج تحليل 
البيان�ات الت�ي حصل�وا عليه�ا من 
 LAMOST الصي����ني  التلسكوب 
األوروب�ي  الفضائ�ي  والتلس�كوب 
ع�ايل  نجم�������ا   591  GAIA

الرسعة.
 The Astrophysical وتفي�د مجل�ة
 Journal Supplement Series,
ApJS، بأن النجوم »عالية الرسعة« 
هي نجوم ذات رسعة فائقة يمكنها 
مجرته�ا.  مغ�ادرة  لحظ�ة  أي  يف 
ومن بن ه�ذه النج�وم 43 يمكنها 
االنف�ات من قي�ود الجاذبية ملجرة 
درب التبانة، والتحليق مس�تقبا يف 

الفض����اء بن املجرات.
وتشري الباحثة يل إينبي، من املرصد 
الفلك�ي الصيني التاب�ع ألكاديمية 
العلوم الصينية، إىل أنه منذ اكتشاف 
أول نجم عام 2005 وحتى اآلن بلغ 
ع�دد ه�ذه النج�وم أكثر م�ن 550 

نجما من ه����ذا النوع.
ل�و  الباح�ث  يق�ول  وم�ن جانب�ه 
العل�وم  أكاديم�ة  م�ن  يوج�ون، 
عالي�ة  للنج�وم  يمك�ن  الصيني�ة، 
الرسع���ة مس�اعدة الن�اس ع�ىل 
للمس�ائل  أعم�ق  فه�م 
بعل����م  املتعلق����ة 
املج�����رات والوسط 
بالثق�وب  املحي���ط 
الس�وداء وبنية مجرة 

درب التبانة.
وق�د حل�ل الباحث�ون 
ئ�ص  لخص�����ا ا
الكيميائي�ة والحركية 
نجم���ا،   591 ل�� 
واكتش�فوا أنها نجوم 

يف الهالة الداخلية.
الباحث  ويضي����ف 
من  غان�غ  تش����او 
العل�وم  أكاديمي����ة 
الصيني����ة، “يش�ري 
تمعدنه�ا،  انخف�اض 
األك�رب  الج�زء  أن  إىل 
م�ن الهال�ة النجمية، 
نش�أ نتيج�ة اندم�اج 
مج�رات  واضمح�ال 

قزمية«.

علماء فلك من الصين 
يكتشفون قرابة 600 

نجم عالي السرعة

يخت�رب الجي�ش الربيطان�ي طائ�رات 
ب�دون طي�ار ذاتي�ة التحلي�ق يمكنها 
التجسس عىل األعداء عىل بعد أكثر من 
ميل واحد، وتعم�ل يف رياح قوية تصل 
رسعته�ا إىل 50 مياً يف الس�اعة، حيث 
طورته�ا رشكت�ا الدف�اع الربيطانيتان 
BAE Systems و UAVTEK، وتس�مى 
 ، ›The Bug‹ الطائ�رة الصغ�رية ج�دا
وه�ى عبارة ع�ن روب�����وت بحجم 
 191( أوقي�ة   6.7 ي�زن  الي�د  قبض�ة 

جراًما(.
ووفق�ا ملا ذكرته صحيف�ة »دييل ميل« 
ب�دون  الطائ�رة  تتمت�ع  الربيطاني�ة، 
طي�ار بعمر بط����اري�ة يصل إىل 40 
دقيقة واملظهر الجانبي املرئي الخفي، 

الذي يجع�ل من الصعب عىل العدو 

رصدها، ويق�ال إن الجيش تس�لم 30 
وحدة.

وأثبت����ت Bug أنها الطائرة الصغرية 
الوحي�دة الت�ي ت�م اختباره�ا وكان�ت 
الظ�روف  تحم������ل  ع�ىل  ق�ادرة 

الجوية الصعبة.
وق�ال جيمس ج�ريارد، كب�ري التقنين 
يف رشك�ة BAE Systems، »لق�د قمنا 
 UAVTEK بالرشاكة مع Bug بتس�ليم
مركب�ات  وتصن�ع  تصم�م  الت�ي 
جوي�ة ب�دون طي�ار م�ن ورش�تها يف 
ف  ضا أ و . » ز لد و تس�و كو
 : رد ج���ريا
»خربتن��ا يف 
ي�ر  تط�����و
م�ن  كب�رية  كمي�ات 
تعني  اآلمن�ة  األجه�زة 
أنن�ا كن���ا قادري�ن 
عىل مس������اعدة 
الفري�ق يف تحوي�ل 
التصمي���������م 
حقيق�ي  منت���ج  إىل  املمت�از 
املس�لحة  لقواتن���������ا  يمك�ن 

استخ�������دامه«.
يح�دث  »التع�اون  ج�ريارد:  وأوض�ح 
 ،  BAE Systems ع�رب  مب�ارشة 
وه����و طريق�ة رائع����ة للحصول 
برسع�ة ع�ىل أفض�����ل تفك�ري من 
الش�����ركات الصغ���رية يف أي��دي 

املستخ��������دمن العسكرين«.

