
كردستان »تراوغ« المركز بـ»لعبة« الموازنة وأهداف 
مرتقبة تهز شباك حكومة المستشارين

حصة »مكفولة« بدون ضمانات

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
موازن�ة ُمثقل�ة بالدي�ون واالق�راض، تل�ك التي 
قدمته�ا حكومة »املستش�ارين«، فعىل الرغم من 
األزمة االقتصادية الخانقة التي نتجت عن قرارات 
رئي�س مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، لم 
تتوّرع حكومته عن »اإلمعان بتجويع العراقيني«، 
الش�أن  يف  وخ�راء  مراقب�ون  ي�رى  حس�بما 

االقتصادي.
وما تزال موازن�ة 2021 تراوح بني أروقة مجلس 
النواب، الذي يس�عى إىل إج�راء تعديالت جوهرية 
يف بنوده�ا، تمهي�داً للتصوي�ت عليه�ا يف مطل�ع 
شهر ش�باط املقبل، وسط رفض ش�ديد لقيمتها 
»االنفجاري�ة« الت�ي ت�ي بوجود أط�راف دولية 

شاركت يف إعدادها.
وبينما ينش�غل العراقيون بأزمتهم الخانقة، التي 
أش�علت فتيلها حكومة الكاظم�ي، بعد امتناعها 
عن س�داد رواتب املوظفني خالل األشهر املاضية، 
وِم�ْن َثمَّ رفع قيمة الدوالر أم�ام الدينار العراقي، 
ان�رت أطراف حكومية ل�”التالع�ب” باالقتصاد، 
عر تكبيل البلد الذي يعاني أزمة مالية متفاقمة، 
الكث�ر فيم�ا بع�د، ع�ىل  باتفاقي�ات س�تكلّفه 

الصعيدين السيايس واالقتصادي.
ورضب�ت األس�واق العراقية، حالة كس�اد وركود 
غ�ر مس�بوقني، جراء غي�اب املس�تهلكني الذين 
بات الكثر منهم، ال يمتلكون ما يس�دون به رمق 
العيش، بعد “السياسات التجويعية” التي اّتبعها 

الكاظمي وحكومته، بذريعة وجود عجز مايل.
وعلم�ت »املراقب العراق�ي« من مص�ادر نيابية، 
بوج�ود »أي�اٍد أجنبي�ة« عمل�ت ع�ىل إع�داد هذه 
املوازنة، »مثلم�ا أعّدت الورقة البيضاء والرنامج 
الحكوم�ي، محذرة من وجود »ثقوب س�وداء« يف 
املوازنة تتي�ح للحكومة إمكاني�ة »التالعب بنحو 

40 تريليون دينار«.
بي�د أن الصدم�ة األك�ر الت�ي فاج�أت الش�ارع 
العراقي،هي التي تمّثلت ببنود تتعلق بمستحقات 
إقليم كردس�تان، الذي لم يلتزم حتى اآلن بتسليم 

واردات النفط واملنافذ الحدودية.
من جانبه يق�ول النائب عن ائتالف دولة القانون 
كاطع الركاب�ي ل�«املراقب العراقي«، إن »املوازنة 
تتضم�ن بنودا مخالفة للدس�تور، منها ما يخص 
إلزام الحكومة االتحادية بدفع ديون مس�تحقات 

الرشكات النفطية إلقليم كردستان«.
ويضي�ف الركاب�ي أن »املوازن�ة ألزم�ت اإلقلي�م 
بتس�ليم بغ�داد 250 برمي�ل نفط، لك�ن حكومة 
كردس�تان ل�ن تلتزم به�ذا االتف�اق«، متس�ائالً 
بالق�ول: »كي�ف تعط�ي الحكوم�ة مس�تحقات 
كردس�تان دون تس�ليم أم�وال النف�ط واملناف�ذ 

الحدودية«.
وي�رى مراقبون أن اس�تمرار الكاظم�ي يف نهجه 
الحايل، بمثاب�ة إطالق رصاصة الرحمة يف جس�د 
حكومته التي لم تحقق حتى اآلن أّياً من وعودها، 
وه�و يؤرش حال�ة من الضغط الس�يايس، كما أن 

هناك مؤرشات لطبع العمل�ة دون غطاء قانوني 
والتالعب بأس�عار الدوالر وهي جميعها مؤرشات 

خطرة ستزيد الحقنة االقتصادية.

وعىل ما يبدو فإن سياسة “الركيع” التي اتبعتها 
الواليات املتحدة يف بلدان منطقة الرشق األوس�ط، 
ب�دأت تؤت�ي أُكله�ا عندم�ا دفع�ت إدارة الرئيس 

األمركي املنتهية واليت�ه دونالد ترامب، عدداً من 
تل�ك البلدان نح�و “حظرة التطبي�ع” مع الكيان 
الصهيوني، بذريعة الس�الم املزع�وم الذي روجت 

له تل أبيب لترير عالقاتها مع زعماء الخليج.
إال أن دوالً عربي�ة وأخ�رى إس�المية ب�دت حت�ى 
اآلن، عصّي�ة عىل مخططات واش�نطن الرامية إىل 
محارصتها أمنياً وسياس�ياً واقتصادياً، للرضوخ 
إىل مس�عى التطبيع مع كيان االحتالل، عىل الرغم 
من الجرائم الكرى التي يرتكبها يومياً يف املنطقة.
ولع�لَّ الع�راق ُيَع�دُّ من أب�رز تلك ال�دول، التي ما 
تزال متمّس�كة بالقضية الفلسطينية وعاصمتها 
الق�دس الت�ي تض�م قبل�ة املس�لمني األوىل، األمر 
الذي ب�ات يثر قلقاً مطرداً يف األروقة السياس�ية 

األمركية واإلرسائيلية.
وم�ن أه�م عوام�ل الصم�ود العراقي أمام س�يل 
التطبيع الجارف، هي فصائل املقاومة اإلسالمية 
التي تقف س�داً منيعاً، أمام املخططات األمركية 
الت�ي تح�اك للعراقي�ني من�ذ ع�ام 2003، ب�دءاً 
باإلره�اب املنّظم ومروراً بمس�اعي االنقالب عىل 
النظام الس�يايس، وغ�ر ذلك من املؤام�رات التي 

أنهكت بالد ما بني النهرين.
لكنها اليوم بدأت حرباً جديدة يف العراق، بعيداً عن 
قوة السالح التي أثبتت فشلها أمام صمود فصائل 
املقاوم�ة، التي كانت ومازال�ت كتائب حزب الله، 
تمّث�ل رأس الحربة فيها، حيث اختارت واش�نطن 
هذه املرة اللعب عىل الوتر االقتصادي، واستهداف 
لقمة عيش العراقيني ومصادرة قوت يومهم، عر 
موازن�ة “تقش�فية” بقيمة “انفجاري�ة” أعّدتها 

لحكومة الكاظمي.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت لجنة األم�ن والدفاع النيابية، ام�س األحد، اىل صياغة 
قان�ون رادع بحق املتورطني بالنزاعات العش�ائرية يف بغداد 

واملحافظات لتقويضها.
وق�ال عضو اللجنة عيل الغانم�ي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »مواجهة النزاعات العش�ائرية باتت 
بحاج�ة إىل إط�الق خارطة طري�ق وطني�ة لتصفيتها يف كل 
محافظ�ات الب�الد، فضال ع�ن صياغة قانون رادع ومش�دد 
بح�ق املتورط�ني به�ا، باإلضاف�ة إىل ن�زع الس�الح من كل 

الرشائ�ح عر س�ن قانون يف�رض احكام صارم�ة عىل من 
يحمله دون اجازة عندئذ سيكون املوقف مختلفا«.

وش�دد ع�ىل »رضورة تنفي�ذ القانون بحذاف�ره، مع إطالق 
حمالت ملصادرة جميع السالح ويف كل املناطق«.

واش�ار الغانمي إىل أن »املناطق الجنوبية والوس�طى وبغداد 
واطرافها، تشهد بش�كل متكرر معدالت كبرة من النزاعات 

العشائرية التي تتسبب بسقوط عدد من الضحايا«.
وبني أنه »من املؤسف أن يملك العراق كل هذه القوات األمنية 

وما تزال النزاعات العشائرية تحدث يف املشهد العام«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد ائت�الف دولة القانون، ام�س األحد، إن خروج 
الق�وات االمريكي�ة م�ن الع�راق س�يكون يف ظ�ل 

الحكومة الجديدة بعد اجراء االنتخابات املبكرة.
وق�ال القي�ادي يف االئت�الف أب�و أحم�د الب�رصي 

بترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« »إننا ال 
نعلق آمالنا ع�ىل الحكومة الحالي�ة يف تنفيذ  قرار 
إخراج القوات األمريكية،  لكن اآلمال  ستكون أكر 
مع الحكومة التي تتشكل بعد االنتخابات املقبلة«.
وأضاف، أن »خروج الق�وات االمريكية من العراق 

مره�ون بالحكومت�ني يف بغ�داد وواش�نطن وبما 
أن إدارة البي�ت االبيض مقبلة ع�ىل تغير حكومة 
ترامب التي كانت بائس�ة وانفعالية ومتشنجة لذا 
نأمل يف إدارة بايدن وسياس�ته يف تغبر أنماطها يف 

منطقة الرشق األوسط«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت النائبة يرسى رجب، امس األح�د، ان حكومة اإلقليم 
التلتزم بتسديد واردات النفط بمجرد الحصول عىل حصتها 

يف املوازنة.
وقال�ت رجب يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »اإلقلي�م ياخ�ذ حصت�ه من املوازن�ة وال يلتزم بتس�ديد 
واردات النف�ط ع�ىل حس�اب محافظات الوس�ط والجنوب 

املحرومة ».
وأضاف�ت أن »هن�اك تذم�را من بط�ش وترصف�ات اإلقليم 
عموم�ا والح�زب الديمقراط�ي خصوص�ا يف التعام�ل مع 

املواطنني داخل اإلقليم بازدواجية يندى لها الجبني ».
وأش�ارت إىل أن »االقلي�م بذمت�ه مليارات الدنانر لم تس�دد 
لغاي�ة االن ، معت�رة ان األموال الت�ي تخصص لالقليم دون 
تس�ديد 250 ال�ف برميل مخالف�ة لقانون�ي موازنة 201٩ 

واإلدارة املالية ».

نائبة: اإلقليم اليلتزم بتسديد 
واردات النفط

األمن النيابية تدعو لصياغة قانون رادع بحق 
المتورطين بالنزاعات العشائرية

ائتالف سياسي: خروج األمريكان سيكون على يد الحكومة الجديدة

 المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ال�ذي  الس�يايس  التح�ول  خلفي�ة  ع�ىل 
ش�هدته كردس�تان يف اآلونة االخرة متمثال 
باالحتجاجات الش�عبية ضد فساد االحزاب 
الكردي�ة وفش�لها يف إدارة أزم�ات االقليم، 
والطالبان�ي  البارزان�ي  الحزب�ان  م�ازال 
يح�اوالن التمس�ك بالرمق االخ�ر والورقة 
الرابح�ة لدخ�ول االنتخاب�ات أال وهو ملف 
كس�ب  إىل  والس�عي  اآليزدي�ني  النازح�ني 

أصواتهم يف االنتخابات.
مراقبون للش�أن الس�يايس حذروا حكومة 
املركز من مجاملة كردس�تان عىل حس�اب 
املواطنني اآليزيديني النازحني، فيما ش�ددوا  
ع�ىل أهمي�ة تحريرهم من بط�ش حكومة 

بارزاني ومسلحيه.
ويس�كن اآلالف من النازح�ني اآليزيديني يف 
مخيم�ات محافظتي ده�وك وأربيل، ورغم 
ب�دء الحكوم�ة االتحادي�ة متمثلة ب�وزارة 
الهجرة واملهجرين بخطة إلغالق املخيمات، 

لكنه�ا م�ا ت�زال لم تغل�ق أي مخي�م داخل 
اإلقليم، وس�ط اتهامات من قبل سياسيني 
من الطائف�ة اآليزيدية لحكومة كردس�تان 
انتخابي�ة  الغ�راض  وجوده�م  باس�تغالل 

وسياسية.
حي�ث اتهم الس�يايس اآليزي�دي فهد حامد، 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني بمن�ع 
الع�ودة  م�ن  النازح�ة  اآليزيدي�ة  العوائ�ل 
ملناطقها، مشرا إىل أن الحزب يريد استخدام 
أصوات اآلالف من العوائل اآليزيدية النازحة 

يف مخيمات اإلقليم خالل االنتخابات املقبلة، 
وب�دأ برويج فك�رة عدم اس�تقرار الوضع 

األمني داخل قضاء سنجار.
 ويف الوق�ت ذاته نقلت مص�ادر مطلعة عن 
من�ع املئات من العوائل اآليزيدية من العودة 
وتهديدهم من قبل األسايش التابعة للحزب 
الديمقراطي الكردستاني التي تسيطر عىل 
مخيم�ات النازح�ني يف محافظت�ي ده�وك 

وأربيل...
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بعد أن أهداها »المركز« على طبق من ذهب 
»سنجار« تخضع لهيمنة األحزاب الكردية

دوامة الـ»فايروس« تضرب »الدواجن« 
وتصيب عمق االقتصاد العراقي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أُِصي�َب العراقيون عموم�ا ومربو الدواجن 
خصوص�ا بحالة م�ن الهلع والخ�وف بعد 
اكتش�اف بؤرة مل�رض إنفلون�زا الطيور يف 
محافظ�ة صالح الدين، ما أدى إىل هالك 60 
أل�ف دجاجة من الن�وع البياض أصيبت به 
داخ�ل موقع�ني يف قضاء س�امراء، وقامت 
الف�رق الصحية املختصة باتخاذ اإلجراءات 
الالزم�ة وإع�دام الطي�ور املصاب�ة، ورغم 
إع�الن وزارة الزراع�ة ع�ن س�يطرتها عىل 
املرض إال أن معظم حقول مدينة س�امراء 
واملناط�ق املحيط�ة بها قد أبيدت ما س�بب 
خس�ائر كب�رة الصح�اب الحق�ول الذين 
اتهم�وا الحكوم�ة باإلهم�ال خاصة يف ظل 
االس�تراد املتك�رر الذي اليخض�ع للرقابة، 

بينما أرجعت دائر البيط�رة ذلك إىل الطيور 
املهاج�رة الت�ي تأت�ي يف فص�ل الش�تاء إىل 
الع�راق وتجل�ب معه�ا امل�رض، ويف ظ�ل 
تقاعس من قبل دوائ�ر وزارة الزراعة التي 
لم تتخ�ذ االحتياطات الالزم�ة للوقاية من 

املرض.
دائ�رة البيط�رة يف وزارة الزراع�ة كش�فت 
أن الطي�ور الرية تس�ببت بظهور إصابات 
بم�رض إنفلونزا الطيور يف مدينة س�امراء 

بمحافظة صالح الدين.
وقال مدير ع�ام الدائرة، ثامر حبيب حمزة 
، إن« الفري�ق املرك�زي أوع�ز لخلية االزمة 
املشكلة بالتوجه إىل سامراء ومتابعة تطور 
املرض ,كما وجهنا  بإرس�ال فريق مركزي 
من دائرة البيطرة إىل مكان االصابة لغرض 
تحدي�د الس�بب وزيادة التح�ري الوبائي يف 

املحافظ�ة بأكمله�ا، كما ت�م توجيه كافة 
املستش�فيات البيطري�ة يف الع�راق لزيادة 
عملي�ات الرصد والتحري. ويرى مختصون 
أن جميع بلدان العالم فيها إجراءات وقائية 

بموسم هجرة الطيور الرية... 
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المراقب العراقي/بغداد...
ك�دت اللجنة املالي�ة النيابي�ة، ام�س األحد، ان 
الحكوم�ة تتحمل مس�ؤولية أي تأخر يف رصف 
روات�ب موظف�ي الدول�ة لش�هر كان�ون الثاني 

الجاري.
وق�ال عض�و اللجن�ة احم�د حم�ه يف ترصي�ح 
صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »تأخر 
تأم�ني أو رصف رواتب موظف�ي الدولة تتحمله 
الحكوم�ة وليس مجل�س النواب«، الفت�ا إىل أن 
»الرمل�ان يحت�اج إىل املزي�د م�ن الوق�ت لتمرير 
مرشوع قان�ون املوازنة االتحادي�ة العامة للبلد 

لسنة 2021«.
وأض�اف أن »هن�اك مخرج�ا قانوني�ا ل�رصف 
الرواتب حتى وأن تأخ�ر ترشيع قانون املوازنة، 
من خ�الل رصف ما نس�بته 1/12 م�ن اجمايل 
املرصوف�ات الفعلية للنفقات الجارية«، الفتا إىل 
أن »املالي�ة النيابية ال علم لها بس�بب تأخر رفع 
الروات�ب لكن هن�اك تأكيدات حكومي�ة بتأمني 
ورصف رواتب شهر كانون الثاني دون تأخر«.

المالية النيابية: 
الحكومة تتحمل أي تأخير 

برواتب الشهر الجاري

Corona Virus Infections

خليك في البيت
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المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعد النائب كاظ�م الصيادي ، ام�س األحد، اجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة يف ظ�ل تعقيد املش�هد الس�يايس 

العراقي .
وق�ال الصي�ادي يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »مجلس النواب س�يميض يف إكمال دورته 
الترشيعي�ة الرابع�ة«، مبين�ا ان »ح�ل الرملان نفس�ه 
م�رشوط باملصادق�ة عىل نتائ�ج االنتخاب�ات من قبل 

املحكمة االتحادية«.
وأض�اف أن »الدول�ة العراقية أصبح�ت مرتعا للخونة 
وأبناء الس�فارات الذين يحاولون بش�تى الطرق حرف 

االنتخابات عن مسارها الديمقراطي«.
وأش�ار إىل أن »الحدي�ث عن إجراء االنتخاب�ات املبكرة 
ماهو اال زوبعة إعالمية يراد منها أشغال الرأي العام«.

برلماني: إجراء االنتخابات
 أمٌر ُمستبعد
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معادلة الحب
 في زمن الموت 

للم يلرك األرشار املارقون من العملاء واملأجورين 
يف وطنلي موبقلة إال وفعلوها وال شلاردة أو واردة 
ملن مفسلاد األرض إال وارتكبوهلا .. إنهم يلهثون 
ليل نهلار نهبلا بأموالنا وقتلا ألحامنلا ويميتون 
أملل الفقلراء يف أن يكون لهم يف هلذا الوطن الغني 
بيت يملكونه وأمن يسلتأمنونه ويوم يهنأونه وغد 

يرقبونه . 
لقلد فعل أغبياء السياسلة وأشلباه الرجال وفاقدو 
الرشف من أصحاب الفخامة والسليادة والحصانة 
واملعلايل كل يشء يدعو املواطن ليسللللخ ذاته عن 
وطنله فيكلره نفسله ويكلره بيئته وأهلله ويكره 

العلللراق . 
 لكنهم فشلوا وسيفشلوا ألننا نحب العراق بالفطرة 
. نحلب العلراق يف التكويلن . يف الخللق يف الروح يف 

الدمع يف األحزان يف كل ما يكون  وكل ماكان .
 نحب العلراق بجنون . نعم أنا مجنون بحب العراق 
. رغلم أنهلم يحارصوننلا بني الّسللة والذللة فإِّما 
أن نكلون أذالء خانعلني لهم قرقوزات بلني أيديهم 
مطبلني لفسلقهم وفسلادهم وأن نضحي بأنفسنا 
ألجل أن يطول بقاؤهم ويدوم فسادهم أو أن نكون 
مرشديلن مهاجريلن بلا وطلن 

فنكره الوطن . 
من يفهلم هلؤالء البهائم وهل 
للبهائم أن تفهم أن كل أم ثكلت 
بولدهلا وكل أب مفجوع بفلذة 
كبلده وكل يتيلم تدملع عيناه 
لذكرى أبيله وكل زوجة ترملت 
بزوجها الشلهيد مفلردات قدر 
مكنون يف ملكوت الروح بوطن 
الامعقلول ترسلم ماملح حلب 
عذري يف الذات إىل مسلتوى العشلق اإللهي املتناغم 

بني ثنايا الوجدان وشغاف القلب .
 ال اُباللغ واللله ولكنلي أكتلب ملا أراه وأحلس به 
وأعيشله حيث أملس الوطن عنللللوانا للحياة رغم 
كل أسلباب املوت الللتي تحيللللط بنا وتحارصنا 

وتطاردنا .
 تبلا لهم أولئك البائسلني الفاسلدين الشلواذ الذين 
يجعللون االنتماء للوطلن وهم وكذبلة وهل يكون 
العلراق إال مصداق تأريخ وعملرا وماضيا وحارضا 
وغدا مأملوال بني كفي عزيز قدير وال يخرس الوطن 

أبدا .
 هلم الخلارسون ، تبلا لكروشلهم املليئلة بأملوال 
السحت الحرام وملوتهم الحارض يف حياتهم الواهمة 
القصلرة جدا جلدا وإن طالت والقبيحلة جدا جدا 
وإن جملوهلا وزينوهلا ووفروا لها مهلواال جاها 
وبوقا مأجورا وهمجلا رعاعا يصفقون ويهزجون 
فهم أدنى وأذل وأصغللللر من أن يسلخللللوا من 
العاشق حب الحبيلللب، نعم فالعراق باٍق والشعب 
بلاٍق وهلم الزائللون ونبقلللللللى نحلب العراق 

بجنون.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
وصفت النائب هدى سجاد، مرشوع قانون املوازنة للعام الحايل 

بل«غر العادل« يف توزيع الثروات بني املحافظات.
وقاللت سلجاد، يف ترصيح صحفلي تابعته »املراقلب العراقي« 
إن »ملرشوع قانلون املوازنة غر علادل يف توزيلع الثروات بني 
املحافظلات، ومن الواضلح ان قيملة العجز تبللغ 71 تريليون 

دينار تسلدد من خلال االقراض«.وأضافت »حاليلا ما موجود 
يف املوازنة إن قيمة ما يسلدده العراقيون قبل سلد العجز ملوازنة 
2021 تبللغ 14 تريليلون دينلار، واذا تم اقلراض 71 تريليون 
دينار مجددا لقانون املوازنة الجديد كم سليدفع العراق سلنويا 
التزامات مالية وفوائد للقروض واقسلاط للقروض املسلددة«، 
موضحلة أن »املادة 11 تتضمن فقرة اتفاق حكومي تعتمد عىل 

تسوية الحسابات املالية بني حكومة اقليم كردستان منذ 2004 
ولغاية 2020«.

وتسلاءلت »كيف سليتم تسلوية هذه الحسلابات وعىل حساب 
واملوازنلات  االسلتثمارية  والقطاعلات  االتحاديلة  الحكوملة 
التشلغيلية، ووجود كتب رسمية ان مايف ذمة حكومة كردستان 
نتيجة بيع النفط خارج علم الحكومة االتحادية ديون مقدارها 

128 مليلار دوالر«، مشلددة بالقول »طالبلت يف مجلس النواب 
بلرورة حضور رئيلس ديلوان الرقابلة املالية ووزيلر املالية 
ليرشح االلية التي سيتم من خالها تسوية الديون املرتبة بذمة 
حكوملة اقليم كردسلتان اىل الحكومة العراقية ، وهل سليعفي 
ذللك الحكوملة االتحادية من كيف سيسلدد مبلغ االسلتقطاع 

والديون وماهي الضمانات لتسديد هذا املبلغ«.

نائبــة: قـــانون المــوازنة غيـر عــادل في تــوزيــع الثــروات بيــن المحـافظات

الشهداء النيابية: 550 الف بعثي يكلفون الدولة 3 تريليونات دينار سنويا
املراقب العراقي/ بغداد...

الشلهداء والسلجناء  أكلد رئيلس لجنلة 
السياسليني النيابيلة عبدااللله النائيل، ان 
فئلة البعثيني واالجهلزة املنحللة يكلفون 
الدولة سلنويا 3 تريليون دينار، فيما اشار 
اىل علدد املشلمولني برواتلب تقاعديلة يف 
مؤسسات الشهداء والسجناء السياسيني.

وقال النائليل، يف ترصيح صحفلي تابعته 
»املراقلب العراقلي« إن »قانون املسلاءلة 
والعداللة اللذي رُشع يف عام 2008 سلمح 

بدفع رواتلب تقاعدية لبعثيلني ولألجهزة 
املنحللة وعددهلم يتجلاوز اللل 550 ألف 
شلخص كما بني كتلاب لهيئلة التقاعد«، 
مبينلا ان«هذه الفئلة تقلدر رواتبها بل 3 
ترليلون دينلار سلنوياً وبعلض البعثيلني 
املشلمولني يسلتلمون رواتب خيالية ممن 
كان لديهلم عناويلن وظيفلة ورتب ومن 
بينهم أرشلد ياسني سكرتر صدام حسني 
الذي يسلتلم حالياً مليونني ونصف املليون 

دينار راتباً شهرياً تقاعدياً«.

واضاف، أن »السلجني السليايس لعرشين 
عاماً أو أكثر يقدر راتبه بمليون وثمانمائة 

ألف دينار«.
الفتا اىل أن »مؤسسة الشهداء تحتوي عىل 
55 ألف مسلتحق ملن ضحايا البعث و 15 
ألف من ضحايا شلهداء الحشلد الشلعبي 
وضحايلا اإلرهلاب من املدنيلني واألجهزة 
األمنية املسلتحقني لرواتلب ال يتجاوزون 
80 ألفاً، ومؤسسلة السلجناء تحتوي عىل 

100 ألف مستفيد«.

تغريدة

االعالمي مصطفى الدراجي

خطب���ة  نطال�����ع     عندم���ا 
الس���ام(  )عليها  الزه���راء 
ومحاججتها قومها بالقرآن 
بموضوع االرث نستشف ان 
هدفه���ا غير الذي يفكر به 
قومها ، بل هدفها هو انما 
انت���م خالفت���م القرآن في 
ابس���ط االش���ياء  وهو ارث 
مزرع���ة فكي���ف تلتزمونه 
الوالية وقيادة  في موضوع 

االمة.
 #الزهراء_رمز_المقاومة.

الخارجية النيابية تطالب الحكومة بالوقوف بوجه 
إدارة ترامب الستهدافها شخصيات عراقية

املراقب العراقي/ بغداد...
حملت لجنة العاقات الخارجية النيابية، الحكومة املركزية مسلؤولية 
الرد والوقوف بوجله القرارات األمركية الصادرة من إدارة ترامب بحق 
الشلخصيات العراقية وخاصة قادة الحشلد، الفتة اىل ان أفعال وجرائم 
تراملب لن تمر من دون حسلاب بعد مافعله يف الداخلل والخارج.وقال 
عضو اللجنلة مختار محمود، يف ترصيح تابعتله »املراقب العراقي« إن 
»العقوبات التي تفرضها امركا عىل الشخصيات العراقية واستهدافها 
لقادة الحشلد الشلعبي، يجب ان تواجه ردة فعل قويلة من قبل اإلدارة 
العراقية«.وأضلاف أن »إدارة بايلدن يجلب ان يتلم مفاتحتها من قبل 
الجانلب العراقلي من اجل انهلاء القلرارات التي اتخذهلا ترامب بحق 
الشخصيات العراقية«.وبني ان »مافعله ترامب سواء بالعراق او بالعالم 
اجمع او حتى شعبه، لن يمر من دون حساب، اذ ينبغي محاكمته عىل 
جمللة قضايا، خاصلة ان هناك دعوات قضائية مرفوعلة ضده داخليا 

وخارجيا إزاء ماارتكبه من جرائم«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االحد، عن ضبط اربع عجات 
لتهريلب النفط والقبض علىل سلائقيها يف محافظتي كركوك 

ونينوى.
وقالت الوكاللة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسلخة منه، 
إنله »من خال توجيهات السلادة املراجع عىل رضورة تضييق 
الخناق علىل مهربي النفط ومشلتقاته تمكنت مفلارز وكالة 
االسلتخبارات والتحقيقلات االتحاديلة املتمثلة باسلتخبارات 
رشطلة الطاقلة من ضبلط )4( عجلات والقلاء القبض عىل 
سلائقيها محمللة بمنتلوج نفطي مخاللف للضوابلط ومعد 

للتهريب ضمن محافظتي كركوك ونينوى«.
وأضلاف البيان، أن »نلوع املخالفة عدم وجود اوراق رسلمية 
بحموللة املنتوج وتغلر خط سلر العجات وحسلب الوثائق 
الرسلمية حيث تم ضبطهلا اصولياً واجلراء االزم بحقها وفق 

السياقات القانونية«.

املراقب العراقي/ البرصة...
تمكنت مكافحة جرائم البلرصة، امس األحد، من القبض 
علىل أربعلة متهملني يعتربون ملن أكرب وأخطلر عصابة 
مختصلة برسقلة السليارات بعد تبلادل اطلاق النار مع 
العصابة.وقاللت قيلادة رشطلة البلرصة، يف بيلان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، إن »ابطال مكافحة جرائم 
البلرصة وبمتابعة قائد رشطة البرصة اللواء عباس ناجي 
وجهلود مدير الجرائم العميد محملود وابطال الجرائم تم 
القاء القبض عىل أربعة متهمني يعتربون من اكرب واخطر 
عصابة مختصة برسقة السليارات وتم القاء القبض عىل 
املتهملني بعد تبادل اطلاق النار ملع العصابة وتم ضبط 
مسلدس نوع HS وسليارة نوع جارجر تستخدم يف رسقة 
السليارات«.وأضافت، »كذللك ضبط االلة املسلتخدمة يف 
كلرس زجلاج السليارات البيكلب،  كملا تلررت املركبة 
الخاصلة بأحلد الضبلاط جلراء تبلادل اطاق النلار مع 

املتهمني«.

عملية	استخبارية	تطيح	بـ	4	عجالت	
لتهريب	النفط	والقبض	عىل	سائقيها	

القبض	عىل	أكرب	عصابات	
سرقة	العجالت	يف	البصرة

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

المفوضية تقترح ال�� 17 من تش���رين 
الثاني 2021 موعدا جديدا لاننتخابات 

المبكرة.
منهل عبد األمري المرشدي ..

مجاملة المركز تخلق أزمة جديدة

أحــزاب كــرديـة تمنـع عـودة نـازحي »سنجار« 
وتـوفـر »ملفهـم« لالنتخابات المقبلة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
اللذي  السليايس  التحلول  خلفيلة  علىل 
شلهدته كردسلتان يف اآلونة االخرة متمثا 
باالحتجاجات الشلعبية ضد فسلاد االحزاب 
الكرديلة وفشللها يف إدارة أزملات االقليلم، 
مازال الحزبان البارزاني والطالباني يحاوالن 
التمسلك بالرملق االخلر والورقلة الرابحة 
لدخلول االنتخابات أال وهو مللف النازحني 
اآليزديلني والسلعي إىل كسلب أصواتهلم يف 

االنتخابات.
مراقبون للشلأن السليايس حلذروا حكومة 
املركلز من مجاملة كردسلتان عىل حسلاب 
املواطنني اآليزيديني النازحني، فيما شلددوا  
علىل أهميلة تحريرهلم من بطلش حكومة 

بارزاني ومسلحيه.
ويسلكن اآلالف ملن النازحلني اآليزيديني يف 
مخيملات محافظتي دهلوك وأربيل، ورغم 
بلدء الحكوملة االتحاديلة متمثللة بلوزارة 
الهجلرة واملهجرين بخطة إلغاق املخيمات، 
لكنهلا ما تلزال للم تغللق أي مخيلم داخل 
اإلقليم، وسلط اتهامات من قبل سياسليني 
ملن الطائفلة اآليزيدية لحكومة كردسلتان 
انتخابيلة  الغلراض  وجودهلم  باسلتغال 

وسياسية.
حيلث اتهم السليايس اآليزيدي فهلد حامد، 
الكردسلتاني بمنلع  الديمقراطلي  الحلزب 
العلودة  ملن  النازحلة  اآليزيديلة  العوائلل 
ملناطقها، مشرا إىل أن الحزب يريد استخدام 
أصوات اآلالف من العوائل اآليزيدية النازحة 

يف مخيمات اإلقليم خال االنتخابات املقبلة، 
وبلدأ برويلج فكرة علدم اسلتقرار الوضع 

األمني داخل قضاء سنجار.
 ويف الوقلت ذاتله نقلت مصلادر مطلعة عن 
منع املئات من العوائلل اآليزيدية من العودة 
وتهديدهم من قبل األسايش التابعة للحزب 
الديمقراطي الكردسلتاني التي تسيطر عىل 
مخيملات النازحلني يف محافظتلي دهلوك 
الحلزب  أن  بالذكلر  الجديلر  وأربيل.وملن 
الديمقراطلي الكردسلتاني يلدرك أنله للم 
يحَظ بالشلعبية داخل سلنجار، ولذلك فهو 
يحاول استثمار أصوات النازحني يف محاولة 

للحصول عىل مقعد نيابي من اآليزيديني.
وحلدد النائب الثاني لرئيلس مجلس النواب 
العراقلي بشلر حلداد، نقاطاً تعيلق عودة 
النازحني إىل قضاء سلنجار، داعيا الحكومة 
االتحاديلة إىل تنفيلذ جميلع بنلود االتفلاق 
األخلر املوقع ملع حكوملة اإلقليم بشلأن 

سنجار.
النلواب  إن رئاسلة مجللس  وقلال حلداد، 
ولغرض متابعة أوضاع النازحني واملشلاكل 
التلي يعانونها خصوصا يف حلاالت الحرجة 
والخطرة التلي ظهرت يف بعلض املخيمات 
ومنها حلاالت االنتحار وجهت لجنتي العمل 
وحقلوق االنسلان بمتابعلة هلذا املوضوع 

واملخيمات والظروف املعاشية للنازحني.
وتشلهد مخيمات النازحني يف قضاء سنجار 
بلني الحني واآلخلر وقوع حرائلق داخل تلك 
املخيمات، وسط اتهامات بضلوع قوة تابعة 

إىل االحزاب الكردية بالوقوف وراء ذلك.
وبلدوره، حلذر أسلتاذ العللوم السياسلية 
الدكتلور محملد الخفاجي، ملن أن »يكون 
مللف النازحني هو أحد املتغرات الرئيسلية 
بهلا  رشعلت  التلي  االنتخابيلة  للحملات 
االحلزاب، عرب املماطلة وإعاقلة إعادتهم إىل 
منازلهلم ومناطقهم، وعىل وجه الخصوص 

إقليم كردستان«.
وقلال الخفاجلي، يف ترصيلح للل »املراقلب 
العراقلي« إنله »وبعلد تفجلر االحتجاجات 
داخل كردسلتان فلإن هناك قلقا سياسليا 
يخيلم عىل البيت الكلردي خصوصا الحزبني 
البارزانلي والطالبانلي بسلبب فشللهما يف 
احتواء أزمات البللد والعمل عىل قمع جميع 
املواطلن  بحقلوق  تنلادي  التلي  االصلوات 
الكردسلتاني، وبالتايل فإن هنلاك قلقا لدى 
تلك االحلزاب وعدم حصولها علىل االصوات 

املرجوة من قبلها يف االنتخابات املقبلة«.
وأضلاف، أن »يف ظلل تللك املعطيلات فلأن 
الحزبلني الكرديلني يضعان يف حسلاباتهما 
يف  اسلتثمارهم  وإمكانيلة  النازحلني 
االنتخابلات ملن خلال إرغامهم بشلكل أو 

بآخر عىل انتخابهم«.
وشدد »البد من أن يكون للحكومة االتحادية 
موقف وعلدم مجاملة الطلرف الكردي عىل 
حسلاب إرادة املواطنلني وإن كانوا نازحني، 
فا بد من إيجاد مخلارج حقيقية وقانونية 
لعودتهلم أو حمايتهلم من بطلش االحزاب 

الكردية والجماعات املسلحة التابعة لهم«.
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االثنين 18 كانون الثاين  2021 العدد 2505 السنة الحادية عشرة

أعلنت اللجنة املالية النيابية عن تس�لمها مئة واثنني وستني طلبا 
نيابي�ا تتعلق بمرشوع قانون املوازنة العامة لس�نة الفني وواحد 

وعرشين.
اللجنة املالية أكدت أن تحديد سعري برميل النفط ورصف العملة 
يف قان�ون املوازنة م�ن اختصاص�ات الحكومة، مبين�ة أن تنفيذ 
قان�ون املوازن�ة يتطل�ب تخفيض حج�م االنفاق ال�كيل وتفعيل 

القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي .
مش�رة إىل أن املالحظ�ات النيابي�ة تضمن�ت مطالب�ات بتوزيع 
االي�رادات بش�كل ع�ادل ب�ني املحافظ�ات، م�ع مراع�اة رصف 
مس�تحقات الب�رودوالر ومناف�ع املناف�ذ الحدودي�ة ومضاعفة 
املبالغ املخصصة لصندوق اعمار املناطق املحررة ، فضال عن دعم 

وزارة التعليم.

المالية النيابية تتسلم 162 طلبا 
نيابيا تخص موازنة 2021

توقع�ت وزارة التخطي�ط، ، إمكانية اس�تثمار الزيادة الس�عرية 
يف مبيع�ات النف�ط يف موازن�ة الع�ام الح�ايل يف انج�از املش�اريع 
االس�تثمارية ضم�ن التوقيت�ات  املحددة.وق�ال املتح�دث باس�م 
ال�وزارة عب�د الزه�رة الهن�داوي، يف ترصيح صحف�ي، أن »هناك 
أكثر من 6 آالف مرشوع قيد التنفيذ ومهددة بالتوقف بس�بب قلة 
التخصيصات«، مبيناً أن«الزيادة يف أس�عار النفط تعطي امكانية 
اس�تثمارها يف تعزيز الجانب االستثماري لضمان إنجاز املشاريع 
ضم�ن التوقيت�ات املحددة«.وأش�ار إىل أن »توقف هذه املش�اريع 
يس�بب فقدان الكثر من فرص العمل التي توفرها هذه املشاريع 
وكذلك يزيد م�ن كلفها التنفيذية«.وأوضح أن »الزيادة الس�عرية 
لبيع النفط يشجع ايضاً يف سد العجز بموازنة العام 2021 واملقدر 

بأكثر من سبعني ترليون«.

التخطيط: زيادة أسعار النفط تعطي 
االقت�صاديأمكانية إنجاز المشاريع بتوقيتات محددة

دواجن صالح الدين تتعرض لإلبادة ومالكوها يطالبون الحكومة بتعويضات
إنفلونزا الطيور تعاود الظهور

الصحي�ة  الف�رق  وقام�ت   
اإلج�راءات  باتخ�اذ  املختص�ة 
الالزمة وإعدام الطيور املصابة، 
ورغم إع�الن وزارة الزراعة عن 
أن  إال  امل�رض  س�يطرتها ع�ى 
معظم حق�ول مدينة س�امراء 
ق�د  به�ا  املحيط�ة  واملناط�ق 
أبيدت ما س�بب خس�ائر كبرة 
الصحاب الحق�ول الذين اتهموا 
خاص�ة  باإلهم�ال  الحكوم�ة 
يف ظ�ل االس�تراد املتك�رر الذي 
اليخضع للرقابة، بينما أرجعت 
دائ�ر البيط�رة ذل�ك إىل الطيور 

املهاج�رة الت�ي تأت�ي يف فص�ل 
الش�تاء إىل العراق وتجلب معها 
امل�رض، ويف ظ�ل تقاع�س من 
قب�ل دوائ�ر وزارة الزراعة التي 
ل�م تتخ�ذ االحتياط�ات الالزمة 

للوقاية من املرض.
دائرة البيط�رة يف وزارة الزراعة 
الربي�ة  الطي�ور  أن  كش�فت 
تسببت بظهور إصابات بمرض 
مدين�ة  يف  الطي�ور  إنفلون�زا 
سامراء بمحافظة صالح الدين.
وقال مدي�ر عام الدائ�رة، ثامر 
الفري�ق  إن«   ، حم�زة  حبي�ب 

املرك�زي أوع�ز لخلي�ة االزم�ة 
املش�كلة بالتوج�ه إىل س�امراء 
ومتابع�ة تط�ور امل�رض ,كم�ا 
وجهن�ا  بإرس�ال فريق مركزي 
م�ن دائ�رة البيط�رة إىل م�كان 
االصاب�ة لغرض تحديد الس�بب 
يف  الوبائ�ي  التح�ري  وزي�ادة 
املحافظ�ة بأكمله�ا، كم�ا ت�م 
املستش�فيات  كاف�ة  توجي�ه 
لزي�ادة  الع�راق  يف  البيطري�ة 

عمليات الرصد والتحري.
جمي�ع  أن  مختص�ون  وي�رى 
بل�دان العال�م فيه�ا إج�راءات 
وقائية بموس�م هج�رة الطيور 
الربي�ة , بم�ا فيها الع�راق , إال 
أن جه�ود وزارة الصح�ة يجب 
تل�ك  أن تنص�ب ع�ى مراقب�ة 
الطي�ور الناقلة للم�رض , لكن 
مع االس�ف ما زالت تلك الجهود 
ل�م ترت�ق إىل م�ا ه�و مطل�وب 
منها , فالع�راق اليوم وهو يمر 
بجائحة كورونا بحاجة ماس�ة 
إىل تحقي�ق االكتف�اء الذاتي من 
الدواجن والبيض , ورغم وجود 

جه�ود جي�دة من قب�ل القطاع 
الخ�اص , إال أن الحكومة يف واد 
آخر , فبعد تسجيل بوادر املرض 

يف دول الجوار كان لزاما مراقبة 
م�زارع الدواج�ن , والخوف من 
انتق�ال املرض إىل الب�رش , لذلك 

يج�ب تكثيف االجهزة البيطرية 
ملسوحاتها يف املناطق الحدودية 
ومراقبة حقول الدواجن للتأكد 

من س�المتها , وع�ى الحكومة 
الحق�ول  أصح�اب  تعوي�ض 

املصابة .
البيط�ري  الطبي�ب  ويق�ول 
ع�يل عبد االم�ر يف اتص�ال مع 
)املراق�ب العراق�ي(: إن ظهور 
مرض إنفلونزا الطيور يف العراق 
وتحدي�دا يف مدينة س�امراء أمر 
خط�ر تم�ت متابعته م�ن قبل 
الف�رق البيطري�ة الجوال�ة ألن 
خطورت�ه ليس ع�ى الحيوانات 
فق�ط وإنما ينتقل إىل االنس�ان 
وه�و أخط�ر م�ا يك�ون , ل�ذا 
قام�ت وزارة التج�ارة متمثل�ة 
بدائر البيطرة بعمل مس�وحات 
لع�دد كبر من الحقول الخاصة 
بالدوان لالطمئنان عى سالمتها 
, وأم�ا الناق�ل الرئييس للمرض 
فهي الطي�ور املهاجرة القادمة 

إىل العراق يف فصل الشتاء.
وتابع عب�د االمر: لقد تم اتخاذ 
م�ن  للح�د  االج�راءات  كاف�ة 
انتشار املرض خاصة يف املناطق 
الحدودي�ة بعد انتش�اره يف دول 

الج�وار , وقد تم إع�دام 60 ألف 
دجاجة يف سامراء , وعى مربي 
الدواجن االنتباه ألعراض املرض 

والتبليغ بأي طارىء .
من جهته أكد املختص بالش�أن 
يف  عب�اس  س�الم  االقتص�ادي 
اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: 
أن ظه�ور بؤرة مل�رض إنفلونزا 
الطيور يف محافظة صالح الدين 
أمر خط�ر يج�ب احتوائه ألنه 
س�يلحق بالعراق خسائر كبرة 
انتع�اش  , فبع�د س�نوت م�ن 
قط�اع الدواجن يف الب�الد والذي 
حقق نوعا م�ن االكتفاء الذاتي 
أصبحت م�زارع الدواجن اليوم 
الدع�م  إىل  وبحاج�ة  خط�ر  يف 
هذا  ملواجه������ة  الحكوم�ي 
الوباء الجديد , وهناك من يؤكد 
وجود مؤامرة وراء هالك مزارع 
ازدهاره�ا  بس�بب  الدواج�ن 
مم�ا يح������د من املس�تورد 
املس�توردين  أغ���اظ  وه�ذا 
الذي�ن معظمه�م متنف�ذون يف 

الحكومة.