تطوير طائرات بدون طيار صغيرة تتحمل الظروف الجوية الصعبة
 Fire TV أطلقت أم�ازون أجهزة تلف�از
Edition األوىل التي تحمل عامة أمازون 
التجارية باس�تخدام عامته�ا التجارية 

الخاصة AmazonBasics يف الهند.
وأص�درت الرشكة طرازي�ن بقياس 55 
إن�ش و 50 إن�ش بس�عر 480 دوالر و 
410 دوالرات ع�ىل الت�وايل تحت عامتها 

التجارية AmazonBasics يف الهند.
وكا الحجمن عبارة عن تلفزيونات 
4K UHD مع دعم تنسيقات النطاق 
 Dolby Vision الع�ايل الديناميك�ي 
إىل  باإلضاف�ة   ،HLG و  HDR10 و

.Dolby Atmos صوت
إح�دى   AmazonBasics وتع�د 
العام�ات التجارية الخاصة باملنزل 
من رشكة أمازون، التي تستخدمها 
لبي�ع مجموع�ة متنوع�ة ضخم�ة 
م�ن املنتج�ات، ع�ىل غ�رار العامة 
التابعة لرشكة   Kirkland التجارية 
 Great Value وعام�ة   Costco

التابعة لرشكة وول مارت.
أم�ازون أص�درت  أن  إىل  وبالنظ�ر 
ميكرووي�ف AmazonBasics من�ذ 
عامن بدعم من أليكسا، فليس من 
املس�تغرب أنها تفعل شيًئا مشابًها 

 Fire مع أجهزة التلفاز ونظام التشغيل
.TV

التجاري�ة  العام�ة  أن  ح�ن  ويف 
AmazonBasics غ�ري معروف�ة بش�كل 
أو  باإللكرتوني�ات  يتعل�ق  فيم�ا  كب�ري 
األجه�زة الكبرية يف معظ�م البلدان، فإن 
ه�ذا لي�س ه�و الح�ال يف الهن�د، حيث 

يمكنك رشاء غساالت األطباق ومكيفات 
الهواء وحتى الثاجات التي تحمل عامة 

.AmazonBasics
وتدع�م أحج�ام التلف�از 50 إنًش�ا و55 
 4K إنًش�ا التي تم إصدارها دقة الفيديو
البالغة 3840×2160 بكس�ل بمعدل 60 

إطاًرا يف الثانية.

أمـــازون تطلـــق أول جهـــاز تلفــاز 

ابتكرت رشكة ناش�ئة تعمل يف مجال التكنولوجيا 
بالوالي�ات املتح�دة أقف�ال أبواب ذكي�ة تعمل عن 
طري�ق بصمة األصابع، بعد أن حصلت عىل تمويل 
بقيم�ة 30 أل�ف دوالر.وتتميز أقف�ال »بريل لوك« 
الت�ي ابتكرته�ا رشك�ة »كيكس�رتاتر« األمريكية 
ببس�اطة تصميمها وقلة مكوناته�ا، التي ال تزيد 
عن ثاث قطع، مما يجعلها سهلة الرتكيب بعكس 

غريها من األقفال اإللكرتونية املس�تخدمة حالياً.
وأفاد املوقع اإللكرتوني »تي�ك هايف« املتخصص 
يف التكنولوجي�ا بأن القفل الجدي�د مزود ببطارية 
تعمل عن طري�ق أيونات الليثي�وم، ويمكن إعادة 
ش�حنه بالطاق�ة من خال منفذ خ�اص مثبت يف 
مقب�ض الباب.وتؤكد الرشك�ة أن القفل يمكن أن 
يس�تخدم يف ثاثة آالف عملية فتح وإغاق قبل أن 

يحتاج إىل إعادة شحنه بالطاقة.
ويمكن تخزي�ن عرشة بصم�ات أصابع تخص 

عرشة مس�تخدمن ع�ىل ذاكرة القف�ل الذكي 
الجدي�د، مع تحدي�د اثنن من املس�تخدمن 

لهما صاحي�ات مدير النظ�ام، والتي 
تتيح لهم�ا ادخ�ال أي تعديات 

عىل اعدادات االستخدام.

ابتكار أقفال ذكية لألبواب تعمل ببصمات األصابع

كش�ف موقع »Daily mail« الربيطاني أنه تم إرس�ال أكثر من 100 مليار رس�الة 
عرب تطبيق الرتاسل الفوري »واتس آب«، ليلة رأس السنة.