الدواجن  العراقي���ون عموما ومرب���و  ُأِصي���َب 
خصوص���ا بحال���ة م���ن الهل���ع والخ���وف بعد 
اكتش���اف بؤرة لم���رض إنفلون���زا الطيور في 
محافظة ص���الح الدين، ما أدى إلى هالك 60 
ألف دجاجة من النوع البياض أصيبت به داخل 

موقعين في قضاء سامراء.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

 كش�ف مس�ؤول مح�يل يف محافظة األنب�ار ، عن 
رغبة رشكات روس�ية باالس�تثمار يف أح�د اقضية 

املحافظة.
وقال ع�يل الدليمي قائممقام قض�اء الحبانية ، إن 
»هناك العديد من الرشكات الروس�ية أبدت رغبتها 

باس�تثمار معامل إلنت�اج الحليب وإنش�اء حقول 
لربية االبقار يف القضاء واملناطق املحيطة به«.

وأضاف الدليمي، أن »االستقرار األمني الذي تشهده 
م�دن االنب�ار والتصامي�م اإلداري�ة الحديث�ة له�ا، 
س�اهم بجذب أنظار الرشكات االستثمارية يف مدن 

املحافظة«.
وأش�ار إىل أن »هن�اك العدي�د من مواق�ع التواصل 
االجتماعي تناولت أخبار عارية عن الصحة، والتي 
تن�ص ع�ى تدخ�ل جه�ات حكومي�ة أو جماعات 
مس�لحة لعرقلة عملية االس�تثمار، وه�ذه االخبار 

غر دقيقة، كون الحبانية تشهد استقرار عى كافة 
األصعدة«.

ولفت قائممقام قضاء الحبانية إىل أن »االس�تثمار 
داخ�ل املحافظة سيس�اهم بتش�غيل العاطلني عن 
العمل، مما يس�هم بتقليل نس�ب البطالة بني أبناء 

األنبار، ونأمل تع�اون املواطنني معنا إلتمام عملية 
االستثمار«.

يذك�ر أن الث�روة الحيواني�ة يف محافظ�ة االنبار قد 
تعرض�ت لعملي�ات رسق�ة وتهري�ب واس�عة ابان 

سيطرة تنظيم داعش عى مدن املحافظة.

هيأة االستثمار : إعادة تأهيل مجمعي الحديد والصلب والدرفلة في البصرة
أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لالستثمار 
س�ها داود نجار عن إنطالق أول جوالت 
اإلرشاف واملتابع�ة ع�ى إنته�اء أعمال 
إع�اده بن�اء وتأهي�ل مجم�ع الحدي�د 
والصلب ومعم�ل الدرفل�ة يف محافظة 
البرصة بعد توف�ر التمويل الالزم لذلك 
ضم�ن املوازن�ة األس�تثمارية لتنمي�ة 

األقاليم ملحافظة البرصة .
وقال�ت خالل زي�ارة للمجمع�ني وعدد 
املحافظ�ة  يف  األخ�رى  املش�اريع  م�ن 
بحس�ب بيان الع�الم هيئة االس�تثمار 
:«أن أعمال اإلرشاف جاءت بعد تشكيل 
لجنة مش�ركة بعضوية كل من وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن والرشك�ة العام�ة 
الوطني�ة  والهيئ�ة  والصل�ب  للحدي�د 
لإلس�تثمار بتوجيه من رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، تك�ون مهمتها 
امليداني�ة  واملتابع�ة  الفن�ي  اإلرشاف 
ألعم�ال اإلحال�ة وتقدي�م كل أش�كال 
الدعم واإلس�ناد الالزم لذل�ك بعد توفر 

التمويل املطلوب للتأهيل ».
وأضاف�ت :« أن هذا ال�رصح الصناعي 
الكب�ر ، ال�ذي ينظ�وي تح�ت خيمته 
م�ا يزيد عن 4500 من األي�دي العاملة 

بأختصاص�ات متنوع�ة ،من ش�أنه ان 
يس�هم يف حال إعاده تأهيله بالطاقات 
العق�د  بن�ود  يف  ال�واردة  التصميمي�ة 
املحافظ�ة  إقتصادي�ات  تحري�ك  يف 

وإمتص�اص نس�به كب�رة م�ن اإليدي 
العامل�ة ».واك�دت خ�الل إجتماع عقد 
بحض�ور الوكيل الفني لوزارة الصناعة 
واملعادن عادل كريم ان , اإلحاله واعمال 
التأهي�ل س�تتم خ�الل وق�ت قي�ايس 
ال يزي�د ع�ن االس�بوع الواح�د ألحدى 
ال�رشكات املتقدمة .م�ن جانبه أوضح 
ج�واد كاظم جعف�ر مدير امل�رشوع :« 
ان نس�بة اإلنج�از املتحققة بالنس�بة 
ملعم�ل الدرفلة والرص بلغ�ت 84% مع 
75% م�ن أعم�ال نصب املع�دات ، فيما 
وصلت نس�ب اإلنج�از يف معمل الحديد 
والصل�ب اىل 76% م�ع اإلس�تعداد لبدء 
أعمال نصب املعدات بعد إنتهاء األعمال 
املدني�ة »، مضيفاً :«ان عم�ال التأهيل 
س�تكون بأيد عراقية بنسبة 100% بعد 
إنتهاء أعمال التشغيل من قبل الرشكه 
املصنعة »، متوقعا ان يش�هد هذا العام 
انتاج�ا فعليا ملعم�ل الدرفلة بعد انتهاء 

اعمال االحالة ».

مسؤول محلي: شركات روسية ترغب في استثمار تربية االبقار وإنتاج الحليب 

البرلمان يستضيف محافظي 
البصرة واالنبار لمعرفة مدى حاجة 

المحافظتين الفعلية بالموازنة
كشفت النائبة املستقلة ندى شاكر جودت، أن مجلس 
النواب سيس�تضيف محافظي البرصة واالنبار ملعرفة 
م�دى حاجة املحافظتني الفعلية باملوازنة، فيما أكدت 

أنه سيتم استضافة بقية املحافظني تباعاً.
وقالت جودت ، إن »مجلس النواب وبعد اعراض أغلب 
املحافظات عى مخصصاتها باملوازنة قرر اس�تضافة 
محاف�ظ االنب�ار ومحافظ الب�رصة ملعرف�ة تفاصيل 

حاجة املحافظات من املشاريع«.
وأكدت أن »مجلس النواب س�يقوم باستضافة جميع 
املحافظني تباعا ملناقش�ة مدى حاجة كل محافظة يف 

املوازنة وفق عدة عوامل معلومة لدى الجميع«.
وأشارت جودت إىل ان »محافظ االنبار سيلتقي اللجنة 

املالية لطرح مشاريع املحافظة وديون الرشكات«.
يش�ار إىل أن هن�اك غض�ب س�يايس ل�دى املحافظني 
م�ن التوزيع »غر الع�ادل« الذي قام ب�ه وزير املالية 
يف موازن�ة املحافظ�ات، بحس�ب اعضاء م�ن مجلس 

النواب.

حكومة كردستان تفرض 
استقطاعات جديدة على 

رواتب الموظفين في اإلقليم
كش�ف مصدر مسؤول يف حكومة إقليم كردستان 
، ع�ن مب�ارشة حكوم�ة اإلقلي�م بتوزي�ع رواتب 

املوظفني بداية من يوم الثالثاء املقبل.
وق�ال املصدر  إن “رواتب املوظفني س�توزع وفقاً 
الس�تقطاعات عالي�ة ج�داً تص�ل إىل 30% ع�ى 

املوظفني”.
وأض�اف أن “حكوم�ة اإلقليم لم تس�تطيع توفر 
الس�يولة املالي�ة الكافي�ة، مم�ا دعاه�ا إىل زيادة 
نسبة االس�تقطاع عن األشهر املاضية التي كانت 
21% لتص�ل يف هذا الش�هر إىل 30%، األمر الذي قد 
يزيد من نس�بة التوتر والغض���ب لدى الش�ارع 

الكردي”.
وتف�رض حكومة إقليم كردس�تان اس�تقطاعات 
عالي�ة عى رواتب املوظف�ني يف اإلقليم، فضال عن 
التأخ�ر الكبر يف توزيع الروات�ب، األمر الذي أدى 
لخ�روج تظاهرات كبرة الش�هر املايض يف مدينة 

السليمانية.

أرقام واقتصاد

الف فرصة عمل ستوفرها 
وزارة الصناعة من خالل 

أنشاء أكبر »مدينة 
اقتصادية« في البصرة
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مليار دوالر تدفع سنويا الى 
العمالة االجنبية كرواتب 

تكفي لبناء 5 االف مدرسة 
في عموم البالد
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البعيجي: المتضررون من ارتفاع سعر 
صرف الدوالر هم الشرائح الفقيرة

طالب النائب منصور البعيجي ، الحكومة 
بتحم�ل مس�ؤلياتها الكاملة اتج�اه ابناء 
الش�عب بعد الترضر من جراء رفع س�عر 

الدوالر امام الدينار.
وق�ال البعيجي يف بيان ان ” ابناء الش�عب 
ينتظ�رون ويتأملون الخ�ر من الحكومة 
الحالي�ة ولكنن�ا تفاجأن�ا قي�ام الجهات 
املعني�ة برفع س�عر رصف ال�دوالر تحت 
ذريع�ة االص�الح حيث ه�ذه الخط�وة لم 
تقدم ش�يئا غر رفع االس�عار باالس�واق 
املحلية واملترضر الوحيد منها هو املواطن 

الفقر”.
واض�اف ان ” الوض�ع االقتص�ادي بالبلد 
يش�هد تدهورا كب�را واالس�عار بارتفاع 
اتج�اه  س�اكنا  تح�رك  ل�م  والحكوم�ة 
مايحصل من ارتفاع كبر باالس�واق لذلك 
ع�ى الحكومة ان تق�وم بواحباتها اتجاه 
شعبها وتحافظ عليه من افة رفع اسعار 

جميع املواد باالسواق”.

وتاب�ع ان” رف�ع قيمة س�عر ال�دوالر لم 
تحقق ش�يئا اتجاه االزمة االقتصادية بل 
ع�ى العك�س زادت االم�ر س�وأ لذلك عى 
الحكوم�ة ان تتحرك رسيعا وتتخذ اجرات 
من ش�أنها ان تحم�ي الرشائ�ح الفقرة 
التي ترضرت كثرا بسبب هذه االزمة التي 
يمر به�ا البلد وان التأخ�ذ موقف املتفرج 

وشعبها يعاني االمرين” .

العراق ضمن البلدان الخمسة األكثر استيرادا 
للخضر والفواكه من تركيا

اعل�ن اتحاد مص�����دري الفواكه والخ�رضوات ، ان 
العراق كان ضمن 5 بلدان األكثر استرادا ل�5 أنواع من 

الخرض والفواكه من تركيا.

وقالت رئيس�����ة االتحاد ميليس�ا توك�وز موتلو يف 
تقرير لها ، ان »تركي�ا قامت وخالل الع����ام املايض 
بتصدي�ر أكرب خمس�ة منتج�������ات مص�����درة 
من الخ�رض والفواكه والت�����ي ش�ملت »الطماطم 

الط����ازجة والكرز و الاللنكي والربتقال والرمان«.
واضاف�ت ان »معظ����م هذه الصادرات كانت تذهب 
اىل روس�����يا واملاني������ا واوك����راني�ا والعراق 

ورومانيا«.
وأوضحت مولتو أن »عصائر الفاكهة وخاصة عصائر 
الفراول�ة والتف�اح واملياه املعدنية االخ�رى والطماطم 
املعلبة تعترب من أهم الصادرات التي تم تصديرها خالل 
الع�ام املايض ايض�ا«، مبين�ة ان »دول أملانيا والواليات 
املتحدة والع�راق وهولندا واململكة املتحدة كانت األكثر 

استرادا لهذه املنتجات«.
ويس�تورد الع�راق معظ�م الخ�رض والفواك�ه الت�ي 
يحتاجها من دول الج�وار وخاصة إيران وتركيا، فيما 
يقوم بحظر بع�ض املنتجات التي يك�ون فيها اكتفاء 

ذاتي.



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 18 كانون الثاين 2021 
العدد 2505 السنة الحادية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
يف  بحراني�ون،  مواطن�ون  تظاه�ر 
الذكرى الرابع�ة لجريمة إعدام النظام 

لثالثة شبان بحرانيني.
ورف�ع املتظاهرون الالفت�ات وأطلقوا 
الش�عارات املنددة بالنظ�ام البحريني 
املجرم، ومعاهدة الش�هداء عىل السري 

م�ن  القص�اص  وع�ىل  طريقه�م  يف 
الخليفيني القتلة.

يذكر أن السلطات البحرينية وبأمر من 
الحاكم حم�د الخليف�ة وبمباركة من 
ويل عهده سلمان، أقدمت يف 15 كانون 
الثاني 2017 ع�ىل تنفيذ حكم اإلعدام 
بثالث�ة ش�بان بحراني�ني ه�م كل من 

عباس السميع وسامي مشيمع وعيل 
الس�نكيس. وص�درت األحكام ضدهم 
وفقا العرتافات انتزعت تحت التعذيب 
وبالرغ�م م�ن نفيه�م مش�اركتهم يف 
تصفية ضاب�ط إمارات�ي مرتزق كان 
يش�ارك يف قمع االحتجاجات السلمية 

املطالبة بالتغيري يف البحرين.

المراقب العراقي/ متابعة...
بسبب الدور السعودّي يف الحرب عىل اليمن 
وتس�بب الرياض بجرائم يندى لها الجبني 
بحق هذا البلد وشعبه، قدم الديمقراطيون 
يف مجل�س الن�واب األمريك�ّي قب�ل بضعة 
أي�ام، قرارات تع�ارض بي�ع إدارة الرئيس 
األمريك�ّي املنتهية واليت�ه، دونالد ترامب، 
لقناب�ل دقيقة التوجي�ه بماليني الدوالرات 
للسعودية، وقد ُطرحت هذه اإلجراءات التي 
تعرب عن معارضة الكونغرس للصفقة من 
قبل عضو لجنة الشؤون الخارجّية، النائب 
غريغوري ميكس، حيث أوضح أّنه ال يوجد 
أّي مربر لقرار إدارة ترامب بالتعجل يف بيع 
آالف القنابل للسعودية، وخاصة بعد البيع 
الط�ارئ الزائف لح�وايل 60 ألف ذخرية، يف 
إشارة إىل األس�لحة األمريكّية التي قدمتها 
اإلدارة األمريكّي�ة للس�عودية ع�ام 2019 

بموجب ما يسمى »قانون الطوارئ«.
وم�ع اقرتاب دخ�ول الع�دوان الس�عودي 
ع�ىل الش�عب اليمني عامه الس�ادس بكل 
م�ا يحمله م�ن جرائم ومجازر بش�عة لم 
تستثن األطفال والنساء والشيوخ وكوارث 
ين�دى له�ا جب�ني اإلنس�انية وتج�اوزات 
خط�رية للقوانني الدولّية ما تس�بب بأكرب 
كارثة إنسانّية وفق املنظمات الدولّية، أّكد 
النائب الديمقراط�ّي غريغوري ميكس أّن 
األمم املتحدة قد وصفت اليمن بأنه يش�هد 
أكرب أزمة إنس�انّية يف العالم، مشرياً إىل أن 
ه�ذه األزمة قد تفاقمت بس�بب األس�لحة 
الت�ي تبيعها الوالي�ات املتحدة للس�عودية 

بشكل متهور.
ويأت�ي هذا الق�رار املعارض لبيع أس�لحة 
الن�واب  بمش�اركة  للس�عودية  أمريكّي�ة 
جريالد كونويل، تي�د ليو، تيد دوتش، باربرا 
يل، روخان�ا وجيم�س ماجف�رن، يف الوقت 
الذي تقرتب فيه الذكرى السنوية الخامسة 
للعدوان عىل اليمن مع اس�تمرار محاوالت 
إلخض�اع  الع�دوان  يف  املش�اركة  الق�وى 
الش�عب اليمني ملا تريده م�ن إمالءات عرب 
االس�تهداف املبارش ل�كل مكون�ات اليمن 
وارتكاب جرائم إنسانّية تعامت عنها دول 
غربّية أولها أمريكا ومنظمات دولّية كربى 
مقاب�ل محس�وبيات وصفق�ات ملطخ�ة 

بدماء اليمنيني.
ورغم تزاي�د حصيل�ة أرواح اليمنيني التي 

يحصدها ما يسمى التحالف العربّي بقيادة 
الري�اض، ومع تفاق�م الكارثة اإلنس�انية 
الناتج�ة عن�ه لتصب�ح األس�وأ يف الق�رن 
الح�ادي والعرشي�ن، وافق�ت إدارة ترامب 
مؤخراً عىل بي�ع قنابل دقيقة التوجيه من 
صنع “بوين�غ” بقيم�ة 290 مليون دوالر 
للس�عودية، وج�اءت املوافق�ة بع�د ضوء 
أخرض آخر لرشكة رايثون لبيع 7500 من 
قنابله�ا الذكية بقيم�ة 478 مليون دوالر، 
فيما كانت مبيعات األسلحة نقطة الخالف 
الرئيس�ة بني البيت األبيض واملرشعني من 
الحزبني الجمهورّي والديمقراطّي بس�بب 
الح�رب ع�ىل اليم�ن إضاف�ة إىل جريم�ة 
تقطيع الصحايفّ السعودّي املعروف، جمال 
خاش�قجي، يف قنصلية بالده باس�طنبول 
الرتكّي�ة، وانته�اكات حق�وق اإلنس�ان يف 

البالد.
يشار إىل  أّن الرئيس األمريكي الجديد، جو 
باي�دن، تلقى أواخر الع�ام 2020 عريضًة 
موقع�ة م�ن نح�و 80 منظم�ة أمريكّية، 

تناش�ده إنهاء الحرب ع�ىل اليمن يف أقرب 
وقت ممكن، وقد ضّم�ت العريضة هيئات 
حقوقّي�ة،  ولج�ان  للح�رب،  مناهض�ة 
بتعه�دات  �رًة  مذكِّ دينّي�ة،  ومجموع�ات 
الرئيس الس�ابقة لوضع ح�ٍد لتلك الحرب 
الش�عواء، وطل�ب املوقع�ون م�ن باي�دن، 
وقف التعاون االس�تخباراتّي واللوجس�تّي 
م�ع الري�اض، ووقف بي�ع األس�لحة لها، 
وممارسة ضغوط عىل الحكومة السعودّية 
لوق�ف قصفها الج�وّي وانه�اء حصارها 
لليم�ن إضاف�ة إىل اس�تئناف املس�اعدات 

اإلنسانّية األمريكّية لليمنيني.
وخ�الل الس�نوات املاضية لم تنج�ح إدارة 
ترام�ب باتخ�اذ خط�وات رسيع�ة إلحراز 
تق�دم يف صفقة بيع قناب�ل موجهة كانت 
قد علقتها إدارة أوباما بسبب مخاوف من 
تس�ببها يف مقت�ل مدنيني يف اليم�ن، والتي 
تش�مل ذخائر قيمتها أكثر من مليار دوالر 
وف�ق تقارير إعالمّي�ة، إىل جان�ب املعدات 
العس�كرّية، فيم�ا يتم الحدي�ث عن وجود 

قنابل عنقودّية )محرمة دولّياً( ضمنها.
وتتحدث بع�ض التحليالت السياس�ّية، أّن 
إدارة ترامب من خالل هذه الصفقة أعطت 
ويل العهد السعودّي وزير الدفاع، محمد بن 
سلمان، فرصة إللقاء ثقل بالده العسكرّي 
الكام�ل ملحاول�ة حس�م الح�رب يف اليمن 
ملصلحت�ه بالقوة، م�ا زاد التوقع�ات أكثر 
حول التصعيد املرتقب للهجمات السعودية 
بع�د حصولها ع�ىل األس�لحة الجديدة عن 
طريق القصف الوحيّش لطائرات “عاصفة 
الحزم” ألهداف مدنّية وعس�كرّية يف اليمن 

النازف.
وقد ادعى ابن س�لمان، يف إحدى مقابالته 
التلفزيونّي�ة س�ابقاً، أّنه قادر عىل حس�م 
الح�رب يف اليمن يف أي�ام مع�دودة، ولكنه 
ال يفع�ل ذلك خوفاً من س�قوط اآلالف من 
الجن�ود الس�عوديني، وفتح بي�وت عزاء يف 
مختل�ف أنح�اء اململك�ة، وكذلك س�قوط 
مدني�ني يمني�ني، ولذل�ك يفض�ل التأن�ي 
واللجوء إىل أس�لوب »التقس�يط املريح« يف 

القتل وعىل مدى عدة أش�هر، والحقيقة أّن 
ويل العهد ال يريد تش�ويه صورته القبيحة 
أكث�ر ع�ىل املس�توى ال�دويلّ، وخاص�ة أّن 
املنظم�ات الدولّية لم ترتك كلم�ة تنديد أو 
شجب أو دعوة إال وقالتها، إليقاف الجرائم 
السعودية عل املستوى الداخيّل والخارجّي.

وم�ا ينبغ�ي ذك�ره أّن دونالد ترام�ب زار 
وجال�ب  أس�لحة«  »بائ�ع  ك��  الري�اض 
للرضائ�ب الدفاعّي�ة، وق�د ابت�ز القيادات 
السعودّية بأرقام فلكّية من املليارات، فيما 
كان�ت الخزائ�ن الس�عودية مفتوحة عىل 
مرصاعيه�ا أمام�ه، رغم سلس�لة اإلجرام 
املتواصل�ة الت�ي يرتكبه�ا ح�كام اململكة 
وس�جلها الحقوق�ّي الفاض�ح، وخاص�ة 
الع�دوان ع�ىل اليمن ال�ذي أظه�ر ارتكاب 
أبشع الجرائم بحق اليمنّيني من قبل حكام 
آل س�عود، ناهي�ك ع�ن أس�لوب الحصار 
الخان�ق عىل الش�عب اليمن�ّي األعزل الذي 
يعاني أس�وأ ظروف صحّية واقتصادّية يف 

ظل انتشار فريوس كورونا املستجد.

عربي دوليعربي دولي
في ظل العدوان الهمجّي على اليمن

هل يمنع الكونغرس األمريكّي 
بيع األسلحة للسعودية؟
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ماكرستل: أنصار ترامب 
ذكروني بعناصر القاعدة

 في العراق!

استنكار لبناني إلدراج العتبة الرضوية ضمن »قائمة اإلرهاب« االميركية

عواصم الواليات األميركية تتأهب 
الحتجاجات مسلحة

القضاء اإليراني:  سنعاقب 
جميع مرتكبي جريمة المطار 

بمن فيهم ترامب

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال املتحدث باس�م الس�لطة القضائي�ة اإليرانية، غالم حس�ني 
إس�ماعييل، األحد، إن الئحة اتهام مرتكبي اغتيال الشهيد الجنرال 
قاسم س�ليماني س�تصدر قريباً وس�تتم معاقبة جميع مرتكبي 

الجريمة بمن فيهم ترامب.
وبش�أن آخ�ر إج�راءات الس�لطة القضائي�ة املتعلق�ة بمالحق�ة 
ومحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال اللواء الش�هيد قاسم سليماني، 
أوضح غالم حسني إسماعييل أن الجناة يف هذه القضية ليسوا من 
مواطن�ي بالدنا بل هم أجانب، فقد ارتكب دونالد ترامب والتابعني 

له هذه الجريمة.
وأض�اف، »لقد قب�ل الجمي�ع بقاعدة ع�دم بقاء أي مج�رم دون 
عقاب، والحصانة السياسية واإلفالت من العقاب أمر غري مقبول. 
م�ن وجه�ة نظر القان�ون الدويل وأيض�ا من وجهة نظ�ر الضمري 

العام، يجب محاكمة املجرم ومعاقبته«.
وتابع: »وفيما يتعلق بقضية الش�هيد الجنرال س�ليماني، فقد تم 
اتخاذ إجراءات جي�دة، ورفعت النيابة الدعوى، وتم تحديد كل من 
العوام�ل املؤث�رة يف االغتيال، وتحديد دور كل منها. وس�يتم اتخاذ 
إج�راءات املالحق�ة القضائي�ة يف محكم�ة طهران ويف املس�تقبل 
القريب س�يتم إص�دار الئح�ة اته�ام للمتهمني وس�تبدأ محكمة 

خاصة يف البت بالقضية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أُغلق�ت العاصم�ة األمريكي�ة واش�نطن مع اس�تعداد مس�ؤويل إنفاذ 
القان�ون ملواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب 

يف عواصم الواليات األمريكية الخمسني.
وأقيم�ت الحواج�ز ون�رش آالف من ق�وات الحرس الوطن�ي يف محاولة 
لتجنب تكرار واقعة الهجوم عىل الكونغرس التي هزت البالد يف السادس 

من كانون الثاني الجاري، بحسب رويرتز.
وحذر مكت�ب التحقيقات االتحادي )إف.ب�ي.آي( وكاالت الرشطة من 
احتجاجات مس�لحة محتملة يف جميع عواصم الواليات، بدءا من االحد 
وحتى موع�د تنصيب الرئيس املنتخب جو باي�دن يف 20 كانون الثاني، 
يؤججه�ا أنص�ار ترامب الذين يعتق�دون بصحة مزاعم�ه الكاذبة عن 

تزوير االنتخابات.
وم�ن بني الوالي�ات التي قامت بتعبئة حرس�ها الوطن�ي لتعزيز األمن، 
ميشيغان وفرجينيا وويسكونسن وبنسلفانيا وواشنطن، بينما قامت 
تكس�اس بإغالق مبنى كونغ�رس الوالية اعتبارا م�ن اليوم وحتى يوم 

التنصيب.
ويف يوم الس�بت املايض، نقلت شبكة “يس.إن.إن” األمريكية عن تقرير 
للرشطة ومصدر بقوات إنفاذ القانون أن أفراد الرشطة يف وسط مدينة 
واش�نطن ألقوا القبض عىل رجل من فرجينيا ح�اول املرور عرب نقطة 
تفتي�ش تابع�ة لرشطة الكونغ�رس الجمع�ة بينما كان يحم�ل أوراقا 

مزورة ومسدسا مزودا بالطلقات وذخرية تزيد عىل 500 طلقة.
المراقب العراقي/ متابعة...

استنكر املجلس اإلسالمي الشيعي 
األع�ىل يف لبن�ان و”حرك�ة ام�ل” 
العقوب�ات األمريكي�ة الجائرة عىل 
الجمهوري�ة اإلس�المية اإليراني�ة 
ب�إدراج العتبة الرضوية املقدس�ة 
ضمن ما تسمى “قائمة اإلرهاب” 

االمريكية.
ويف بي�ان ل�ه ش�دد املجل�س عىل 
أن ه�ذا القرار يش�كل اس�تهدافا 
وس�لوكاً  الديني�ة  للمقدس�ات 

غ�ري مس�بوق،  عدواني�اً خط�رياً 
يستفز مش�اعر املسلمني وينتهك 
القوانني واألع�راف الدولية والقيم 

الدينية والثقافية.
وطال�ب املجل�س اإلدارة األمريكية 
بالرتاجع عن هذا القرار الالرشعي 
وغري األخالق�ي، وبالتخيل عن هذا 
الس�لوك العدواني ملا تمثله العتبة 
الرضوية من قيمة دينية وثقافية 
للمسلمني يف العالم وقيمة ثقافية 

وإنسانية عاملية.

كما دعا املجلس االسالمي الشيعي 
االعىل منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة “اليونيس�كو” إىل 
إدانة هذا القرار من منطلق تحمل 
مس�ؤوليتها يف حف�ظ ه�ذا املعلم 
الرتب�وي ومكانته  الثق�ايف ودوره 

العلمية والحضارية.
م�ن جانب�ه دان�ت “حرك�ة أمل” 
الت�ي طالت  العقوب�ات األمريكية 
املقدس�ة،  الرضوي�ة  العتب�ة 
ع�ىل  “التط�اول  واس�تنكرت 

املقدسات الدينية التي تم إدراجها 
زورا ضمن قائمة اإلرهاب”.

وقال�ت يف بي�ان: “إن ه�ذا التجرؤ 
عىل املقدس�ات هو سلوك عدواني 
كل  بح�ق  خط�ري غ�ري مس�بوق 
الديان�ات الس�ماوية ولي�س بحق 
املس�لمني وحدهم، وهو يس�تلزم 
اس�تنهاض األم�م عموم�ا، ألن�ه 
يعتدي ع�ىل جميع العقائد الدينية 
وينته�ك القوانني واألعراف والقيم 

اإلنسانية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد القائد السابق للعمليات االمريكية الخاصة يف العراق الجنرال 
ستانيل ماكرستل، االحد، ان انصار ترامب من حركة )ام أي جي 
أي( اليمينية املتطرفة يشبهون تنظيم القاعدة يف اتباعهم لزعيم 
قوي ومتطرف وان هناك او جه تشابه عديدة بني والدة القاعدة 

والحصار الذي رضبه انصار ترامب عىل مبنى الكونغرس.
ونقل�ت صحيفة الدي�يل ميل الربيطانية عن ماكرس�تل قوله إن 
”ترام�ب منح انصاره رشعية ليصبح�وا اكثر تطرفا“، مبينا أنه 
”ت�م يف عملية مهاجمة مبنى الكونغرس نس�ج ش�بكة خطرية  

وستستمر العواقب بعد فرتة طويلة من ترك ترامب منصبه”.
واض�اف التقرير أنه ” م�ع إجراء املزيد م�ن االعتقاالت ألعضاء 
الغوغاء واس�تمرار ظهور تفاصي�ل جديدة عن الحصار ، أصبح 
م�ن الواض�ح بش�كل متزاي�د أن من ب�ني مثريي الش�غب كانوا 
أعض�اء يف العديد من الجماعات املتطرف�ة بما يف ذلك املتعصبني 

للبيض والنازيني الجدد والفتيان الفخورين”.
وتابع ماكرس�تل أن ” االش�خاص الس�يئني اتبعوا بن الدن الذي 
وع�د بإعادته�م يف الوقت املناس�ب إىل مكان أفض�ل ، ومنذ اربع 
س�نوات اتب�ع ترام�ب ه�ذا ال�دور م�ع مجموع�ة متطرفة من 
املواطن�ني األمريكيني، وق�د رأي�ت ديناميكية مماثل�ة يف تطور 
القاع�دة يف الع�راق، حيث اتب�ع جيل كامل من الش�باب العربي 
الغاضب مع فرص س�يئة للغاية زعيًم�ا قوًيا وعدهم بإعادتهم 
يف الوقت املناس�ب إىل مكان أفض�ل ، وقادهم. لتبني أيديولوجية 

تربر عنفهم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة “أوبزيرفر” عن مشاركة عدد من نواب 
حزب املحافظ�ني واملعلقني يف تطبيق “بارلر” الذي قررت 
رشكة أمازون حذفه من متجرها للتطبيقات بعد عثورها 
عىل عدد من الرسائل واملحتويات التي تحرض عىل العنف 
والعنرصي�ة. ويف تقري�ر أع�ده مارك تاونس�ند بصحيفة 
“أوبزيرف�ر” ق�ال إن 14 محافظ�ا بمن فيه�م أعضاء يف 
حكوم�ة بوريس جونس�ون مثل مايكل غ�وف وعدد من 
املعلق�ني املحافظ�ني انضم�وا إىل التطبي�ق ال�ذي يفضل 

اليمني املتطرف استخدامه.
وق�ررت خدمة أم�ازون العنكبوتي�ة وق�ف التطبيق يوم 
األحد املايض يف ضوء األحداث التي تعرضت لها واش�نطن 

وهجوم مؤيدي ترامب عىل مبنى الكونغرس.
وقال املحللون يف معهد الحوار اإلسرتاتيجي ومقره لندن، 
إن بارلر أصبح منربا ألفكار النواب املحافظني الربيطانيني 
والتي اختلطت مع املتطرفني. ونقل عن مايلو كومرفورد 

مدير السياس�ة باملعهد قوله: “من خالل تقديم أنفس�هم 
ع�ىل أنه�م ملج�أ لحري�ة التعب�ري وبدي�ل ع�ن رشكات 
التكنولوجيا العمالقة مثل فيس�بوك وتويرت، جذبت منابر 
مث�ل بارلر التحرريني املتطرفني وعنارص جماعات العنف 
املتطرف ودعاة نظريات املؤامرة باإلضافة لألصوليني من 

دعاة حرية التعبري”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيفة »هآرتس« اإلرسائيلية األحد، إنه 
م�ن الصعب تصدي�ق أي يشء يقوله أو يفعله 
رئي�س ال�وزراء بنيام�ني نتنياه�و، مؤكدة أن 
»تغيري موقفه تجاه املجتمع العربي، يؤكد أنه 

ال يترصف بحس�ن نية«.
نتنياه�و  نش�اط  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 
االنتخابي، يسري نحو خدمة مصالحه الذاتية، 
الفت�ة إىل أن أعض�اء الكنيس�ت الع�رب أيم�ن 
عودة وأحم�د الطيبي وهبة يزبك، احتجوا عىل 
س�خريته ونفاقه واستخدامه الذاتي للناخبني 

العرب.
وتس�اءلت الصحيفة: »هل يعتق�د نتنياهو أن 
العرب س�يصوتون له بعد حم�الت التحريض 
التي ش�نها ضدهم؟ وكيف ال يخجل من طلب 

أصواتهم بع�د قانون الدول�ة القومية؟ وكيف 
يج�رؤ ع�ىل النظ�ر إىل أعينهم والق�ول: يجب 
أن يك�ون الع�رب ج�زءا كام�ال م�ن املجتمع 

اإلرسائييل؟«.
ورأت أن نواب اليسار والوسط الذين صدمتهم 
وقاحة نتنياهو »هم عىل حق«، ألنه استبعدهم 
ملجرد استعدادهم لتش�كيل حكومة بدعم من 
املرشع�ني العرب، وترصف كم�ا لو أن حكومة 
يقودها ثالثة رؤس�اء أركان سابقني بالجيش 

وبدعم من العرب، »ستكون خيانة«.
واس�تدركت الصحيف�ة: »اآلن ي�روج نتنياهو 
لتحالف س�يايس مع عضو الكنيس�ت العربي 
منصور عباس«، معتربة أن »املفاجأة واالرتباك 
واالش�مئزاز والصدمة والغضب، كلها جزء من 

املتعة التي يقدمها نتنياهو لجمهوره«.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

أوبزيرفر: 14 نائبًا ومعلقًا محافظًا في بريطانيا انضموا 
لملجأ المتطرفين المحظور

هآرتس: نتنياهو يستميل الناخبين العرب.. 
كيف يجرؤ على ذلك؟



كنت ارقب موقفا سعوديا  من ايران ,بعد التداعيات التي تركتها هزيمة )ترامب ( باالنتخابات االميركية االخيرة 
،وما كان لترامب وانصاره من تعامل مع نتائج االنتخابات والهجوم على مبنى الكونغرس!

الذي دفعني للترقب ان السعودية تختلف عن بقية دول الخليج ،فمثال ان االمارات او البحرين او قطر التحمل سمات 
دولة يمكن ان يعول على قرارها ،وكذلك بالنسبة للكويت  وعمان. 

Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 18 كانون الثاين 2021 العدد 2505 السنة الحادية عشرة

بقلم/ محمود الهاشمي 
الس�عودية يمثل موقعها ومس�احتها وعدد 
واالقتصادي�ة  الديني�ة  ومكانته�ا  س�كانها 
الرقم االكرب يف املعادلة السياس�ية يف املنطقة 
بالنس�بة ل�دول الخلي�ج ،ل�ذا فانه�ا وجدت 
نفس�ها وحي�دة بالس�احة بع�د ان ترسب�ت 
االم�ارات والبحري�ن وعمان ص�وب ارسائيل 
دون ادنى تشاور معها ,حتى ان قمة مجلس 
التعاون االخرية كانت باهتة وليست ذا قيمة 
تذك�ر بما يف ذلك املوق�ف القطري الذي تقدم 
للمصالحة بخطا ثقيلة بعد ان تجاوز حصار 
)االصدقاء( بفضل اي�ران ،التي وفرت له كل 

ظروف تجاوز الحصار! 
الس�عودية استش�عرت انه�ا يف خط�ر داهم 
بع�د ان فقدت قوتها )الديني�ة( حني انتقلت 
بزاوي�ة ح�ادة م�ن )التط�رف الوهاب�ي( اىل 
مدينة)ني�وم( يف جدة ،والتحض�ري اىل نوادي 
وعال�م  وامل�رج  واله�رج  والرق�ص  القم�ار 
املوبق�ات, والتدخ�ل يف مناهجها الدراس�ية 
,كما وجدت نفس�ها متورطة يف حرب اليمن 
التي المفك منها ،وقد قاربت اعوامها الس�ت 
،فيما الس�عودية ه�ي الخارس االكرب س�واء 
يف مج�ال التس�ليح ال�ذي اصبح�ت الثان�ي 
عاملي�ا يف رشائه ،او يف مج�ال االقتصاد الذي 
اث�رت رضبات انصار الله كثريا عىل نش�اطه 
ناهي�ك عن هبوط اس�عار النف�ط وتداعيات 
وباء كورونا, باالضافة اىل تحملها مسؤولية 

االرهاب العاملي. 
ادرك�ت الس�عودية ان النف�وذ االمريك�ي يف 
انحس�ار وان هذه االمرباطورية التي عاشت 
االن  يف )حمايته�ا( الكث�ر م�ن ق�رن ه�ي 
مش�غولة يف داخلها ،وبال�راع  مع القطب 

الجديد الذي تقوده الصني وروسيا وايران. 
ب�ات م�ن الصعب ع�ىل الس�عودية ان تتقبل 
م�روع )صفق�ة القرن( النه لي�س فيه ما 
يرف�ع من ش�أنها فه�ي واخواته�ا من دول 
الخلي�ج لي�س باكثر م�ن )محفظ�ة( لدفع 
نصف ثمن املروع فيما س�تتحول ارسائيل 
اىل )الحام�ي ( البديل عن امريكا وهو )حام( 
غري مضمون الداخل وال الخارج ،وان الشعب 
السعودي يف ثقافته بالضد من ارسائيل وغري 
منسجم مع مخطط ابن سلمان ال باالنفتاح 
املف�رط وال يف القضية الفلس�طينية وبيعها 

بهذا الرخص. 
بات�ت اع�داد )مع�اريض ال�رأي ( ت�زداد يف 

السجون  الس�عودية وهؤالء شخصيات لهم 
عمق ديني وقبيل وليس من الس�هل التعامل 
معهم بهذه القس�وة كما ان اعدادا كبرية من 
اصحاب رؤوس االموال الس�عودين ماعادوا  
يأمن�ون ع�ىل اموالهم داخل اململكة خش�ية 
االس�تيالء عليه�ا كم�ا فعل ابن س�لمان مع 

كثريين. 
يف الجانب االخر رأت السعودية ان ثبات ايران 
ع�ىل مواقفها وعج�ز امري�كا ان تحارصها 
او ان تغ�ري )النظ�ام( كم�ا راه�ن ع�ىل ذلك 
)عمالؤه�ا( ب�ل العكس فان اي�ران اصبحت 
قوة اقتصادية وسياس�ية وعسكرية ويكفي 
انه�ا تق�وم )االن( بمنافس�ة اك�رب البوارج 
العسكرية س�واء يف الخليج او البحر العربي 
وصوال اىل املحيط الهندي ،ناهيك عن عمقها 
االسرتاتيجي يف املنطقة الذي يتمدد يوما بعد 

اخر. 
)الف�راغ( الكبري الذي تعيش�ه الس�عودية لم 
تجد له س�بيال سوى التحرك صوب )روسيا( 

اليج�اد مخرج ملصريها ،فكان�ت زيارة وزير 
خارجيتها اىل موسكو اش�به ماتكون بالذي 
يلق�ي هموم�ه يف حج�ر )خصم�ه( حي�ث 
إس�تطال وزي�ر الخارجي�ة بالش�كوى م�ن 
اي�ران وتدخله�ا بالش�أن الداخ�يل للمملكة 
واملنطق�ة ،م�ن جهته ف�ان وزي�ر خارجية 
روس�يا كان متفهما لزيارة الوزير السعودي 
وقلقه لذا طمأنه برضورة التحضري ل)االمن 
الجماع�ي( للمنطقة وهو امر دعت له ايران 

من قبل )امن دول املنطقة(.
كم�ا طمأنه ب�ان جميع هذه امللفات س�وف 
تتم مناقشتها مع الجانب االيراني والتي من 
املؤمل ان يزور موس�كو يف يناير املقبل وزير 

خارجيتها )ظريف(. 
وزي�ر خارجية روس�يا اثناء لقائ�ه بالوزير 
الس�عودي حم�ل امري�كا مس�ؤولية فوىض 
املنطق�ة وذكرانها  تركت اث�ارا يصعب حلها 

بسهولة وتحتاج تعاون الحميع. 
ع�ىل الرغ�م م�ن ش�كوى الوزير الس�عودي 

لنظريه الرويس من ايران اال ان الوزير الرويس 
تفهم مبتغى السعودية بانها تريد ان تطمنئ 
عىل مصريها ومستقبلها وانها عىل استعداد 
للتفاوض مع ايران رشط الضمانة الروسية! 
االيراني�ون يدرك�ون الحرج الس�عودي وبني 
يديهم ملفات كثرية بش�أن املنطقة وخاصة 
حج�م املؤامرات التي قادتها الس�عودية عىل 
ايران واملنطق�ة عموماً ،وانها اكثر حماس�ا 
م�ن امري�كا نفس�ها يف تطبي�ق العقوب�ات 
االمريكي�ة عىل اي�ران والس�ؤال؛-هل تصلح 
روس�يا أن تك�ون ضامنا مناس�با للتفاوض 

بني ايران والسعودية؟
ق�د يكون التفاوض برعاية روس�ية مفتاحا 
،ولكن اذا ما ارادت ايران االنخراط بالتفاوض 
مع السعودية فانها التقبل التفاوض )مجزأً( 
-كما تسعى له السعودية - بل  سوف تطرح 

جميع امللفات لتتم مناقشتها معا. 
ايران ترى ان ترك السعودية وعدم التفاوض 
معها ،س�وف يدفع بها اكث�ر اىل ارسائيل ،لذا 

فانها س�وف تحاول ان تخلق بيئة مناس�بة 
للتفاوض   عرب سلسلة من التطمينات ،م

س�تفيدة م�ن تفاوضه�ا مع تركيا وش�عور 
الس�عودية ان تركي�ا لم تعد تصل�ح صديقا 
)حميم�ا( بع�د ان ق�رأت ان تركي�ا تحم�ل 
مروع )االمرباطوري�ة العثمانية ( وال ترى 
يف الس�عودية س�وى والية تابعة لها ،كما ان 
السياس�ة الرتكية يف عه�د اردوغان متذبذبة 
وغري مطمئنة ،يف وقت ان السياسة االيرانية 
هي االكثر ثباتا واس�تقرارا سواء يف عالقتها 

مع اصدقائها او اعدائها. 
باختصار فان مساحة التفاوض واملشرتكات 
ب�ني ايران والس�عودية كث�رية واهمها البعد 

الديني. 
نعتقد ان السعودية اذا ماقدمت اىل التفاوض 
م�ع ايران فعليه�ا ان تأتي باقدام س�عودية 
وعنده�ا  ارسائيلي�ة  او  امريكي�ة  وليس�ت 
س�يكون للتف�اوض معن�ى , وال ش�ك فانه 

سيرتك اثاره عىل املنظقة عموما.