ولفت إىل أن هذا العدد الكبري من الرسائل يف نفس اليوم، يعد أكثر من أي يوم آخر 
يف تاريخ هذا التطبيق، حيث أنه من بن هذا الكم الهائل من الرس�ائل االفرتاضية، 

كان هناك أكثر من 12 مليار صورة.
ويمثل الرقم القيايس ارتفاعا جديدا يف ش�عبية التطبيق، حيث يس�تمر يف االنتشار 
ح�ول العال�م وفق�ا لل��«Daily mail«.وبحس�ب املوق�ع الربيطان�ي، اس�تحوذ 
الربيطانيون عىل أكثر من 900 مليون رس�الة، بينما بلغت نسبة الرسائل املبعوثة 
م�ن الهنود، أكثر من 20 مليار رس�الة، حي�ث لفت املوق�ع إىل أن الرتحيب بالعام 
الجدي�د والدخ�ول يف عق�د جديد قد يجعل م�ن الصعب كرس الرق�م القيايس لعدد 
الرس�ائل يف يوم واحد باملس�تقبل، مع احتمالية أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة 
2020 مرش�حة محتملة.وقالت رشكة »وات�س آب«: »كما تعلمون، احتفل الناس 
يف جمي�ع أنح�اء العالم بب�دء هذا العقد م�ع األصدقاء والعائلة، ولك�ن العديد منا 
الذين لم يتمكنوا من االحتفال مع أحبائهم شخصيا، ولجأوا إىل هواتفهم ملشاركة 

أمنياتهم بالعام الجديد مع اآلخرين«.

أكثر من 100 مليار رسالة عبر 
واتساب في ليلة رأس السنة

الصين تهدد بالرد على قيام بورصة 
نيويورك بشطب احدى شركاتها 

 Grand 2 مليار دوالر عائدات لعبة
Theft Auto IV

 Rockstar وهي منتجة سابقة يف رشكة Franceska Bucci كش�ف
Games املط�ورة للعب�ة الش�هرية Grand Theft Auto أن الج�زء 
الراب�ع م�ن اللعب�ة Grand Theft Auto IV حقق أكث�ر من 2 مليار 
دوالر عائ�دات، حي�ث ُتظهر البيان�ات الحالي�ة أن GTA IV تمكنت 
م�ن بي�ع 28 مليون نس�خة منذ ع�ام 2008، وهي أرق�ام ضخمة 
 Grand مقارن�ة بمعظم األلع�اب، إال أن الجزء الخامس م�ن اللعبة
Theft Auto V لم يرتك فرصة ألي جزء سابق من السلسلة للتباهي 
 GTA V األمريكي، فقد باعت Gamespot بمبيعاته.وبحس�ب موقع
 GTA V حتى اآلن 135 مليون نس�خة منذ ع�ام 2013، حيث تتمتع
بمي�زة إضافية تتمثل يف إطاقها عرب جيلن م�ن األجهزة، كما أنها 
تستعد إلعادة اإلصدار عىل PS5 وXbox Series X / S أيًضا، كما أن 
إيرادات GTA V أعىل بش�كل ملحوظ بفض�ل GTA Online.ويف عام 
2019 وح�ده، حقق�ت GTA V وGTA Online أكثر من 500 مليون 
دوالر، أو م�ا يقرب من 4/1 من إجمايل أرباح GTA IV مدى الحياة، 
كذل�ك تمكنت GTA Online م�ن تحقيق أرباح بقيمة مليار دوالر يف 
عام 2017 فقط من خال أنظمة املشرتيات مقابل أموال حقيقية.

قال�ت وزارة التج�ارة الصيني�ة إن الص�ن س�تتخذ »اإلج�راءات 
الرضوري�ة« لحماي�ة مصال�ح رشكاته�ا بع�د أن ب�دأت بورصة 

نيويورك شطب أسماء ثاث رشكات اتصاالت صينية.
وقال�ت ال�وزارة، يف بيان إن الش�طب يعد إس�اءة لألم�ن القومي 

ويتعارض مع قواعد السوق.
عىل جانب آخر أطلقت رشكة Tesla لتصنيع السيارات الكهربائية 
أكرب محطة شحن كهربائية للسيارات يف العالم يف الصن، حسبما 
أعلنت الرشكة عىل Wiebo، وبحس�ب التقرير فإن املنشأة املكونة 
من 72 كش�ك يف شنجهاي تتفوق بسهولة عىل 56 كشك افتتحته 

الرشكة الشهر املايض يف مقاطعة فريسنو، بكاليفورنيا.
ووفًق�ا ل�� JayinShanghai، تس�تخدم جمي�ع األكش�اك ال� 72 
أجهزة Superchargers V2 التي تنتج ما يصل إىل 150 كيلوواط، 
بينما تس�تخدم 56 كش�ًكا يف كاليفورنيا ش�واحن V3 بقوة 250 
كيل�و واط، وه�ذا يعن�ي أن س�ائقي ش�نغهاي س�يحتاجون إىل 
االنتظ�ار لفرتة أط�ول قلياً مقابل رس�وم مقارن�ة بنظرائهم يف 

.)V3 يدعمان شحن Y EVsالواليات املتحدة )فقط الطراز 3 و

حدد خرباء يف الشأن االلكرتوني 
واالجه�زة الاس�لكية 4 ط�رق 
لنقل جهات االتصال من هاتف 

أندرويد إىل آيفون بسهولة.
وذكر الخرباء أن الطرق هي:

:Move to iOS استخدام تطبيق
 Move to( تطبي�ق  يعت�رب 
التطبيق�ات  أح�د  م�ن   )iOS
آب�ل  التابع�ة لرشك�ة  القليل�ة 
املتاح�ة يف متج�ر جوجل باي، 
ويه�دف التطبيق إىل مس�اعدة 
مستخدمي الهواتف التي تعمل 
إىل  أندروي�د  التش�غيل  بنظ�ام 
نق�ل بياناتهم، ومنه�ا: جهات 
االتصال إىل هاتف آيفون الجديد 

برسعة وسهولة.
حي�ث يتي�ح ل�ك التطبي�ق نقل 
البيان�ات مثل: جه�ات االتصال 
والرس�ائل والص�ور ومقاط�ع 
الفيدي�و واإلش�ارات املرجعي�ة 
وحس�ابات الربي�د اإللكرتون�ي 
والتقويمات مب�ارشة إىل هاتف 

آيفون.
��� اس�تخدم خدم�ة مزامن�ة 

جوجل:
م�ع أن آبل ال تقوم ع�ادًة بدعم 
التش�غيل  نظ�ام  مس�تخدمي 
عك�س  جوج�ل  إال  أندروي�د، 
ذل�ك تماًما، حي�ث تعمل معظم 
خدماتها وميزاتها بش�كل جيد 
ج�ًدا يف الهوات�ف الت�ي تعم�ل 
بنظ�ام التش�غيل iOS، ويمكنك 
)مزامن�ة  خدم�ة  اس�تخدام 
لنق�ل   Google sync جوج�ل( 
بياناتك بسهولة، ومنها: جهات 

االتصال.
والجدير بالذكر أن هذه الخدمة 
ال تعم�ل إال إذا قم�ت بالفع�ل 
بمزامن�ة جه�ات االتص�ال مع 
حس�اب جوج�ل الخ�اص ب�ك، 
حي�ث إن ه�ذه املي�زة ال تفع�ل 
بعض األجهزة بشكل افرتايض، 
ومن ث�م إذا كنت ترب�ط جميع 
جهات اتصال�ك بخوادم جوجل 
فسيكون نقلها إىل هاتف آيفون 
أمرًا س�هًا، للقيام بذل�ك، اتبع 

الخطوات التالية:
يف  )اإلع�دادات(  تطبي�ق  افت�ح 

هاتف آيفون.
)الربي�د(  خي�ار  ع�ىل  اضغ�ط 

.Mail

اضغط عىل خيار )الحس�ابات( 
Accounts، ث�م اخ�رت )إضاف�ة 

.Add Account )حساب
أدخ�ل عن�وان بري�د )جيمي�ل( 

Gmail الخاص بك.
)مزامن�ة  اضغ�ط ع�ىل خي�ار 

. Sync Account )الحساب
س�ُتنقل  دقائ�ق،  بض�ع  بع�د 
جميع جهات االتصال املتزامنة 
عرب حس�اب جوجل�ب يف هاتف 

أندرويد إىل هاتف آيفون.
3- نقل جهات االتصال يدوًيا:

إذا كن�ت ال ترغ�ب يف اس�تخدام 
فيمكنك  السابقتن،  الطريقتن 
نقل جه�ات االتصال يدوًيا، من 
خال إنشاء ملف )VCF( ونقله 
إىل هات�ف آيف�ون، للقيام بذلك، 

اتبع الخطوات التالية:
افتح تطبي�ق )جهات االتصال( 

Contact يف هاتف أندرويد.
اضغط عىل النقاط الثاثة لفتح 

القائمة الرئيسية.
م�ن القائم�ة الت�ي تظه�ر لك، 
اضغ�ط عىل خي�ار )اس�ترياد/

.Import/export )تصدير
اضغط ع�ىل خي�ار )تصدير إىل 

.Export to storage )التخزين
س�يؤدي ذل�ك إىل إنش�اء مل�ف 

VCF وحفظه يف هاتفك.
قم بإرس�ال هذا امللف إىل هاتف 
تطبيق�ات  أي  ع�رب  آيف�ون 

املراسلة أو الربيد اإللكرتوني.
4 ط�رق تتي�ح لك نق�ل جهات 
االتص�ال من هات�ف أندرويد إىل 

آيفون بسهولة
بع�د فت�ح ه�ذا املل�ف يف هاتف 
آيفون، س�ُتضاف جميع جهات 

االتصال.