السعودية تطلب  » الصلح«  مع ايران .. وماذا بعد ؟
 تخال�ف حكوم�ات ما بع�د التغيري الدس�تور الذي تتش�دق ب�ه، وتنصب 
نفس�ها حامية له وقائمة عىل تنفيذه، لكن عند دخول أي انس�ان عراقي 
من الطبقات الس�حيقة للتصنيف االجتماع�ي الحكومي يعرف كيف تميز 
الحكومة بينه وبني املواطن من الدرجة األوىل، فاملواطن املفضل لدى الدولة 
بالعموم والحكومات خصوصاً يتمتع بكافة امتيازات املواطنة بينما يبقى 
االنس�ان اآلخر يف حضيض االهتمام وال يحظ�ى بأدنى اعرتاف انه مواطن 

عراقي.
الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 أكد يف املادة )14( منه عىل املساواة بني 
العراقيني، دون تمييز بسبب جنس اإلنسان أو عرقه أو قوميته أو أصله أو 
لون�ه أو دينه أو مذهب�ه أو معتقده أو رأيه أو وضعه االقتصادي أو مركزه 
االجتماعي، وهنا من الطبيعي ان الدس�تور لم يفرق بني املوظف والعاطل 

عن العمل او العامل يف القطاع الخاص ال بالحقوق وال بالواجبات.
ترع�ى الدولة ما يقرب من خمس�ة ماليني موظف -عددهم يفوق س�كان 
ع�دد من الدول العربية- من أصل )40( ملي�ون مواطن وتدفع لهم رواتب 
ش�هرية مجزية وحق�وق أخرى بعيدا عن ميزان العدال�ة االجتماعية، ولو 
وضعنا مقياس لنسبة عدد املوظفني قياسا مع السكان نجده تقريباً )12( 
يف املئة، أي أّن )88( يف املئة من الس�كان ال اهمام فيهم وال يتم تذكرهم اال 
يف حصاد األصوات أو الحاجة اىل دماء تدافع عن استقرار مجتمع املنطقة 

الخرضاء.
أم�ام الع�راق مراحل زمني�ة معبئة باألزم�ات اذا بقي التفك�ري الحكومي 
يقتر عىل ارضاء الش�عب بزيادة كتل�ة املوظفني بطريقة هروب رسيعة 
م�ن الغضب الجماهريي نتيجة س�وء االدارة والتخطيط، واذا اس�تمر هذا 
النهج س�يتحول الف�ارق الطبق�ي واالجتماع�ي اىل رشخ ال يمكن عالجه 
اال بعملي�ة ك�ّي مؤملة وغري مضمون�ة النتائج يف الوقت ال�ذي يرتنح نظام 
الدولة بني الال استقرار والضياع الكامل. فكلما ازداد عدد املوظفني بالدولة 
قل�ت االنتاجية اىل الحد الذي وصلت فيه انتاجية املوظف العراقي اىل )17( 

دقيقة وصلت انتاجية العامل السويدي اىل ست ساعات من أصل ست!
بع�د ان كان ع�دد املوظفني يف العراق س�نة )2003( ما يق�رب من )850( 
ألف موظف وصل العدد اآلن خمس�ة ماليني ويف زواي�ا هذه املتوالية تحول 
املوظف اىل عاطل عن العمل رس�ميا ينتظر راتبه الش�هري مقابل سكوته 
ع�ن كل املتغريات خارج عامله، بل تح�ول التوظيف يف مفاصل الدولة بحث 
عن رصيد انتخابي وهنا ترتكب جريمة بحق املاليني لحساب عدد محدود، 
وباملقارنة م�ع العاملني يف القطاع الخاص نجد الفارق الواس�ع والتقصد 
بالتميي�ز، فالدولة توفر الكث�ري من الضمانات واالمتي�ازات واملخصصات 
ملوظفيها مثل الضمان االجتماعي والتقاعد وااليفادات والعطل واالجازات 
واألرايض الس�كنية والقروض املالية، بينما نرى املوظف يف القطاع الخاص 
يقدم كل ما لديه وال يحصل عىل ما يحصله موظفو القطاع العام، وبالتايل 
ن�رى اليوم توج�ه الفرد نحو القط�اع العام دون الخاص بس�بب كل هذه 
الضمان�ات ونج�د اآلالف من الخريجني يفرتش�ون الش�وارع منذ ش�هور 
مطالبني بالدخول اىل جنة التوظيف دون أن يبحثوا عن أي عمل يف القطاع 
الخاص أو تأس�يس مشاريع ش�خصية فحتى االبتكار تجمد أمام الطمع 

باالمتيازات الحكومية.
اذا أرادت أي حكوم�ة اخ�راج الع�راق م�ن عن�ق زجاجة التوظي�ف عليها 
وباتف�اق الجمي�ع تفعي�ل دور القط�اع الخ�اص وحماي�ة العامل�ني فيه 
بتري�ع القوانني الالزمة ملواجه�ة أي ارضار بهم، وكذلك دعم املش�اريع 
الصغري واملتوس�طة بال رشط أو قيد وتقلي�ل االمتيازات للموظفني والغاء 
بعضه�ا مثل القروض واالرايض الس�كنية واالمتيازات املالية التي توس�ع 
الف�ارق الطبق�ي، وكذل�ك توحي�د االجور ب�ني القطاعني الع�ام والخاص 
وجمي�ع االمتيازات االخ�رى مثل العط�ل واالجازات والحق�وق التقاعدية 
والضمان الصحي واالجتماعي، فضال عن تمويل املشاريع االبتكارية دون 
رشوط، باإلضافة اىل تدريب املوظفني الحكوميني عىل التكنولوجيا الحديثة 
والتعام�ل مع االجهزة االلكرتونية لتطبيق الحكومة االلكرتونية والتي من 
خاللها تستأصل شأفة الفساد فاملراهنة عىل رأس املال البري واالهتمام 
به وتطويره بدل دفنه يف خزانة التوظيف هي من تجعل الدول تتقدم وليس 

بزيادة العاطلني عن االنتاج.

دولة الموظف الحكومي
بقلم/ خالد الثرواني

بقلم/ عفاف محمد 
العن�ف  م�ن  ن�وع  اإلره�اب  يع�د 
السيايس حيث يتضمن االستهداف 
ب�ني  ويمي�ز  للمدني�ني  العم�دي 
الضحايا املبارشين والجمهور الذي 

يود أن يؤثر عليه.
وق�د عرّف�ه البع�ض بان�ه أي عمل 
عدواني يستخدم العنف والقوة ضد 
املدني�ني ويه�دف إىل إضعاف الروح 
املعنوي�ة للع�دو عن طري�ق إرهاب 
املدني�ني بش�ّتى الوس�ائل العنيفة. 
ويتخذ اإلره�اب أماكن متعددة بني 
العدو إىل ساحة املعركة التي يّرع 

بها استخدام العنف.
وُيعرف كل من يشرتك يف بث الخوف 
والرعب يف قلوب اآلمنني باإلرهابي.

 ومن هذا املنطلق، يتضمن اإلرهاب 
ثالثة عوامل وهم�ا كما ييل: العنف 
الس�يايس أو عم�ل عني�ف يه�دف 
إىل توصي�ل رس�الة سياس�ية م�ا، 
للمدني�ني،  العم�دي  واالس�تهداف 
وطبيعة ثنائية املركز، حيث  يهاجم 
مجموع�ة م�ا إلره�اب مجموع�ة 

أخرى.
ويف األيام القليلة املاضية تم تصنيف 
جماع�ة الحوثي كمنظم�ة إرهابية 

من قبل الخارجية األمريكية .
حيث وق�د رفض بع�ض املرعون 
أمركي�ون هذا الق�رار ال�ذي اتخذه 
وزير  خارجيتهم دون وجه حق فال 
يح�ق ألمري�كا أو غريها م�ن الدول 
تصني�ف أي دولة أو منظمة أو  فئة 
باإلرهاب بعدم وجود تعريف موحد 

لإلرهاب.
ونرى ان يف امريكا منذ العهود األوىل 
لحكامه�م م�ن يكث�ر حديثهم عن 
اإلرهاب حيث وه�م الديمقراطيون 
وم�ن يمج�دون الحرية ويس�هلون 

سبلها !
لك�ن يف حقيقة األم�ر هم غري كذلك 
األس�ود  وتاريخه�م  حي�ث  تمام�اً 
يحك�ي كي�ف قام�ت دولته�م عىل 

سيول من الدماء.
ت�م تصني�ف مك�ون انص�ار الل�ه 
باإلرهابي�ني وهم من ترضروا كثريا 
من هذه الت�ي تدع�ي الديمقراطية 

حي�ث وق�د ت�م محاربتهم بأبش�ع 
الطرق منذ بداية حركتهم التنويرية 
حي�ث  ُزج يف صفوفه�م من ينطلق 
ي�وم  اإلرهابي�ني  صف�ة  عليه�م 
فج�روا بهم بي�وت الل�ه، وغري ذلك 
مم�ا س�بق من ح�روب رشس�ة يف 
صعدة اس�تخدم فيها االمريكان كل 
اس�اليبهم الوحش�ية ع�رب أدواتهم 

إلخماد .
لطاملا تغنى ح�كام امريكا بالحرية 
وش�عارات زائفة تن�درج تحت هذا 
العن�وان ،واتضح جلي�اً ان اإلرهاب  
ويزعم�ون  صنيعته�م  ه�و  انم�ا 

محاربته !
�ح الش�هيد القائ�د  ب�ل وكم�ا وضَّ
»جعل�وا من اإلرهاب ذريعة وس�بباِ 
اختقلوه لتحقي�ق مراميهم لتمزيق 
الرقع�ة العربي�ة وبث ب�ذور النزاع 

فيها« .
لطامل�ا كان  الل�ه  انص�ار  فمك�ون 
منطقيا ج�داً يف تعامله وال يعتمد يف 
مواجهته لعدوه عىل اس�اليب الغدر 
والوحش�ية التي يعتق�د بها من هم 

تحت مظل�ة االمري�كان ولفيفهم 
مم�ن يعتق�دون بتل�ك االس�اليب 
الش�اذة ع�ن الدين اإلس�المي من 
تفج�ري يف بي�وت الل�ه، يف ص�االت 
العزاء، األعراس، اإلسواق، األماكن 
الس�حل  ال�رؤوس،  ح�ز  عام�ة، 
والتمثي�ل بالجث�ث وغريه�ا م�ن 
اس�اليب وحش�ية همجي�ة. وهي 
تلك التي نش�اهدها ع�رب مقاطع 
الفيديو املنترة ملن ينطبق عليهم 

فعال صفة اإلرهابيني .
فانص�ار الله يواجه�ون يف امليدان 
الغ�در  بأس�اليب  ال  بش�جاعة 
والخيان�ة والوحش�ية ،فم�ا يقال 
عنهم بانهم قتلة النساء واألطفال 
ومفج�ري بي�وت الل�ه الصحة له 

مطلقاً .
ويف خض�م األح�داث الت�ي تدور يف 
امري�كا والتي تنعكس فيها س�وء 
تعام�ل نظامه�م وحكامه�م يولد 
هذا الق�رار الذي القى اس�تهجان 
لع�دم  االمريكي�ني  بع�ض  حت�ى 
ال�دول  م�ن  فهن�اك  منطقيت�ه 
الخليجية غريها ممن يس�تحقون 
ه�ذا التصني�ف اكثر م�ن جماعة 
الحوث�ي ممن تتس�اوى عقائدهم 

مع تعريف اإلرهاب .
ويف ه�ذا الس�ياق وص�ف جريال�د 
فريس�تني س�فري الواليات املتحدة 
األمريكي�ة األس�بق اىل اليمن: »إن  
إداراج جماع�ة الحوث�ي يف اليم�ن 
ع�ىل قائم�ة املنظم�ات اإلرهابية 
بالخطأ الكبري ويعد هذا التصنيف 
يعت�رب مش�كلة كب�رية ألمريكا ال 

للحوثيني !
وجلي�ا  يتض�ح ان اإلره�اب ه�و 
بإمتي�از ألن�ه  امريكي�ة  صنيع�ة 
يخدم مصالحه�م وال يتناىف معها 
وم�ا يودون�ه االن هو لف�ت انتباه 
العالم اىل انهم مازالوا ديمقراطيني 
وه�م يف حقيق�ة األم�ر يتقاتلون 
عىل الس�لطة ويدعم�ون اإلرهاب 
ليخدمهم وكثري هي الشواهد عىل 

ذلك .

بقلم/حسن الفي
أعلن رئيس السلطة الفلس�طينية محمود عباس 
توقيع مرس�وم إلج�راء االنتخابات عىل مس�توى 
املجلس التريعي والرئاسة واملجلس الوطني عىل 
التوايل. يأتي هذا املرس�وم بعد انقطاع دام خمسة 
ع�ر عاماً ع�ن االنتخابات األخ�رية، وبعد أربعة 

عر عاماً من االنقسام الفلسطيني.
يف أي نظام سيايس ديموقراطي تعترب االنتخابات 
الطريقة األفضل يف س�بيل اختيار الشعب لقيادته 
التي تتوىل زمام الحكم تحت مظلة الدس�تور الذي 

تتحرك القيادة املنتخبة دائماً يف إطاره.
يحتاج العقل السيايس باستمرار إىل طرح األسئلة 
الصحيح�ة م�ن أجل الوص�ول إىل مقارب�ات أكثر 
مصداقي�ة تخدمه يف تش�كيل رؤي�ة واضحة عن 
املوضوع املطروح للنق�اش، بعيداً من أي تأثريات 

دعائية أو عاطفية.
م�ن هذا املنطلق ال بد أن نطرح عدداً من األس�ئلة 
ح�ول اإلع�الن ع�ن املراس�يم االنتخابي�ة يف ه�ذا 

التوقيت بالتحديد.
أوالً: القضي�ة الفلس�طينية م�ا زال�ت يف مرحل�ة 
التح�رر الوطن�ي وم�ا زال الش�عب الفلس�طيني 
قاب�ع تحت االحت�الل االس�تيطاني الزاحف يومياً 
القتالع كل ما هو فلس�طيني م�ن أرضه من أجل 
تهويده�ا بش�كل قاط�ع ال رجعة عنه، س�واء يف 
الضف�ة الغربي�ة أو الق�دس. يج�ري كل ذلك عىل 
مس�مع ومرأى من أنظمة التطبي�ع العربي، التي 
باتت عامالً داعماً بطريقة غري مبارشة للمروع 

االستيطاني الصهيوني.
يف ظ�ل ه�ذه الظ�روف الت�ي تم�ر به�ا القضي�ة 
الفلس�طينية هل ُيع�رّب إجراء انتخاب�ات املجلس 
التريعي، ورئاسة السلطة الفلسطينية الناشئة 
يف األس�اس ع�ن اتف�اق أوس�لو، ع�ن املقارب�ة 
الفلس�طينية األصوب ملواجهة التهديدات املحيقة 

يف القضية الفلسطينية؟
االنتخاب�ات  تس�ويق  البع�ض  يح�اول  ثاني�اً: 
باعتبارها الهدف وليس الوسيلة لتحقيق الهدف، 
التعام�ل مع�ه  إذ أن تنظي�م االنتخاب�ات يج�ب 
عىل أنه وس�يلة إلنت�اج رافعة للم�روع الوطني 
التحرري م�ن خالل إع�ادة الوحدة الفلس�طينية 
يف إطار منظم�ة التحرير الفلس�طينية، واالتفاق 
عىل برنام�ج وطني هدف�ه األول واألخ�ري تحرير 

فلس�طني كامل فلس�طني، وتوحيد كاف�ة الجهود 
الفلس�طينية من أجل مجابه�ة التهديدات املحدقة 
بالقضية الفلسطينية، وال يمكن اعتبار االنتخابات 
غاية بحد ذاتها، إال إذا كان الهدف منها إعادة إنتاج 
مسارات سياس�ية أثبت التاريخ والجغرافيا فشلها 
ع�ىل مدار أكثر من ربع قرن من مس�ار التس�وية، 
ومحاول�ة منحها الرعية الش�عبية مج�دداً. لذلك 
يجب الس�ؤال عما إذا كانت االنتخابات هي الطريق 
األس�لم لتحقي�ق الوح�دة الوطني�ة الفلس�طينية 
واالتفاق عىل برنامج وطني واحد، ال سيما أنها تبدأ 

من املجلس التريعي؟ 
ثالثاً: يدرك الجميع أن توقيت إعالن املراس�يم ليس 
توقيتاً فلسطينياً مستقالً، حيث مرت استحقاقات 
فلسطينية كان الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون 

فيها إلعالن تلك املراسيم ولم يتم ذلك.
م�ن الواضح أن هزيمة دونالد ترامب وقدوم اإلدارة 
األمريكي�ة الجديدة تح�ت قيادة جو بايدن يش�كل 
س�بباً أساس�ياً يف اختي�ار هذا التوقي�ت، خصوصاً 
أن هناك إعادة ترتي�ب للمحور األمريكي يف املنطقة 

استعداداً ملالقاة اإلدارة األمريكية الجديدة.
السلطة الفلس�طينية يف هذا السياق ليست بمعزل 
عن هذا االس�تعداد الس�يما مع حج�م الضغوطات 
الدولي�ة واإلقليمي�ة واألمريكية عىل وج�ه التجديد، 
م�ن أجل إج�راء االنتخابات، األمر ال�ذي يفتح باب 
التس�اؤالت حول طبيعة األسباب الكامنة وراء ذلك 
الضغط الدويل والعربي واألمريكي إلجراء االنتخابات 
يف ه�ذا التوقيت بال�ذات؟ وما ه�ي مصلحة اإلدارة 

األمريكية الجديدة من وراء تلك االنتخابات؟ واألهم 
ما ه�ي الرهان�ات السياس�ية املطروح�ة من قبل 
املجتم�ع الدويل واإلقليمي عىل من س�يفوز بنتيجة 
االنتخاب�ات؟ وهل هذه االس�تحقاقات س�تصب يف 
مواجهة االحتالل أو عىل األقل س�توقف مخططاته 
االس�تيطانية؟ وعىل م�اذا س�يتمحور الحديث مع 
اإلدارة األمريكية الجديدة؟ هل س�يتم إحياء مس�ار 
أوس�لو القديم من جديد؟ أم سيدور التفاوض عىل 

أوسلو بنسخة معدلة من صفقة القرن؟
رابعاً: بعد أربعة عر عاماً من االنقسام والحصار 
االقتصادي�ة  االس�تحقاقات  تراكم�ت  الكارث�ي 
الفلس�طيني  بالش�عب  الخاص�ة  واالجتماعي�ة 
الس�ؤال  يبق�ى  ل�ذا  غ�زة،  قط�اع  يف  وخصوص�اً 
مروعاً كيف س�يتم تحقيق هذه االس�تحقاقات؟ 
هل س�يجري ذل�ك قب�ل االنتخابات كتهيئ�ة أجواء 
لنجاحه�ا؟ أم بع�د االنتخاب�ات كضمان�ة وورق�ة 
ضغط عىل الفائز لتنفيذ االستحقاقات السياسية؟

رغ�م كل تلك األس�ئلة الت�ي تجعلني متوجس�اً من 
اله�دف وراء تل�ك االنتخاب�ات، والفائ�دة املرج�وة 
م�ن إجرائها يف هذا الش�كل، إال أن االنتخابات كأي 
موضوع يف الحياة السياس�ية ال تخل�و من جوانب 
إيجابية، حيث نعتقد أن الش�عب الفلس�طيني لديه 
فرص�ة حقيقية م�ن خالل االنتخاب�ات ملعاقبة كل 
من أذنب بحقه وظلمه، بل بات يف يد الفلس�طينيني 
القدرة عىل تحويل صندوق االنتخابات إىل محاكمة 
علنية لكل القيادات الفلسطينية املرتهلة وخياراتها 

السياسية االنهزامية.

توقيت االنتخابات الفلسطينية .. اإلرهاب صناعة أمريكية بإمتياز
األهداف والرهانات
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تحركت ادارة ن�ادي القوة الجوية من 
اجل حل مشكلة املدافع احمد ابراهيم.
وق�ال عضو يف الهيئ�ة االدارية للنادي 
هيث�م كاظم إن »الالعب أحمد إبراهيم 

ملت�زم بعقد م�ع نادي الق�وة الجوية 
املالي�ة س�تحل قريب�اً م�ع  واألم�ور 

الالعب«.
لح�ل  تتح�رك  »االدارة  أن  واوض�ح 

األم�ر بأرسع وقت ك�ي يلتحق الالعب 
بالفريق ويشارك باملباراة القادمة«.

يذك�ر أن احمد ابراهيم لم يعد مع وفد 
املنتخب اىل بغداد وبقي باإلمارات.

ادارة الصقور تتحرك لحل أزمة احمد ابراهيم

حركة انتقاالت الالعبين العراقيين محليا 
وعالميا تنشط من جديد

م�ع انط�الق ف�رة االنتق�االت الش�توية 
يف جمي�ع انح�اء العال�م، ب�دأت االندي�ة 
بمح�اوالت ض�م العب�ن ج�دد اىل فرقه�ا 
الكروي�ة م�ن اج�ل تقوي�ة املراكز وس�د 

الثغرات املوجودة يصفوفها.
فعىل املس�تزى املحيل نشطت االندية كثريا 
يف محاولة حس�ن بعض الصفقات املهمة 
م�ن اجل ارتق�اء يف جدول ترتي�ب الدوري 

العراقي.
داود والقيثارة

يعي�ش نجم فري�ق النف�ط محم�د داود، 
س�اعات حاس�مة بش�ان مس�تقبله مع 

فريقه.
ودخل نادي الرشطة منذ مدة يف مفاوضات 
جادة مع الالعب محمد داود تمهيداً لضمه 

لصفوف القيثارة الخرضاء.
وق�ال املنس�ق االعالم�ي لن�ادي الرشطة 
حس�ن الخرس�اني يف حديث للس�ومرية 
نيوز إن »ادارتي الرشطة والنفط تواصالن 
داود  محم�د  الالع�ب  لنق�ل  املفاوض�ات 

لصفوف القيثارة الخرضاء«.
واوضح أن »االدارتن توصلتا اىل اتفاق عىل 
بع�ض النقاط التي تخ�ص عقد الالعب«، 
مش�رياً اىٕل أن »ادارة النف�ط طالبت بمهلة 

اىل م�ا بع�د نهاي�ة مب�اراة الفري�ق امام 
امليناء«.