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

مواقيت ال�صالة

االثنين   4 كانون الثاين   2021   العدد  2495  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5 :38

12 :7

5 : 24

6 :30

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

ألقت السلطات اإلسبانية القبض عىل عامل سابق يف »مرسيدس بنز«، وذلك بعدما صّب جام غضبه 
البالغ  الشخص  تابعة للرشكة، حيث استخدم جرافة يف تحطيم عدد كبري منها.وحطم  عىل سيارات 
يف  الرشكة  ملصنع  قادها  مرسوقة،  جرافة  مستخدما  جديدة،  »فان«  سيارة   50 عاما،   38 العمر  من 
املنطقة الصناعية بإقليم الباسك، شمايل إسبانيا.وحسبما ذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فقد 
بلغ حجم الخسائر الناجمة عن الحادث، 5 ماليني إسرتليني، وكان بني السيارات املحطمة مركبة من 
الطراز »يف«، تبلغ قيمتها لوحدها 90 ألف إسرتليني.ووفق تقارير محلية إسبانية، فقد أطلق حراس 
تحذيرية  رصاصة  املوقع  يف  األمن 
هجومه،  وقف  عىل  الشخص  لدفع 
بانتظار وصول قوات الرشطة التي تم 

استدعاؤها للموقع.
أن  إىل  الرشطة  تحقيقات  وأشارت 
املتهم كان يعمل لدى »مرسيدس بنز« 
بني عامي 2016 و2017، حيث تقف 
»دوافع انتقامية« وراء هجومه، دون 

ذكر مزيد من التفاصيل اإلضافية.

يف  الرشطة  وعنارص  اإلطفاء  رجال  أجرب 
بجعة،  إلزاحة  الرسيع  التدخل  عىل  أملانيا 
يبدو،  ما  عىل  حداد  حالة  يف  تجلس  كانت 
الحديدية  للسكك  خط  عىل  استقرت  لكنها 
رجال  عن  صادر  لبيان  وفقاً  الرسعة،  عالية 
الحزينة  البجعة  ورصدت  االثنني.  يوم  اإلنقاذ 
من  بالقرب  الحديدي  الخط  عىل  تقبع  وهي 
إلغاء  يف  تسبب  مما  البالد،  وسط  فولداتال، 
رحالت أكثر من 20 قطاراً، واستقرت البجعة 
يف ذلك املكان، بعد مقتل بجعة ثانية اصطدمت 
بعد  أنه  القضبان.وتبني  فوق  العلوي  بالخط 
عىل  الثانية  البجعة  استقرت  »الحادث«،  هذا 
حالة  »يف  أدناه  الحديدية  السكك  خطوط 

حداد«، مما منع القطارات من املرور.

تنبعث موسيقى هادئة من إحدى غرف منتجع 
القاهرة يف حني تزحف ثعابني  صحي صغري يف 
حية عىل ظهور ووجوه الزبائن لتخليصهم من 

آالمهم.
الزبائن  ظهور  عىل  الزيت  أوالً  املدلكون  يضع 
أكثر  من  الثعابني  يستخدمون  ثم  ويدلكونها 
سامة  غري  فصائل  من  مختلفاً  نوعاً   28 من 
للمشاركة يف جلسة التدليك التي تفرز األدرينالني 

يف الجسم والتي تستمر نصف ساعة.
عن  باملنتجع  علم  الزبائن،  أحد  زين،  ضياء 
عىل  وشعر  االجتماعي  التواصل  مواقع  طريق 

الفور برغبة يف تجربة هذا األمر.
وقال صفوت صدقي صاحب املنتجع »الثعابني 
هدف  هدفان،  له  املساج،  أنواع  من  نوع 
الجسماني  الهدف  نفيس.  وهدف  جسماني 
هو تنشيط الدورة الدموية يف الجسم وتنشيط 

بيفرز  هو  النفيس  والهدف  الدماغية  الدورة 
إفراز  يف  بيساعد  اليل  اإلندروفني  ذي  هرمونات 
بالنفس  الثقة  بيزيد  اليل  السعادة  هرمون 

وبيقوي املناعة يف الجسم«.
الجلسة،  بعد  الزبائن  أحد  الوهاب،  عبد  وقال 
»اسرتخاء تام حاسس بحاجة ماشية بطريقة 
غري  غريب  احساسها  موجودة  عادية  غري 

اإلحساس العادي بتاع املساج«.
أنه  كذلك  معروف  بالثعابني  التدليك  إن  وقال 
من  حذر  لكنه  واملفاصل  العضالت  آالم  يخفف 
االستغناء به عن تلقي العالج أو زيارة الطبيب.