ولع�ب النفط ام�ام امليناء وتغل�ب بهدف 
دون رد، حيث من املقرر ان يرد النفط عىل 

عرض الرشطة خالل الساعات املقبلة.
يذك�ر ان داود س�جل حت�ى االن 4 اهداف 
يف املوس�م الحايل بعد م�رور 14 جولة عىل 

انطالق الدوري املمتاز.
رشيد وريزا

أس�امة  العراق�ي  ال�دويل  الالع�ب  اكم�ل 
رش�يد، اجراءات انتقال�ه اىل صفوف نادي 

تشايكور ريزا سبور الركي.

وسيخوض رشيد اخر مباراة له مع فريقه 
الربتغ�ايل ام�ام فامالي�كاو فيا الس�بوع 

الرابع عرش من الدوري الربتغايل املمتاز.
واجمعت الصحف الركية والربتغالية عىل 
انتقال رش�يد اىل ريزا س�بور دون الكشف 

عن قيمة العقد.
ووصل رش�يد إىل سانتا كالرا يف عام 2016 
وخ�اض 16 مب�اراة هذا املوس�م وس�جل 

هدفاً وحيداً.
ياسن ودينيسيل

اقرب الالعب الدويل العراقي ونادي هاكن 
الس�ويدي احم�د ياس�ن م�ن االنتقال اىل 

احد الفرق يف ال�دوري الركي املمتاز بكرة 
القدم.

ان  الالع�ب  ش�قيق  ياس�ن  زي�د  وق�ال 
»شقيقي احمد ياسن تلقى عرضاً رسمياً 
من نادي دينيس�يل سبور الركي لالنتقال 

اليه يف االنتقاالت الشتوية الحالية«.
واوضح ان »ياس�ن ي�درس العرض جيداً 
قب�ل اتخ�اذ الق�رار النهائي«، مش�رياً اىل 
ان »فك�رة اللعب بال�دوري الركي تعجب 

الالعب كثرياً«.
يذكر ان نادي دينيس�يل يحت�ل املركز قبل 

االخري يف سلم ترتيب البطولة.

هلّلت لجنة الش�باب والرياضة الربملاني�ة بالتصويت عىل مقرح قانون 
االتح�ادات الرياضية يوم األربعاء الثالث عرش م�ن كانون الثاني 2021 
واملق�ّدم من قبله�ا بعد معاناة طويل�ة اجرّتها التفس�ريات االجتهادية 
لقانون 16 عام 1988 حس�ب مصلحة املس�تفيدين من مواده، برغم أن 
القانون الجديد لم ُيعالج مش�اكل كثرية عانت منها االتحادات وتغاضت 
اللجن�ة عن وض�ع رشوط متقنة تأخذ بنظر الحس�بان التح�ّول املُذهل 
ملرحل�ة تكنولوجي�ا الرياض�ة املؤثرة يف رس�م معال�م التط�ّور لأللعاب 
الفردية والجماعية يف ضوء أس�س علمي�ة وأدوات محرفة بمواصفات 

علمية لقادة التنفيذ.
م�ن دون ش�ك، هن�اك عدي�د املتخّصصن يف ش�ؤون القان�ون الريايض 
وّجه�وا انتقادات حاّدة ملضمون القانون، وأش�اروا اىل نصوصه الفقرية 
وتعاريف�ه الغريبة، وعدم تلبيت�ه الطموح والرقب بعد م�رور 18 عاماً 
ع�ىل تغيري نظام الُحكم يف البالد، ويمكن أن تجري بعض التعديالت عليه 
وفقاً ملا ُيقّدم من مقرحات، لكن كيف َمّررت الجهة املعنية )االتحادات( 
بهيئاته�ا العامة والتنفيذية القانون وهو يتجاهل )الش�هادة الجامعية 
األولية لعض�و الهيئة التنفيذي�ة وتقييم نصف الدورة االنتخابية وِس�ّن 

السبعن للمرشح(؟
فم�ا مرّت به رياضتنا م�ن مواقف حرجة نتيجة قبول ُمرش�حن أّمين 
ل�م يكملوا الدراس�ة اإلعدادية ترّصف�وا بعبٍث ش�ديٍد يف مقدراتها املالية 
واإلداري�ة قبل عام 2003 ش�ّجع أغل�ب االتحادات ع�ىل إقامة تحالفات 
تهت�م بعالق�ات الهيئ�ة العامة مع رئيس�ها وأعضائها أكث�ر من مصري 
اللعب�ة وُس�بل صناعة أبطال أوملبين وفقاً ألس�اليب علمية تعتمد خربة 
القائم�ن ع�ىل االتح�اد، وانتقل فاي�روس التخلّف اإلداري مل�ا بعد العام 
املذك�ور حتى أصبح حامل ش�هادة اإلعدادية عاجزاً تماماً عن مس�ايرة 
املتغريّات الرسيعة يف ُنظم ولوائح االتحاد الدويل واالخفاق الذريع بربمجة 
اتفاقات تعاون مع دول أوروبية ومالكات فنية أجنبية اصطدمت باألداء 
الروتيني وسياسة تعاطي الهيئة التنفيذية لالتحاد نتيجة الفقر العلمي!

تش�ري معلوم�ات مرّسبة م�ن قاع�ة التصوي�ت الربملاني أن امل�ادة )9( 
الخاص�ة ب�رشوط عضوي�ة الهيئة التنفيذي�ة لالتحاد مثّب�ت يف )رابعاً( 
منها »أن يكون حاصالً عىل ش�هادة البكالوري�وس« لكن جرى تغيريها 
اىل اإلعدادية دون إدراك تبعات هذا التغيري، ومدى عالقته بثلّة من رؤساء 
وأعضاء الهيئ�ات التنفيذية الذين وجدوا يف ش�بكة العنكبوب االنتخابي 
أفض�ل املصاِئ�د ألوراق تجديد الثقة، وه�و ما يؤكد أن م�رّشع القانون 
انح�از اىل جيل فقري ثقافياً وغري قابل لهضم فصول الحداثة يف الرياضة 
العاملي�ة وهي تحّطم األرقام القياس�ية بربامج عملي�ة كل دورة أوملبية 
وقاري�ة، بينما نحن حّطمنا رياضتنا طوال س�تة عقود ولم نزل نتحّدث 
ب�كل عجرفة عن حيازتن�ا امليدالية الوحيدة لعبدالواح�د عزيز يف أوملبياد 

!1960
أما تقييم عمل االتحاد وس�حب الثقة أو تجديدها ال ذكر له يف تش�كيلة 
االتح�اد امل�ادة )-11 ثانياً( ولم نزل نعاني من عق�دة الخوف يف تضمن 
رشط التقييم بعد مرور نصف املدة الرشعية أي سنتن للوقوف عىل مدى 
ج�دوى بقاء رئيس االتح�اد أو أحد األعضاء أو التش�كيلة كلّها كنتيجة 
لحصاد سنتن من التماس املبارش يف البطوالت والربامج والورش وحلول 
األزمات املحلية والدولية وِسعة القاعدة من ضيقها ونزاهة االنفاق املايل 
من عدمه، وإال ِمن غري املعقول أن يتمّدد الجميع ألربع س�نوات بذريعة 
االس�تحقاق االنتخاب�ي! فيما االتح�اد يفقد رشوط اس�تمراره بالتتابع 
لعدم كف�اءة مس�ؤوليه وكأّن املصادقة ع�ىل التقريرين امل�ايل واإلداري 
تعف�ي االتح�اد م�ن التقص�ري، والجميع يعل�م أن أي�دي املصّوتن بنعم 

جاهزة للرفع قبل إقامة املؤتمر السنوي؟!
وم�رّة أخرى ُيرتكب الخطأ ذاته يف تحديد ُعمر املرّش�ح للهيئة التنفيذية 
َن ذل�ك يف النظام  بعدم تجاوزه س�ن الخامس�ة والس�بعن، بعدم�ا ُضمِّ
الداخيل للجنة األوملبية الوطنية، بخالف جميع انظمة االتحادات واللجان 
األوملبية يف العالم الس�يما الدول الس�اعية اىل تجديد دماء القيادة بأعمار 
ال تتجاوز س�ّن الس�بعن احراماً للزمن وما تخلّفه األزمات من ضغوط 
نفسية تشّل قدرة املسؤول عىل اتخاذ القرار الالزم دون مراعاة مصلحة 
أي ط�رف لئال يصب�ح محّط اس�تعطاف األنظار ما بعد الس�بعن لعدم 
تحّمل�ه صدمة اتخاذ قرار س�راتيجي يع�ود عليه برد فع�ل قوي وأمّر، 

وربما ُيسهم ُضعفه يف تكافؤ الحرامي واألمن من أجل ِسر املستور!

فايروس االتحادات

إياد الصالحي

كشف املدرب احمد خلف، سبب 
تحف�ظ اداء املنتخ�ب الوطن�ي 

بكرة القدم امام االمارات.
وق�ال خل�ف إن »التحف�ظ الذي 
ظه�ر ع�ىل اداء املنتخ�ب الوطني 
كان طبيعي�اً، الالعبون ل�م يتدربوا 
س�وى يف اربع وح�دات تدريبية ولم 

ليكونوا بالجاهزية املطلوبة«.
واوض�ح ان »م�درب املنتخ�ب الوطن�ي كاتانيتش، 
اعت�اد ع�ىل الالعب باألس�لوب الدفاع�ي وهو يرفع 
ش�عار ان لم اكس�ب فال اخرس، لذلك لعب بخمسة 

مدافعن امام االمارات«.
يذك�ر ان املب�اراة انتهت بالتعادل الس�لبي من دون 

اهداف.

اعلن نادي امليناء الريايض، تس�مية عبد الغني ش�هد 
مدرب�اً لفري�ق ك�رة الق�دم االول يف املوس�م 2020/ 

.2021
وذكر النادي ان »ادارة نادي امليناء وعىل لسان رئيسها 

محمد جابر، قررت اقالة الكادر الفني للفريق«.
واضاف ان »ادارة امليناء سمت املدرب عبد الغني شهد 

مدرباً للميناء خلفاً للروماني تيتا«.
ويحت�ل امليناء املركز قب�ل االخري برصي�د 11 نقطة، 
وفريق “السفانة” لم يحقق الفوز يف اخر 8 مباريات.

االوملبي�ة  اللجن�ة  رئي�س  تق�دم 
املنتخب رسمد عبد االله، بش�كوى 
جدي�دة ضد رئيس اللجنة الس�ابق 
محكم�ة  ل�دى  حم�ودي،  رع�د 

املنازعات الرياضية.
وذك�ر بيان ع�ن مكتب عب�د االله 
ان  العراق�ي/  /املراق�ب  تابعت�ه 
اللجن�ة االوملبي�ة الوطنية  »رئيس 
العراقي�ة رسم�د عبد االل�ه محمد 
يتقدم بشكوى جديدة لدى محكمة 
املنازعات الرياضية للطعن يف عدم 
رشعية الدع�وة املوجه�ة من رعد 
االتح�ادات  اىل  س�لمان  حم�ودي 
الوطنية االوملبي�ة لحضور اجتماع 

ش�باط   ١٠ يف  العام�ة  الجمعي�ة 
.»٢٠٢١

وب�ن ان »املحام�ي محم�د مجيد 
الس�اعدي تق�دم بالئح�ة تتضمن 
تثبي�ت ثمانية مخالف�ات يف كتاب 
رعد حمودي املنش�ور يوم امس يف 

موقع اللجنة االوملبية العراقية«.

رفع شكوى جديدة ضد رعد حمودي

لن�ادي  االداري�ة  الهي�أة  س�لمت 
الطلب�ة الريايض جزء م�ن الدفعة 
االوىل لالعبي فريق الكرة بعد تسلم 
االدارة النصف االول من قيمة عقد 

الرعاية مع رشكة االضواء.
لن�ادي  االداري�ة  الهي�أة  وذك�رت 
»س�لمت  انه�ا  الري�ايض  الطلب�ة 

جزء م�ن الدفع�ة االوىل من 
الفري�ق  العب�ي  عق�ود 
الذي يتجمع م�ع كادره 

التدريبي يف احد فنادق 
العاصم�ة بغ�داد م�ن 
االج�واء  توف�ري  اج�ل 

للمب�اراة  املالئم�ة 
ام�ام  املهم�ة 

الرشطة«.
الن�ادي  ادارة  وبين�ت 
انه�ا »تح�رص عىل 
تلبي�ة متطلب�ات 
ت  ج�ا حتيا ا و
فري�ق  العب�ي 

النادي املش�ارك يف الدوري الكروي 
املمتاز«.

واضاف�ت االدارة ان »وزارة التعليم 
وع�دت  العلم�ي  والبح�ث  الع�ايل 
بتقديم الدعم املايل للنادي بعد اقرار 
املوازنة املالية للعام الحايل 2021«.

انتق�د رئيس ن�ادي ال�زوراء فالح 
اإليراني�ة  الرشك�ة  حس�ن، عم�ل 
املنفذة مللعب النادي، مشريا إىل أنها 

ليست جادة بعملها.
وق�ال حس�ن لوكالة ش�فق نيوز، 
إن »الرشك�ة اإليراني�ة ال زالت غري 
جدي�ة يف إنه�اء عمله�ا يف ملع�ب 
ن�ادي ال�زوراء ال�ذي تنتظ�ره كل 
جماه�ري الع�راق ولي�س جماهري 

نادي الزوراء فقط«.
وأضاف حسن، ان »اليشء املطمنئ 
لن�ا هو اهتمام الوزير بهذا املنش�أ 
وجه�د اإلم�كان يح�اول أن يكون 

االفتتاح قريباً جداً«.
وأوضح انه »قد تكون املدة الزمنية 
حس�ب رأيي الش�خيص ليس أكثر 
م�ن س�تة أش�هر، وبالت�ايل لنكن 
س�ينتهي  العم�ل  ب�أن  متفائل�ن 
ضمن هذه امل�دة الزمني�ة املحددة 

تقريباً«.
وأش�اد حس�ن ب�«اهتم�ام وزي�ر 

الش�باب والرياض�ة عدنان درجال 
وه�و يزور ملع�ب ال�زوراء ويهتم 

بش�كل ج�دي وحقيق�ي إلنج�از 
امللعب بأقرب وقت.

احمد خلف يؤكد تحفظ اداء المنتخب 
الوطني امام االمارات

الميناء يقيل مدربه ويسمي شهد لقيادة السفانة

الطلبة يسلم جزًءا من الدفعة 
األولى لالعبين

الزوراء ينتقد عمل الشركة المنفذة لملعبه 



اضطر فالديفيا العب وسط أفاي املنتمي لدوري 
الدرجة الثانية الربازييل لك�رة القدم إىل الخروج 
من املباراة بني الش�وطني عن طريق اس�تبداله 

بعد إبالغ ناديه بإصابته بكوفيد-19.
وقال أف�اي إن فالديفيا خضع لفحص يف وقت 
مبكر حتى يكون بوسعه خوض املباراة املقبلة 
أمام جوفينتود.لكن عندما أبلغ االتحاد الربازييل 
لك�رة الق�دم الن�ادي بإيجابية عيني�ة الالعب، 
كان�ت املباراة أمام )يس.إس.إي�ه( قد انطلقت.
وقال أفاي يف بيان »بني الشوطني أبلغنا االتحاد 
الربازي�يل لكرة القدم أن عينة فالديفيا إيجابية«.
وأضاف »ولهذا الس�بب استبدلنا فالديفيا. يراجع 
النادي اآلن عزله وعودته«.وانتهت املباراة بالتعادل 
1-1.وتويف أكثر من 200 ألف شخص بسبب اإلصابة 

بكوفيد-19 يف الربازيل.

يسعى مسؤولو مانشس�ر سيتي لتعزيز 
صفوف الفريق بصفقات قوية يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.
ووفًق�ا لصحيفة »دييل مي�ل« الربيطانية، 
 200 خص�ص  س�يتي  مانشس�ر  ف�إن 
مليون ي�ورو لصفقات الصيف، ال س�يما 
م�ع الرحي�ل املحتم�ل لس�ريجيو أجويرو 

وفرناندينيو وإريك جارسيا.
وأش�ارت إىل أن بي�ب جواردي�وال، م�درب 
الس�يتي، ينوي التعاقد مع العبني يف مركز 
الظه�ري األي�ر والع�ب الوس�ط املداف�ع 

واملهاجم الرصيح.

وأوضح�ت أن صفق�ة املهاج�م س�تكون 
صاحب األولوية يف صيف مانشسر سيتي، 
حت�ى لو قرر النادي وأجويرو تمديد العقد 

ملوسم آخر.
وقال�ت إن الس�يتي يبح�ث ع�ن خليف�ة 
مس�تقبيل ألجوي�رو، ال س�يما أن الالعب 
عان�ى يف آخ�ر موس�مني م�ن اإلصاب�ات 

املتكررة.
وأضافت أن األسماء املرشحة لدعم هجوم 
مانشس�ر س�يتي ه�ي: روميل�و لوكاكو 
)إنر ميالن(، وإيرلينج هاالند )بوروس�يا 

دورتموند(، وداروين نونيز )بنفيكا(.

ق�ال كرايج تي�يل، مدي�ر بطولة 
أسراليا املفتوحة للتنس، إنَّ أوىل 
البطوالت األرب�ع الكربى يف العام 
موعده�ا  يف  س�تنطلق  الجدي�د، 

ي�وم 8 من الش�هر املقب�ل، رغم 
غضب بع�ض الالعب�ني املجربين 
عىل دخ�ول حجر صح�ي صارم 
يف ملب�ورن بعد اكتش�اف حاالت 

إيجابي�ة بكوفي�د 19 يف رحالتهم 
الجوية العابرة.

العًب�ا،   47 وس�يضطر 
ومرافقيه�م دخ�ول العزل 

مل�دة أس�بوعني يف ملبورن يف 
غ�رف فنادقهم، ول�ن يكون 
للم�ران  الخ�روج  بوس�عهم 
بعد وجود 3 ح�االت إيجابية 
بف�ريوس كورون�ا يف رحلتني 

جويتني إىل ملبورن.
الالعب�ني  باق�ي  وس�يخضع 
الذين وصلوا ألسراليا للحجر 
يوًم�ا،   14 مل�دة  اإلجب�اري 
لكن سيس�مح له�م بمغادرة 
 5 إىل  تص�ل  مل�دة  الفن�دق 
ساعات يومًيا من أجل املران، 
لتزداد التساؤالت حول عدالة 

ونزاهة املنافسة يف البطولة.
البطول�ة  إن  تي�يل،  وق�ال 
س�تنطلق يف موعده�ا لك�ن 
للتن�س،  األس�رايل  االتح�اد 
س�يبحث إج�راء تعدي�الت يف 
ألسراليا  اإلعدادية  البطوالت 
املفتوح�ة من أجل مس�اعدة 
به�ذه  املتأثري�ن  الالعب�ني 

املشكلة.
وأبل�غ تي�يل ش�بكة »ناين 
نتورك« التلفزيونية: »نحن 
نراج�ع ج�داول املباري�ات 
ملتابع�ة م�ا يمك�ن فعل�ه 
الالعبني.  ه�ؤالء  ملس�اعدة 
ب�كل تأكيد ه�ذا ما لم نكن 
له�ذا  يح�دث.  أن  نري�ده 
إج�راءات  نتخ�ذ  الس�بب 
صارم�ة لكنن�ا اآلن يف 
ويجب  املوق�ف 
م�ل  لتعا ا
معه«.

بطول�ة  »س�تنطلق  وأض�اف 
وسنواصل  املفتوحة  أس�راليا 
يشء  أفض�ل  لتقدي�م  العم�ل 
ممكن لضم�ان حصول هؤالء 

الالعبني عىل أفضل فرصة«.
واش�تكى الالعب�ون م�ن عدم 
البق�اء يف  إبالغه�م ب�رورة 
غرف فنادقهم يف حال الكشف 
ع�ن حال�ة إيجابي�ة واحدة يف 

رحلتهم الجوية.
س�ورانا  الروماني�ة  وكتب�ت 
كريس�تيا املصنف�ة 71 عاملًي�ا 
عىل مواقع التواصل االجتماعي 
»ل�و كان�وا أبلغونا بذل�ك قبل 
الق�دوم، ل�م أك�ن س�ألعب يف 
أس�راليا، ولكنت قررت البقاء 

يف بيتي«.
برون�و، مدرب  وأكد س�يلفان 
بيانكا أندريسكو، بطلة أمريكا 
املفتوح�ة 2019، أن�ه من بني 
بف�ريوس  الثالث�ة  املصاب�ني 
كورونا.كان برونو عىل الرحلة 
الجوية من أبوظبي، واكتشاف 
إيجابية حالته يعني أن كل من 
كان ع�ىل متن الطائ�رة، وهم 
23 العًب�ا إىل جانب مرافقيهم، 
س�يحتاجون إىل دخول العزل.

وق�ال برون�و عن�د وصوله إىل 
ملب�ورن، إن نتيج�ة اختب�اره 
جاءت س�لبية قبل 72 س�اعة 
م�ن الرحل�ة، وأكد أنه يش�عر 
أن�ه ع�ىل م�ا يرام.وأض�اف يف 
بيان نرشه االتحاد الكندي »أنا 
حزي�ن جًدا وأش�عر باألس�ف 
لكل العواق�ب التي تحدث اآلن 
لجمي�ع املوجودي�ن يف رحلتي 
حالت�ان  الجوية«.وظه�رت 
إيجابيت�ان يف الرحل�ة الجوية 

من لوس أنجلوس.