مجاناً  الجلسات  بعرض  نشاطه  صدقي  وبدأ 
 100 يتقاىض  اآلن  لكنه  تجربتها،  يف  للراغبني 
جنيه مرصي )6.37 دوالر( مقابل الجلسة التي 

تستمر ما بني 20 و30 دقيقة.

ديسمرب  وأوائل  نوفمرب  أواخر  يف 
الهيكل  أخبار  انترشت  املايض، 
املعدنية  املسلة  أو  الغامض  املعدني 
أماكن  يف  ظهرت  التي  الغامضة 
وسائل  وشغلت  العالم  من  مختلفة 
أن  االجتماعي.ويبدو  التواصل 
أماكن  يف  الغريبة  األشياء  ظهور 
شائعا،  أمرا  سيصبح  متوقعة  غري 
من  به  تتسم  ما  بسبب  خصوصا 
الحال  هو  كما  ظروف،  أو  غموض 
الغامض  الضخم  التمثال  رأس  مع 

الذي ظهر يف روسيا مؤخرا.
التواصل  وسائل  ضجت  فقد 

عن  تكشف  بصورة  االجتماعي 
يبدو  غامض،  تمثال  رأس  ظهور 
جزيرة  شواطئ  عىل  عتيقا، 
بطرسربغ  سانت  يف  فاسيليفسكي 
ديسمرب  شهر  من  سابق  وقت  يف 
أين  من  يعرف  لم  أحدا  لكن  املايض، 
واضحا  يبدو  اآلن.وكما  حتى  أتى، 
غريبة،  فنية  قطعة  يشكل  فإنه 
وجدت عىل شاطئ رميل قبالة مبان 
سكنية ترجع إىل الحقبة السوفيتية 

التي تلوح يف األفق.
الغامض  التمثال  رأس  ويذكر 
لوحات  برسيالية  املحليني  السكان 

رأى  بينما  دايل،  سلفادور 
آخرون إشارات إىل فيلم »سيد 
الرأس  تمثال  أو  الخواتم« 
كراكوف،  منطقة  يف  الشهري 
مظهر  غموض  بولندا.وزاد  يف 
تمثال الرأس أو الرأس التمثال 
كان  حيث  جاذبيته،  من 
يمزحون  املحليون  السكان 
»فقد  ما  شخصا  إن  قائلني 
املنطقة،  تلك  يف  رأسه« 
صحيفة  ذكرت  ما  بحسب 
الناطقة  تايمز«  موسكو  »ذي 

باإلنجليزية.

عثر مسن ثمانيني عىل كتاب أطفال كان قد ألفه 
والده من أجله، إثر عودته من معسكرات االعتقال 
الثانية، فقرر نرشه أخرياً، بعد  العاملية  الحرب  يف 

ميض 75 عاماً.
من  اآلن«  رسده  وقت  »حان  وعنوانه،  الكتاب 
أرثر  الربيطانية  امللكية  املدفعية  يف  الرائد  تأليف 
اليابانية  القوات  قبل  من  اعتقل  الذي  ستيباي، 

إبان سقوط سنغافورة يف عام 1942.
ووفقاً ملوقع »غوود نيوز« الكندي، كان أرثر يؤلف 
والرتفيه  التسلية  سبيل  عىل  لتأديتها  املرسحيات 
عن زمالئه يف معسكرات االعتقال، ثم بعد عودته 

من  األوىل  الفصول  تأليف  يف  ورشع  بريطانيا،  إىل 
كتاب أطفال يصور كلباً أثناء مشاركته بشجاعة 
يف مهمة زمن الحرب. وكان يرسل العمل املكتوب 
بأسلوب السهل املمتنع إىل ابنه روبرت يف املدرسة 

الداخلية عرب رسائل أسبوعية.
واكتشف  روبرت  عاد  عاماً،   75 ميض  وبعد 
أنها  يعتقد  كان  التي  الكاملة،  غري  املخطوطة 
ضاعت، فيما كان يفتش يف صندوق قديم لألرسة.
تسيباي- جايمي  أخيه  وابن  روبرت  رشع  وقد 

إيرادات  بأن  وأفيد  الكتاب،  استكمال  يف  هاريس 
الكتاب ستذهب إىل متجر خريي يف بريطانيا.

أمام  من  مركبة  رسقة  يف  املقدسة  بالعاصمة  األمنية  الجهات  تحقق 
األمنية  الجهات  تلقت  التفاصيل،  املكرمة.ويف  بمكة  البقاالت  إحدى 
مركبته  برسقة  يفيد  مواطن،  من  السبت  صباح  بالًغا  املكرمة  بمكة 
أثناء ترجله منها، والذهاب إىل إحدى البقاالت بشارع األربعني بمكة.

البقاالت  إحدى  إىل  ذهابه  بعد  إنه   « صقر  عبدالرحمن  املواطن  وقال 
بشارع األربعني بمكة املكرمة صباح اليوم السبت فوجئ بعدم وجود 
إىل  الرجوع  وعند  التموين،  مركز  أمام  املخصص  املوقف  يف  مركبته 
كامريا املركز ظهر شخص وهو يتابعه ليدخل معه املركز، ثم ما لبث 
أن  إىل  معلوم.ولفت  غري  مكان  إىل  بها  وهرب  املركبة،  إىل  ذهب  حتى 
مركبته املرسوقة ذات لون أبيض، كوروال موديل 2017 ، برقم لوحة »د 
ا م 5633«.وأشار إىل أنه أبلغ الجهات املختصة التي ال تزال تكثف من 

بحثها للعثور عىل املركبة والجاني، وكشف مالبسات الحادثة.

بجعة »في حالة حداد« توقف 20 قطارًا !

يعكف فريق »تيم الب« للفنون الرقمية والتصميم، عىل تغيري مظهر معلم حديقة 
تجربة  تعزيز  بهدف  وذلك  الربقوق،  بأشجار  املشهورة  اليابانية،  »كاراكوين« 

التنزه فيها.
وعن طريق استخدام تقنيات اإلسقاط املميزة لدى الرشكة، يجري تعريف زوار 
الحديقة، بالطرق الكثرية التي يمكن تحويل الطبيعة إىل فن أوالً، وكيفية القيام 
ثانياً عن  التدخل،  أدنى من  الحديقة بحد  التفاعل داخل  إبقاء أشكال  بذلك، مع 

طريق إسقاط أعمال فنية عىل 300 من أشجار الربقوق.
وما تحاول تحقيقه الطبيعة التفاعلية إلسقاطات العمل الفني لـ »تيم الب«، هو 
الربيع،  التي يتفتح 100 نوع منها يف فصل  تسليط الضوء عىل أشجار الربقوق 
وهذا مهم بشكل خاص يف العمل، وفقاً لـ »ماي مودرن مت«، ألن الوقت يلعب 

دوراً مفاهيمياً مهماً يف العمل الفني.

أعمال فنية على أشجار حديقة يابانية!

ثمانيني يعثر على كتاب من تأليف والده
 وينشره بعد 75 عامًا !

ويف العادة، تتم هذه املهمة الشاقة من خالل فريق 
بشأن  قرار  واتخاذ  الفيلم  مشاهدة  يتوىل  عمل 
عىل  بناء  املختلفة  العمرية  للفئات  مالئمته  مدى 
عدة عوامل مثل مشاهد العنف واإلباحية وتعاطي 

املخدرات عىل سبيل املثال.
جنوب  بجامعة  الباحثني  من  فريق  ولكن 
منظومة  ابتكر  املتحدة  الواليات  يف  كاليفورنيا 
جديدة للذكاء االصطناعي يمكنها تصنيف األفالم 
يف غضون ثوان، بمجرد تغذيتها بسيناريو الفيلم، 

بل وقبل تصوير مشهد واحد من العمل.
السينما  صناعة  يف  للعاملني  الفكرة  هذه  وتتيح 

بحيث  مبكرا،  الفيلم  تصنيف  يف  التحكم  إمكانية 
املشاهدين،  من  ممكن  عدد  أكرب  مع  يتناسب 
وتقليل  الصناعة  أرباح  زيادة  يف  يساعد  ما  وهو 

الخسائر املادية للمنتجني السينمائيني.
الدراسة  فريق  عضو  نارايان«  »رشيكان  ويؤكد 
من مخترب تحليل وتفسري اإلشارات التابع لكلية 
الهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا إن اإلشارات 
اللغوية يف سيناريو الفيلم يمكنها أن تعكس ما إذا 
كان العمل يحتوي عىل مشاهد عنف أو اباحية أو 

تعاطي مخدرات.
أورج«  دوت  »فيز  اإللكرتوني  املوقع  وأفاد 

تغذية  تمت  أنه  التكنولوجيا  يف  املتخصص 
فيلما   992 بسيناريوهات  الجديدة  املنظومة 
سينمائيا تتضمن مشاهد عنف أو إباحية حسب 
غري  ميديا«  سينس  »كومن  منظمة  تصنيف 
األفالم  عىل  الرقابة  مجال  يف  تعمل  التي  الربحية 