لوكاكو وهاالند 
على طاولة

 مانشستر سيتي
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م�ن  املقرب�ني  الالعب�ني  أح�د  فت�ح 
نج�م  مي�ي،  ليوني�ل  األرجنتين�ي 
برش�لونة، الباب أمام االنتقال إىل ريال 

مدريد يف املوسم املقبل.
وق�ال األرجنتين�ي رودريج�و دي بول، 
العب أوديني�زي يف ترصيح�ات أبرزها 
موق�ع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل: 

»االنتق�ال إىل ريال مدري�د؟ أنا ال أضع 
الوص�ول  وبمج�رد  لنف�ي،  ح�دوًدا 
للمنتخب الوطني تش�عر أنك مس�تعد 

للعب مع الجميع«.
وأض�اف دي ب�ول: »أن�ا ال أقي�د نفي 
وأتمن�ى أن أحظ�ى بمس�رية احرافية 
رائع�ة، وأعمل بج�د من أج�ل تحقيق 

ذلك«.
يذك�ر أن دي بول يك�ون رشاكة مميزة 
مع ميي يف التشكيل األسايس ملنتخب 

األرجنتني خالل السنوات األخرية.
وس�بق أن ربطت العديد م�ن التقارير 
دي ب�ول باالنتقال إىل إن�ر ويوفنتوس 

وليفربول خالل املوسم الحايل.

ف�ق  وا
ن�ادي ري�ال مدريد عىل طلب تقدم به إن�ر ميالن مؤخرًا 
بش�أن املغرب�ي أرشف حكيم�ي ظه�ري النريات�زوري.
وكان حكيمي انتقل من ريال مدريد إىل إنر يف الصيف 
املايض نظري 40 مليون يورو.ووفًقا ملوقع »كالتشيو 
مريكاتو« اإليط�ايل، فإن األزم�ة االقتصادية جعلت 
إن�ر ال يمل�ك أم�وااًل للتعاق�د م�ع العب�ني خالل 
املريكاتو الش�توي الجاري.وأش�ار إىل أن إنر لن 
يتمك�ن أيًض�ا من تس�ديد الدفع�ة األوىل لريال 
مدري�د م�ن قيمة صفق�ة حكيم�ي. وأوضح 
أن الدفع�ة تزيد قيمتها قلي�اًل عن 10 ماليني 
ي�ورو، وكانت تس�تحق يف ش�هر كانون أول 
املايض.وق�ال »كالتش�يو مريكات�و« إن إنر 
ه�ادئ بعد أن توصل التف�اق مع ريال مدريد 

القس�ط إىل 30 آذار املقبل.وأضاف أنه ال يوجد عىل تأجيل 
أي توتر بني الناديني، حيث إن مس�ؤويل مدريد يدركون جيًدا ما س�ببته 
األزمة االقتصادية لألندية العاملية.وذكر أن إنر لم يسدد رواتب الالعبني 

أيًضا الخاصة بأشهر تموز وأب وترشين األول وكانون األول حتى اآلن.

رغم ظهور اصابات بكورونا.. بطولة أستراليا المفتوحة تنطلق بموعدها 

قالت تقارير صحفية بريطانية إنَّ مس�ؤويل مانشسر 
سيتي وضعوا رشًطا، من أجل املوافقة عىل توقيع عقد 
جديد مع الدويل األرجنتيني سريجيو أجويرو، مهاجم 
الفريق.وينته�ي عقد أجويرو م�ع فريق املدرب بيب 
جواردي�وال، الصي�ف املقب�ل، ول�م يص�ل الطرفان 
التفاق بشأن التجديد حتى اآلن.وأشارت صحيفة 
»ذا ص�ن« الربيطاني�ة، إىل أنَّ أجوي�رو يرغب يف 
تمديد عقده مع الس�يتي ملدة 12 شهرًا، لكن لم 
تب�دأ املفاوضات بني الطرفني حتى اآلن.ولفتت 
إىل أنَّ أجويرو، يحظى باحرام مالكي السيتي 
باإلضافة للم�درب بيب جواردي�وال، والجميع 
يوافق عىل اس�تمرار املهاج�م األرجنتيني، ملدة 
ع�ام آخ�ر ع�ىل األقل.وأوضح�ت أنَّ أجوي�رو 
يحص�ل ع�ىل رات�ب أس�بوعي يبل�غ 260 ألف 
جني�ه إس�رليني، لكن الالعب يحت�اج لخفض 
ه�ذه األموال إىل النصف، إذا أراد االس�تمرار مع 

مانشسر سيتي.
وقال�ت الصحيفة الربيطانية، إنَّ�ه رغم إمكانية 
رحي�ل أجوي�رو مجاًنا ألح�د األندي�ة الكربى يف 
أوروبا، لكن السيتي ال يخىش ذلك ولن يوافق عىل 

استمرار الالعب إال إذا وافق عىل خفض راتبه.

ت�وىل فرناندو جاجو العب وس�ط ري�ال مدريد وب�وكا جونيورز الس�ابق تدريب 
ألدوس�يفي األرجنتيني.واعت�زل جاجو الع�ب منتخب األرجنتني لع�ب كرة القدم 
عىل املس�توى االحرايف منذ شهرين بعد سلس�لة من اإلصابات وسيشغل منصبه 
األول كمدرب.وقىض جاجو )34 عاما( فرات يف مسريته يف روما وفالنسيا وفيليز 
سارسفيلد، وشارك مع األرجنتني يف كأس العالم 2014، إىل جانب الظهور يف ثالث 

بطوالت لكوبا أمريكا.

أعل�ن ن�ادي ميالن، إصابة العبني بارزين من صفوفه بفريوس كورونا املس�تجد.وقال ميالن، يف بيان رس�مي: 
»يعلن النادي خضوع املجموعة بأكملها الختبارات فريوس كورونا، وجاءت نتيجة مسحة هاكان تشالهانوجلو 
وثيو هرينانديز إيجابية، رغم أنها كان س�لبية قبل ذلك«.وتابع: »أبلغ النادي الجهات الصحية املختصة أنه تم 
وض�ع الالعب�ني عىل الفور يف الحج�ر الصحي املنزيل، ولم تظه�ر عليهما أي أعراض«.وأتم: »سيس�تمر جميع 

الالعبني واملوظفني اآلخرين تحت املراقبة وفًقا للربوتوكوالت الصحية السارية«.
وذكر ميالن أن املسحة السابقة لهاكان وهرنانديز كانت سلبية، بسبب زعم تقارير صحفية، أن الروسونريي 

لديه إصابتني بكورونا، رغم مشاركة الظهري الفرني يف مران الفريق.

س�جل ليسر س�يتي هدفني عن طريق جيمس 
ماديس�ون وهاريف بارنز أحدهما يف الشوط األول 

واآلخ�ر يف اللحظ�ات األخرية من الش�وط الثاني، 
ليف�وز 2-0 عىل س�اوثهامبتون ويتقدم إىل املركز 

الثاني يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
لكن م�ا فعله ليس�ر ب�ني الهدفني، أم�ام الفريق 
ال�ذي تف�وق يف الجول�ة املاضية ع�ىل ليفربول يف 
الجول�ة املاضي�ة، يس�تحق الثن�اء ل�ذا ال يمكن 

اس�تبعاد الفريق الفائز من حسابات املنافسة 
ع�ىل اللقب.وأظه�ر صاح�ب األرض صالبة 

دفاعي�ة وأحس�ن إدارة اللق�اء ليح�د م�ن 
خطورة العب�ي س�اوثهامبتون، ويحصد 

النقاط الثالث ويعزز مسريته إىل خمس 
مباريات متتالية دون خسارة.

وحظ�ي ليس�ر بإش�ادة كب�رية م�ن 
الكثريي�ن بس�بب أس�لوب لعب�ه منذ 

تعيني املدرب بريندان رودجرز.
وم�ع وج�ود ي�وري تيليمان�س وبارنز 
وماديسون ومارك ألربايتون، فإن ليسر 

يمل�ك العديد م�ن الالعب�ني الداعمني 
لتأل�ق املهاجم جيمي ف�اردي، كما 
يمثل ويلفريد ندي�دي قوة دفاعية 
يف منتصف امللعب ويتش�ابه دوره 
م�ع دور نجولو كانتي عندما توج 

النادي باللقب يف 2016.
وي�درك رودجرز،أنه يف الوقت الذي 
تفوز فيه كرة القدم الشاملة برضا 
املش�جعني، ف�إن العم�ل الجماعي 
والقدرة عىل تحقيق نتائج إيجابية 

ال يقدران بثمن.

فرناندو جاجو يبدأ مسيرته التدريبية

دي بول يفتح باب االنتقال إلى ريال مدريد

ميالن يعلن اصابة هيرنانديز وتشالهانوغلو بكورونا

ريال مدريد يوافق
الجماعية سر على               طلب إنتر بشأن حكيمي

 توهج ليستر سيتي
السيتي يضع شرطا

 للموافقة على 
استمرار أجويرو 

استبدال العب في البرازيل بعد التأكد من إصابته بكورونا



أقامت  البيوت الثقافي�ة التابعة لدائرة العالقات 
الثقافي�ة العامة إحدى تش�كيالت وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار، العديد من النشاطات املتنوعة. 

العزيزية 
احتض�ن البي�ت الثق�ايف يف العزيزي�ة املهرج�ان 
الس�نوي األول لنخب�ة م�ن الش�عراء وبعن�وان 
)ترشي�ن محراب العراقيني( اس�تذكارا لش�هداء 
ث�ورة ترشين وال�ذي أقامه أه�ايل العزيزية تحت 

شعار )شهداؤنا نجوم يف سماء االصالح(. 
وتضمن املهرج�ان عددا من القصائد تغنت بحب 

الوطن وتماسك الشعب بوحدة ترابه. 
سامراء 

اس�تضاف البي�ت الثق�ايف يف س�امراء بالتع�اون 
مع مرك�ز  محو األمية، مفوضي�ة االنتخابات يف 
س�امراء، وقدم أعض�اء املفوضية رشحا مفصال 
عن آلي�ة تحدي�ث بطاق�ة الناخ�ب البايومرتية، 

لتشجيع املواطن عىل اإلرساع بتحديث بطاقاتهم 
يف  الفاعل�ة  املش�اركة  أج�ل  م�ن  االنتخابي�ة 

االنتخابات املقبلة. 
الفلوجة 

أق�ام البي�ت الثق�ايف يف الفلوج�ة بالتع�اون مع 
منتدى ش�باب الفلوجة واتحاد األدب�اء والكتاب 
يف األنبار احتفاال كبريا بمناس�بة الذكرى ال١٠٠ 
 ٩٩ ال  والذك�رى  العراق�ي  الجي�ش  لتأس�يس 
لتأس�يس الرشطة والعراقية م�ع تكريم الدوائر 
الخدمية املتمي�زة يف املدينة بحضور رئيس لجنة 

الثقافة الربملانية النائب سميعة الغالب. 
القاسم 

ضي�ف البي�ت الثق�ايف يف القاس�م وبالتعاون مع 
لجنة فناني القضاء الش�اعر الش�اب كرار سالم 
الجنابي بمناس�بة ص�دور مجموعته الش�عرية 

األوىل ) تفاحة وحشد من الغاوين(.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

كونفشيوس
كل األش�ياء الناجح�ة س�ببها إع�داد ناج�ح. فبدون 
اإلعداد الناجح, ال غرابة من حدوث الفش�ل. ما يبحث 
عنه الرج�ل الرفيع موجود يف نفس�ه. وما يبحث عنه 
الرج�ل الدنيء موج�ود عند اآلخرين. م�ن يتكلم دون 
تواض�ع س�يجد صعوبة يف جع�ل كلماته مس�موعة. 
هنالك ثالثة أش�ياء يجب عىل الرجل الرفيع االحرتاس 
منه�ا. عند الصغ�ر، الرغبة. و عند القوة، الّش�جار. و 
عند الكرب، اإلشتهاء ملا يملكه الغري. األب يخفي أخطاء 
ابن�ه، واالبن يخفي أخط�اء أبيه. الح�ذرون يخطئون 
ن�ادراً. إن الرجل النبيل معتدل يف أقواله، ولكن يتجاوز 

ذلك يف أعماله.

التوقيت
ليس ..

الذنب ذنبِك
لم أُحسن التوقيت يوماََ

لالختبار ..
عيّل أن أقلَق بشأني 

وأشغل نفيس بالعودة 
اىل الوراء .

الحيلة
الحيلة ..
فال يسء

تبذُل أقىص جهِدها
للوقوِف 

بالصِف الخاطئ .
 اعتذار لم يبدأ بعد  

باعتذار شديد
سأضطر لتدريب األقنعة 

إلنصاف املتحمسني 
للعبة االدوار .

غري محتشمِةِ 
ووسيمِةِ جدا يد الشيطان .

خلسة ..
أعلن ابتهاالتي الضائعة 

كسائر األطفال .
الرقص مع النجوم هو أن اضع

يدّي عىل خرصك 
متشابهة جدا 

اضواء الشواطيء 
كالقمر .

لن تظل كذلك طويال
وال تفزعوا 

اآلمال وحدها
ستتوىل أمر املخاوف .

لسَت بحاجة 
ان يراك احد

ولم يفت اآلوان بعد 
الجفاف واعظ

لم يقرتف ايَّ ذنب 
والرش ..

دلو ملء الشاشة بالصور 

ومضات 

عصام كاظم جري

املراقب العراقي/ متابعة...
متضمن�ا مس�اهمات ملجموعة من 
واملبدع�ني  واملثقف�ني  الجامعي�ني 

واإلعالميني من البلدين.
يق�دم الكت�اب، ال�ذي ُزي�ن غالف�ه 
بصورة مركبة تجمع، بش�كل معرب 
ع�ن مضم�ون الكتاب، ب�ني مدينة 
شفش�اون املغربية ومدينة س�يدي 
بوس�عيد التونس�ية، نصوصا ل�52 
كاتبا من البلدين، »يعرب من خاللها 
املغارب�ة بش�كل متقاطع  الكت�اب 
عم�ا تمثل بالنس�بة إليهم تونس يف 
ذاكرتهم الثقافي�ة أو ما يحتفظون 
عنه�ا م�ن زي�ارات أو صداق�ات أو 
ق�راءات، ويعرب م�ن خاللها الكتاب 
التونسيون، عىل املنوال نفسه، عما 
يخالجهم تجاه املغرب«، بحسب ما 
جاء يف كلمة تقديمية للمؤلف حسن 

طارق سفري املغرب لدى تونس.
املش�اركني،  للكت�اب  وُترك�ت 
له�ذا  التقديمي�ة  الكلم�ة  حس�ب 

املؤل�ف الجماع�ي« حري�ة تص�ور 
وإنج�از نصوصه�م، الت�ي ج�اءت 
البل�د  يف  تفك�ر  مفتوح�ة  »كتاب�ة 
ثقافي�ة  لذاك�رة  كوع�اء  الش�قيق 
وفني�ة وجمالي�ة مش�رتكة وكأفق 
للجوار والحوار الفكري املس�تمر«، 
كاش�فة »ع�ن حميمي�ة بالغ�ة يف 
عالقات متبادل�ة للمثقفني املغاربة 
والتونس�يني، مع وج�وه وصداقات 
وأمكنة ومدن وفضاءات وقراءات«.

وتميز املؤلف بمس�اهمات عدد من 
والجامعي�ني  واملبدع�ني  املثقف�ني 
املغاربة والتونس�يني، بينهم محمد 
األش�عري ومحم�د بني�س وس�عيد 
بنك�راد وعب�د الحمي�د جماه�ريي 
وعبد الرحمن بن زيدان وعبد السالم 
طويل ونعمان لحلو وخالد الغريبي 
والهاش�مي نوي�رة ومحمد معمري 
وش�كري املبخوت ومنص�ور مهني 
وس�مرية الق�ادري وربيع�ة ريحان 
وياسني عدنان وحسونة املصباحي 

وماجدولني النهيب�ي وآمنة الرمييل 
ونزار الشعري.

املغرب بتونس،  وبالنس�بة لس�فري 
الثنائية  للعالق�ات  الثقايف  ف�»البعد 
املغربية - التونسية يمنح ضمانات 
الرس�وخ ومعالم الرتاب�ط الوطيد«، 
من منطلق أن »قوة املشرتك الثقايف 
املرن تش�كل بنية تحتية صلبة لكل 
صيغ التعاون االقتصادي والسيايس 
الس�فري  وأش�ار  واالجتماع�ي«. 

املغرب�ي بتون�س، يف ه�ذا الس�ياق، 
إىل أن العاه�ل املغرب�ي املل�ك محمد 
الس�ادس كان قد تح�دث يف خطابه 
التاريخ�ي، أم�ام املجل�س الوطني 
التأس�ييس التونيس، ي�وم 3١ مايو 
)أيار( 2٠١4، ع�ن »أوارص التاريخ 
وال�رتاث الحضاري العريق، واألخوة 
املغاربية الراسخة واملصري املشرتك، 
التي تجمع كال من املغرب وتونس«.

وش�دد الس�فري املغربي لدى تونس 
ع�ىل أن »التفك�ري يف ق�راءة ظاهرة 
الق�رب الثقايف املغربي - التونيس قد 
يتوسل العودة إىل التاريخ بمساراته 
املتقاطعة واملش�رتكة، كم�ا يجنح 
السوس�يولوجيا  فرضي�ات  إىل 
املجتمع�ي  النم�ط  تش�ابه  ح�ول 
داخل�ه،  الحداث�ة  وحض�ور فك�رة 
اللحظ�ات الكربى املؤسس�ة  طوال 
والتونس�ية:  املغربي�ة  للوطنيت�ني 
لحظ�ة اإلص�الح الثق�ايف والفكري 
ملا بع�د املنتصف الثاني م�ن القرن 
التاس�ع ع�رش، لحظ�ة اس�تيعاب 
الحركتني الوطنيت�ني ملضامني فكر 
التقدم االجتماع�ي والثقايف، لحظة 
إلرادة  الحامل�ة  الوطني�ة  الدول�ة 
التحدي�ث، ثم أخريا التمل�ك املتدرج 
لقي�م التع�دد واالختالف واملس�اواة 
م�ن قب�ل املجتمع�ني املدني�ني بكال 

البلدين«.

»غبطة الجوار« شهادات متقاطعة لمثقفين من المغرب وتونس
تأكي��دا لعم��ق وتجذر العالق��ات التي ظل��ت تجمع 
مثقف��ي المغرب وتونس، أصدرت س��فارة المغرب 
»غبط��ة  عن��وان  تح��ت  جماعي��ا،  مؤلف��ا  بتون��س 
الجوار... ش��هادات متقاطعة لمثقفني من المغرب 

وتونس«.

املراقب العراقي / متابعة...
استأنفت دار املأمون للرتجمة والنرش 
يف وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار 
معرضه�ا الدائ�م للكتاب يف القش�لة 
وسط بغداد بعد توقفه خالل الشهور 

املاضية جراء جائحة كورونا. 
وتأتي إع�ادة افتتاح املعرض يف إطار 
املنه�اج الس�نوي لقس�م العالق�ات 
واالعالم يف الدار ال�ذي يتضمن إقامة 
معارض دائمة ووقتية للكتاب حرصاً 
م�ن الدار ع�ىل أداء رس�التها يف نرش 
الوع�ي الثق�ايف بني رشائ�ح املجتمع 
العراقي وإيص�ال مطبوعاتها لتكون 
يف متناول القارىء بأس�عار مدعومة 
بنسبة خصم 5٠% من سعر املطبوع.

وضم املع�رض ١2٠ عنوان�اً مختلًفا 
لتش�مل الكت�ب األدبي�ة م�ن روايات 
ومجاميع شعرية مرتجمة فضال عن 
الكت�ب النقدي�ة ودراس�ات الرتجمة 

إىل  باإلضاف�ة  الحديث�ة  وأس�اليبها 
املجالت الدورية التي تصدرها الدار. 

ول�دار املأم�ون ١8 مع�رض كتاب يف 
الجامع�ات واملؤسس�ات  ع�دد م�ن 

واألماكن الثقافية منه�ا اتحاد ادباء 
وكّت�اب الع�راق ونقاب�ة الصحفيني 
املرتجم�ني  وجمعي�ة  العراقي�ني 

العراقيني وغريها.

120 عنوانًا في معرض دار المأمون الدائم في القشلة

نشاطات البيوت الثقافية 

املراقب العراقي/ متابعة...
تصدر خ�الل أيام رواي�ة جديدة 
للكات�ب الصح�ايف املرصي أحمد 
»العملي�ة  بعن�وان  الص�اوي 
كيس�نجر« عن رشكة »موش�ن 
املتع�ددة«  للوس�ائط  غرافي�ك 

بالقاهرة. 
تدور »العملية كيسنجر« يف إطار 
مغامرة رسدية تمزج بني الواقع 
الراه�ن، م�ن خ�الل مجموع�ة 
وب�ني  الب�ارزة،  الرم�وز  م�ن 
خصوص�اً  التاري�خ؛  مفارق�ات 
حقب�ة م�رص الخديوي�ة، الت�ي 
اللحظة  تنعكس مناخاتها ع�ىل 
لها  امت�داداً  الحارضة، مش�ّكلة 

عىل مستويات شتى.
ويتتب�ع ال�راوي قص�ة تكوي�ن 
امل�ال،  أباط�رة  أح�د  وصع�ود 
وانع�كاس ج�ذوره العائلية عىل 
وتعامالت�ه  تفك�ريه  طريق�ة 

م�ع  الت�واؤم  ع�ىل  وقدرات�ه 
التقلب�ات السياس�ية الكربى يف 
املنطق�ة. وتطرح من خالل بنية 
الش�ك، مجموع�ة م�ن األس�ئلة 

الش�ائكة ح�ول مفهوم الس�رَي 
الذاتية )املذك�رات(، التي يكتبها 
أصحابه�ا ع�ن أنفس�هم ومدى 
ِصدقها، وذل�ك من خالل ضابط 
مباح�ث ش�اب ينض�م إىل فريق 
أمن�ي؛ للقب�ض ع�ىل أح�د كبار 
رج�ال األعمال، وخ�الل تفتيش 
مس�ودة  ع�ىل  يعث�ر  منزل�ه، 
ملذكراته الش�خصية؛ مما يجعله 
م�ن  صاحبه�ا  م�ع  يتعاط�ف 
واقع م�ا كتبه عن نفس�ه، لكن 
الضابط يق�رر التحري بنفس�ه 
عن بعض الوقائع األساس�ية يف 
هذه املذك�رات؛ ليكتش�ف رواية 
أخ�رى لألح�داث نفس�ها، م�ن 
خ�الل ُرواة آخرين لتلك الوقائع، 
كان�وا ش�هوداً عليها بش�كل أو 
بآخر. وكانت قد صدرت للكاتب 
مرسحية »الن�ارصي يصلب من 

جديد«، عام 2٠٠١. 