وتقدم توصياتها لألرس واملدارس.
منظمة  وضعتها  التي  املعايري  عىل  وبناء 
تقوم  االفالم،  لتقييم  ميديا«  سينس  »كومن 
بمراجعة  الجديدة  االصطناعي  الذكاء  منظومة 
عليها،  تعرض  التي  األفالم  سيناريوهات 
إىل  الفيلم  حوار  يف  العبارات  تصنيف  وتتوىل 

تقوم  كما  ذلك،  وغري  وعدائية  وسلبية  إيجابية 
العمل  وعبارات  كلمات  بفرز  تلقائيا  املنظومة 
إىل ثالث فئات، وهي العنف واستخدام املخدرات 
مارتينيز  فيكتور  اإلباحي.ويقول  واملحتوى 
الباحث يف مجال علوم الكمبيوتر ورئيس فريق 
سيناريو  تدرس  الجديدة  »املنظومة  إن  البحث 
الفيلم بدال من رؤية املشاهد الفعلية، ويمكنها 
قبل  الفيلم  تقييم  يف  السينما  صناع  تساعد  أن 
تخفيف  إىل  بحاجة  كان  إذا  ما  وتحديد  انتاجه 
حسب  مشاهده،  يف  اإلثارة  أو  العنف  درجة 

رغبتهم«.

تقنية سريعة لتصنيف األفالم حسب الفئة العمرية!

بعد المسلة المعدنية..
 تمثال رأس غامض يباغت سانت بطرسبرغ!

ال شك أن تصنيف األفالم 
حسب الفئة العمرية 
للمشاهد يمكن أن يساعد 
القائمين على صناعة 
السينما في تحديد مدى 
الجماهيرية التي سوف 
يحققها عمل سينمائي 
معين.

تدليك بالثعابين في مصر !

انتقاما من »مرسيدس بنز«.. 
يحطم سيارات قيمتها بالماليين !

استكشافية  رحلة  أكرب  أعلنت 
اكتشاف  املحيطات، عن  ألعماق 
املخلوقات  من  جديداً  نوعاً   12
اإلنسان  يعرف  ال  التي  البحرية 

إال القليل عنها.
األوروبي،  االتحاد  من  فبتمويل 
الذي  »أطلس«  مرشوع  نفذ 
 ،2020 نهاية  مع  مهمته  أكمل 
حوايل 45 بعثة بحثية منذ يونيو 
2016، الستكشاف الحياة تحت 
البحر، يف منطقة عميقة  سطح 

من شمال املحيط األطليس.
كلف  الذي  املرشوع  يف  وشارك 
 80 من  أكثر  دوالر،  مليون   11
 13 من  متطوعا  وطالبا  عاملا 
دولة، متخصصني يف علم األحياء 

البحرية واملحيطات.
وبسبب تعذر الوصول إىل أعماق 
املحيطات، ال يعرف البرش سوى 

األعماق،  يف  الحياة  عن  القليل 
املحيطات  كيميائي  إن  حتى 
البرش  أن  إىل  أشار  جورج وولف 
لديهم »خرائط أوضح عن سطح 
بقاع  مقارنة  واملريخ  القمر 

البحر.
عن  البحرية  الرحلة  وأسفرت 
من  جديدا  نوعا   12 اكتشاف 
البحار، كما اكتشفت  مخلوقات 
البحرية  املخلوقات  من   35
تكن  لم  أماكن  يف  املعروفة، 

مكتشفة فيها من قبل.
أن  إىل  الباحثون  توصل  كما 
وتحمضها  املحيطات  احرتار 
بسبب  الغذاء،  توافر  وتناقص 
سيؤدي  املتزايد،  البحري  التلوث 
املناسبة  البيئة  لتقليص 
بحلول  املحيط  أعماق  ملخلوقات 

عام 2100.

حقال  العلماء  اكتشف  كما 
قاع  يف  الساخنة  الينابيع  من 
تعد  حيث  األزور،  جزر  يف  البحر 
املائية مناطق  الحرارية  الحقول 
بيولوجية  إنتاجية  ذات  مهمة 
مجتمعات  وتستضيف  عالية، 
املحيطات  أعماق  وسط  معقدة 

الشاسعة.
البعيدة  البحار  أعماق  وألن 
الغواصني  تسحق  أن  بإمكانها 
استخدام  تم  العايل،  الضغط  من 
ساعدت  التي  الروبوت  أجهزة 
باكتشاف األماكن غري املكتشفة.
اكتشافاتهم  بني  من  وكان 
واإلسفنج  واألسماك  الرخويات 
الذي  املرجان،  من  جديد  ونوع 
املرجانية  الشعاب  عىل  يعيش 
السوداء التي يزيد ارتفاعها عن 

1300 قدم تحت السطح.

ويخلق ماال تعلمون.. »اكتشاف مذهل« داخل أعماق البحار

news

يفقد سيارته بعد مشوار إلى »بقالة« !