»العملية كيسنجر«... تستحضر روائيًا حقبة مصر الخديوية

»رماد المرايا« تتناول محنة وجود اإلنسان في دول 
الشرق التي تخوض الحروب المتكررة

تشخص ألم العراقيين واإليرانيين إبَّاَن حرب الخليج األولى

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
يرى الناقد مؤيد علي�وي ان رواية »رماد املرايا« 
» للروائي هيثم الش�وييل تتناول ثيمة االنس�ان 
ومحن�ة وج�وده يف دول ال�رشق الت�ي تخ�وض 
الح�روب الح�رب تل�و الح�رب، يف انمذج�ة ألم 
اإلنس�ان يف الع�راق واي�ران أبان ح�رب الخليج 
االوىل، مبينا ان الروائي الش�وييل  يف هذه الرواية 
ي�روي حياة مواطن كان يعيش قصة حبه، التي  
تش�به قصص الحب التي كان يعيشها أي شاب 
عراق�ي قبل الحرب،فالرسد هن�ا يعود اىل تاريخ 
اس�تقرار الناس وممارس�تهم الحياة الطبيعية 

خارج مفاهيم الحروب.
وقال عليوي يف ق�راءة نقدية خص بها )املراقب 
العراق�ي (: تتن�اول رواية »رماد املراي�ا » لهيثم 
الش�وييل ، ثيم�ة اإلنس�ان ومحن�ة وج�وده يف 
دول ال�رشق التي تخ�وض الح�روب الحرب تلو 
الحرب، يف  تجس�يد ألم اإلنسان يف العراق وإيران 
أب�ان حرب الخلي�ج األوىل، فالح�رب هي الحرب 
واإلنسان هو اإلنسان يف كل أرض.. فبهذه الرؤية 
وُبعدها اإلنس�اني تكش�ف »رم�اد املرايا« عورة 
مفه�وم الح�رب والعس�كرة، منح�ازة ملفاهيم 
القيم اإلنسانية يف السالم والحب والجمال، مارة 
صفحاتها األوىل عىل وجع الداخل العراقي للناس 
املهمشة منذ الحكم امللكي اىل ما لحق بالعراقيني 
من ضيم وحي�ف االعتقاالت والس�جون والقتل 
والتس�فري والرتحي�ل والتهجري والح�رب عندما 
ق�ام الدكتاتور باعتقال الع�راق..، ثم أن الرواية 
من الروايات القليلة الت�ي تناولت قضية تهجري 

وتس�فري بع�ض العراقيني اىل اي�ران قبل الحرب 
ويف إثنائها، ومثلها يف هذه الجزئية رواية »األيام 
الع�رشة » ملحمد حس�ني الخلي�يل التي اختصت 

بتلك الثيمة.
واض�اف :ويف ضغ�ط مكث�ف ألح�داث الواق�ع 
املم�زوج بالخي�ال يف رواية »رم�اد املرايا« كانت 
تقنية أسلوب السارد الراوي العليم الذي هو احد 
الش�خصيات الروائية »أحمد بن جالل« تكشفه 
نهاي�ة الرواي�ة الت�ي غدت س�رية ش�خصية له 
قام�ت أحدى بنات أخته بإتم�ام عمله فنرشتها 
بع�د رحيل�ه، مما يمن�ح االحداث فيه�ا واقعية 
اكث�ر، فيأخذ ال�راوي العلي�م دوره يف الرسد منذ 
الصفح�ة االوىل للمتن الروائي يتخلله راٍو ثانوي 

م�ن خ�الل الش�عر فيصب�ح مغن�ي االبي�ات يف 
فضاء ال�رسد راويا ثانويا بما يخلق الش�عر من 
فضاءات نفس�ية مغايرة للمتن الروائي فالشعر 
غري الرسد، من مثل ابيات الش�اعر محمد سعيد 

الحبوبي التي غّناها  »صبحي »: 
)ال تدر يل أيها الساقي رحيقا

أنا من خمر الهوى لناس تفيقا
ورشيقا لقد قد أرشقني

يف مغاني لهوه خمراً وريقا
يف رياض خلت من أزهارها

وجنتيه جلنارا و شقيقا
أخذت مني معاني حسنه

لهوى أي والهوى عهداً وثيقا

ماج ماء الحسن يف وجنته
فغدا يف موجه الخال غريقا  (

وأوض�ح :ان الفض�اء النفيس هنا تغ�رّي باتجاه 
الن�ادي االجتماع�ي وأجوائه�ا فيص�ري املنش�د 
راويا ثانويا، ومثله تصري املنشدة اإليرانية راويا 
ثانويا، حني تس�معها فاطم�ة املواطنة اإليرانية 
وس�عاد أخ�ت »احم�د بن ج�الل« املُهج�رة من 
وطنه�ا العراق إىل إي�ران فترتجم لها فاطمة من 

الفارسية اىل العربية شعر حافظ الشريازي  : 
) إلهي ليس من حزني شتت منا دنيانا

وهل أقدر.. وهل أعفى وأكثر منك رحمانا
فمن بحر الهدى تروي عبادك هاهنا مدداً

فيم سيحبنا فيضا وكم نزداد إيمانا
وهل تاج  لسلطان يزين رأسنا العايل

أليس الهم يملؤه ويأخذ منا نجوانا
فمن الم ابتهايل أو سجودي عند رحمتك

فِترُب ترابك يغني دمي مسكاً وريحانا ( .
وهك�ذا أينما كان الش�عر واالنش�اد ف�أن الرسد 

يتحول من الراوي العليم اىل الراوي الثانوي .
وتاب�ع :يف تن�اوب مكاني من ال�رسد بني العراق 
وإي�ران، الذي ينق�ل معاناة اإلنس�ان يف املكانني 
يتحول الرسد من أس�لوب ال�راوي العليم املتصل 
بامل�كان العراقي يف اغلبه منذ بداية الرواية حيث 
معاناة الفقراء يف مناطق بغداد األكثر الش�عبية، 
ث�م يص�ري ال�راوي الثان�وي مواطن�ا إيراني�ا يف 
تالع�ب بالزمان الرسدي أيضا، من خالل دفرت أو 
مدّون�ة تقع بيد »أحمد ب�ن جالل« عندما يصبح 
جندي�ا يف الجي�ش العراق�ي ال�ذي دخ�ل مدينة 

»املحمرة«حي�ث وجد تلك املدون�ة يف احد البيوت 
اإليرانية داخل مكتبة فيجلس يقرأ فيه مش�اعر 
الن�اس أبان الحرب فيكون الراوي الثانوي غائبا 
خلف س�طور تلك املدون�ة وهذا م�ا يطلق عليه 
تدوروف بالتناوب حيث ينتقل الرسد من القصة 
الرئيس�ية اىل قصة ثانوية،  ففي أول صفحة  : ) 
التدوينة األوىل ١7 / ٩/ ١٩8٠ أعرف جيداَ إنك لم 
تكوني قبل هذا اليوم تعرفينني أو حتى تفكرين 
ب�ي ،رأيتك أول م�رة يف طريق مزدح�م باملارة،ال 
أدري لَِم خفق قلبي لك وصفق،لم تكوني صغرية 

أبداً،لكنك كنِت يافعة مراهقة جميلة،ربما لم 
يرك اآلخر جميلة كما رأيتك أنا،ما شدني إليك 

ذاك الخجل املفرط يف عينيك.(  
اىل  واش�����ار 
يف  ال�راوي  أن 
القص�ة  ه�ذه 
ك�ان غائب���ا 
إال  مجه���وال 
أن����ه ي�روي 
حي�اة مواطن 
يعيش  ك��ان 

التي   قصة حبه، 
قصص  تشبه 
الت�ي  الح�ب 

كان يعيشها أي 
ش�اب عراقي قبل 

الحرب،فالرسد هنا 
يعود اىل تاريخ اس�تقرار 

الناس وممارس�تهم الحي�اة الطبيعية خارج 
مفاهي�م الحروب،ويعود ال�راوي العليم بعد 
ه�ذا املقطع م�ن املدونة مبارشة، ويس�تمر 
س�اردا حتى يعود الراوي الثان�وي يف املدونة 
بعد فصل من الرسد ليس�تمر الراوي الثانوي 
ي�روي قصت�ه، يف تس�ع وعرشي�ن مدونة أو 

صفحة م�ن ذاك الدفرت، خالق�ا الروائي هيثم 
الش�وييل تناوبا يف األس�لوب الس�ارد بني الراوي 
العليم وبني الراوي الثانوي، وهو تناوب للمكان 

والزمان الرسدي من املتن الروائي .

مؤيد عليوي

املتنبي
ع�ي�ٌد ِب�أيَّ�ِة ح���اٍل ُع���دَت ي���ا ِع�ي��د

  ِب�م�ا َم�َض�ى أَم ألَْم��ٍر ِف�ي�َك ت�ج�ِدي�ُد
أَم����ا األَِح��ب��ُة ف�ال�َب�َي�داُء ُدوَن��ُه���ُم 

 َف�لَ�ي�َت ُدوَن���َك َب�ْي��ًدا دوَن��ه��ا ِب��ي��ُد
لَوال الُعىَل لم تِجْب ِبي ما أَُجوُب ِبها 

 َوج�ن��اُء َح���رٌْف َوال َج���رْداُء َق��ي��ُدوُد
َوك�اَن أْطَي�َب ِم��ْن سي�ِف�ي َمعاَن�َق�ة 

 أَْش�ب��اُه َروَن��ق��ه ال�ِغ�ي��ُد األَم�الِ�ي��ُد
لم َيرْتُِك الَدْهُر ِمْن َقلب�ي َوال َكِب�دي 

 َش�ْي�ئ��اً ُت�َت�يِّ�م�ُه َع��ْي��ٌن َوال ِج��ي���د
ْخ�رَُة أَن��ا م���ا ل���ي ال ُتِح�رُِّك�ن�ي 

 ه��ذي ال�ُم�داُم َوال ه��ذي األَغ�اَري�ُد
إذا أََرْدُت ُك�َم�ْي��َت ال��لَّ��ْوِن ص�اِف��َي��ة 

َوَجْدُت�ه�ا وَحِب�ي�ُب ال�َن�ْف�ِس َم�ف�ُق�وُد

هيثم الشويلي
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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

هذه  الّسالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة 
املرأة التي لم يعرف الدهر مثيالً لها، يف 
مقاماتها ومنازلها، يف مولدها ونشأتها 
وخطبها  كلماتها  يف  واستشهادها، 
وسلوكها وآثارها، حتى كتب الباحثون 
املجّلدات  مئات  واملؤّرخون  واملفّكرون 
فيوضاتها  من  بعرٍش  أحاطوا  فما 

القدسيّة.
الّسالم(  )عليها  الزهراء  وللصّديقة 
ذلك  يُستفاد  كما  فيها،  مودوٌع  رسٌّ 
من دعاء التوّسل الشائع بني املسلمني 
بن  عبدالله جعفر  أبي  لإلمام  املنسوب 

»إلهي  الّسالم(  )عليه  الصادق  محمد 
وبَنيها  وبَْعِلها  وأبيها  فاطمَة  بحقِّ 
هذا  هو  فما  فيها..«  املستودِع   ِّ والسِّ

الّس املودوع فيها؟
الدراسات  وتعّددت  األبحاث  كثُرت  لقد 
لدى  املستودع  العظيم  الّس  هذا  عن 
الّسالم(،  )عليها  العاملني  نساء  سيّدة 

ومن أشهر األقوال:
اإلمامة  أصل  الّسالم(  )عليها  أنّها   -1
)عليهم  األئمة  أّم  فهي  وإناؤها، 

الّسالم(.
2-  الّس هو اإلمام املنتظر )عّجل الله 

فرجه( الذي هو من نسلها كما أشارت 
الذي  وهو  الفريقنْي،  من  الروايات 
ملئت  كما  وسلماً  عدالً  األرض  سيمأل 

ظلماً وجوراً.
الوجود،  إليجاد  الغائيّة  العّلة  ألنّها   -3
الشهري:  القديّس  للحديث  إشارة  وذلك 
األفالك،  خلقُت  ملا  لوالك  محمد:  »يا 
ملا  فاطمة  ولوال  خلقتك،  ملا  عيلّ  ولوال 
خلقتكما« وقد ورد يف مثل ذلك يف حديث 

الكساء الشهري.
األرسار  عرشات  البعض  عّد  وقد 
)عليها  بها  الخاّصة  واملضامني 

أرسار  تحمل  شّك  بال  فهي  الّسالم(، 
أرسار  وتحمل  والوالية،  النبّوة 
أرسار  وتحمل  فيه،  وما  الكون 
أرسار  وتحمل  وعلومهم،  األئمة 
الحياة.وبعضهم  وفلسفة  الخلقة 
الّسالم(  )عليهم  األئمة  أّن  اىل  ذهب 
هذا  يف  الّسالم(  )عليها  يشاركونها 
وردْت  نصوص  عىل  معتمدين  الّس، 
عنهم )عليهم الّسالم(، كما يف الزيارة 
َمْعِرَفِة  َمَحالِّ  َعىَل  الُم  الجامعة: »السَّ
َوَمَعاِدِن  اللِه،  بََرَكِة  َوَمَساِكِن  اللِه، 
اللِه..«  رِسِّ  َوَحَفَظِة  اللِه،  ِحْكَمِة 
ولكّن هذا ال يمنع أن تختّص الزهراء 
بها،  تنفرد  بأرسار  الّسالم(  )عليها 
أمٌر  وبخصوصيّات لها وحدها، وهو 
مقرور ومعروف لدى املسلمني عاّمة، 
ينفع  حبّها  فإّن  املثال  سبيل  وعىل 
األطهار  األئمة  وحّب  موطن،  مئة  يف 
)عليهم السالم( ينفع يف سبع مواطن 
وهو  القيامة،  يوم  أهوال  من  للنجاة 
النهاية  الروايات.ويف  إليه  أشارت  ما 
استوعه  قد  رّساً  هو  كان  إن  نقول: 
الصّديقة  يف  وتعاىل(  )تبارك  الله 
الكربى فمن الصعب إدراكه واإلحاطة 
والباحثني  العلماء  محاوالت  وما  به، 
حول  تحوم  واحتماالت  فرضيّات  إالّ 
السيّدة  أّن  العظيم، وحتماً  الّس  هذا 
الزهراء )عليها الّسالم( هي املستودع 
النبّوة  من  اإللهيّة  لإلرسار  الجامع 
واإلمامة، وهو من الدالالت العظيمة 
عىل سمّو مكانتها وعلّو منزلتها بني 

الخلق أجمعني.

هي  فاطمة)ع(  خلق  حكمة  أن  الحظنا  لو 
من  تفعل  ال  اإللهية  والحكمة  إلهية  حكمة 
الله  يفعله  لله(فما  العبثية)حاش  األمور 
سبحانه وتعاىل هو الكمال اإللهي والكماالت 
فمثالً  عنها  يسأل  ال  الحكمة  وكذلك  اإللهية 
املتعارف  الصيغة  بهذه  الصلوات  فرض  تم 
والظهر  ركعتان  الصبح  لتكون صالة  عليها، 
تكتب  لم  والتي   الصلوات  باقي  اىل  أربع 
بهذه  والصلوات  الركعات  اعداد  القرآن  يف 
قبل  من  سنها  تم  ولكن  الحالية  الصيغة 
اليشء  ونفس  محمد)ص(  األعظم  الرسول 
الفروض  باقي  واىل  العبادات  عىل  ينطبق 
اإلسالمية فكل ترشيع إلهي تم سنه من قبل 
النبي محمد)ص( ومن هنا كان خلق فاطمة 
فكان خلقها خلق إلهي وحكمة يعجز عقلنا 
العزة  رب  أوضح  ولهذا  أدراكها  عن  القارص 

فيقول  كتابه  محكم  يف  األمر  هذا  والجالل 
إِْن  أَْشيَاَء  َعْن  تَْسأَلُوا  اَل  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا 
ُل  يُنَزَّ ِحنَي  َعنَْها  تَْسأَلُوا  َوإِْن  تَُسْؤُكْم  َلُكْم  تُبَْد 
َغُفوٌر  َواللَُّه  َعنَْها  اللَُّه  َعَفا  َلُكْم  تُبَْد  اْلُقْرآُن 

َحِليٌم{.
هذه  جعل  أجل  من  فاطمة  خلق  كان  ولهذا 
لتكون  اإللهية  الكماالت  يف  الكاملة  املرأة 
أن  قبل  خلقها  وكان  العاملني  نساء  سيدة 
ليأتي  كله،  والكون  واألفالك  األرض  تخلق 
العاملني  النبي محمد)ص(: خري نساء  حديث 
مزاحم  بنت  وآسيا  عمران،  بنت  مريم  أربع: 

وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد.
مريم  العاملني:  نساء  من  حسبك  أيضاً:  وقال 
وفاطمة  خويلد  بنت  وخديجة  عمران  بنت 

بنت محمد وآسية بنت مزاحم.
ولهذا جاء خلق فاطمة من خالل هذا الحديث 

القديس الذي يتحدث عن خلقها فيقول :
روى محمد بن جرير الطربي »األمامي« عن 
ابن عباس قال: جاء رجل من أرشاف العرب 
إىل رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم فقال 
الله عليه وآله وسلم،  الله صىل  له: يا رسول 
ماء  وأنت ونحن من  علينا  بأي يشء فضلتم 

واحد.
فقال: } يا أخا العرب، إن املاء ملا أحب الله جل 
ذكره عند خلقنا تكلم بكلمة صار نوراً، وتكلم 
بأخرى صار روحاً فخلقني وخلق علياً وخلق 

فاطمة وخلق الحسن وخلق الحسني.
فخلق من نوري العرش، وأنا أجل من العرش؛ 
أجل من  السموات، فعيل  نور عيل  وخلق من 
القمر،  الحسن  نور  من  وخلق  السموات؛ 
نور  من  وخلق  القمر؛  من  أجل  فالحسن 
الحسني الشمس، فالحسني خري من الشمس، 

فلم  بالظلمات  األرض  ابتىل  تعاىل  الله  ان  ثم 
تستطع املالئكة ذلك فشكت إىل الله عز وجل، 
فقال عز وجل لجربائيل عليه السالم: خذ من 
قرط  يف  وعلقه  قنديل  يف  وضعه  فاطمة  نور 
ذلك،  السالم  عليه  جربائيل  ففعل  العرش. 
السبع  واألرضني  السبع  السموات  فأزهرت 

فسبحت املالئكة وقدست.
ومجدي  وجودي  وجاليل  وعزتي  الله:  فقال 
ثواب  ألجعلن  مكاني،  أعال  يف  وارتفاعي 
تسبيحكم وتقديسكم لفاطمة وبعلها وبنيها 

ومحبيها إىل يوم القيامة {.
عن  بإسناده  البحراني  الله  عبد  الشيخ  روى 
وآله(  عليه  الله  النبي )صىل  عباس، عن  ابن 

قال: } ابنتي فاطمة سيدة نساء العاملني {.
عيها  الزهراء)ع(والتأكيد  حب  جاء  ولهذا 
وائمتنا  محمد)ص(  األكرم  النبي  قبل  من 

أجمعني(،  عليهم  الله  )صلوات  املعصومني 
سلمان  عن  بإسناده  الخوارزمي  روى  حيث 
وآله(:  عليه  الله  )صىل  الله  رسول  قال  قال: 
يف  فهو  ابنتي  فاطمة  أحبَّ  من  سلمان،  يا   «
يا  النار،  يف  فهو  أبغضها  ومن  معي،  الجنة 
سلمان حبُّ فاطمة ينفع يف مائة من املواطن، 
وامليزان،  والقرب،  املوت،  املواطن:  تلك  أيس 
واملحرش، والرصاط، واملحاسبة، فمن رضيت 
عنه ابنتي فاطمة، رضيت عنه، ومن رضيت 
عنه ريض الله عنه، ومن غضبت عليه ابنتي 
عليه  غضبت  ومن  عليه،  غضبت  فاطمة 
غضب الله عليه، يا سلمان، ويل ملن يظلمها 
ملن  وويل  علياً،  املؤمنني  أمري  بعلها  ويظلم 

يظلم ذرِّيتها وشيعتها«            .
العاملني هو  ومن أحد معاني سيدة نساء 
املرأة الكاملة الواقعية: أي بمعنى ان املرأة 
التي تتمثل فيها أفضل الصفات األخالقية 
نصفها  وعندما  والجسمانية  والنفسية 
بمصطلح الواقعية نعني به ان ما وصلتك 
املرأة الكاملة هو امر متحقق فعال يف عالم 
الواقع وليس نظريا وهذا ما رواه الشيخ 
الصدوق بسنده عن املفضل بن عمر، قال: 
قلت ألبي عبد الله )ع(: أخربني عن قول 
سيدة  أنها  فاطمة  يف  )ص(  الله  رسول 
عاملها؟  نساء  سيدة  أهي  العاملني،  نساء 
نساء  سيدة  كانت  ملريم،  »ذاك  فقال: 
من  العاملني  نساء  سيدة  وفاطمة  عاملها، 

األولني واآلخرين«.
أنها  تؤكد  أخرى  معتربة  أحاديث  وهناك 
قال لها يف نفس مرضه عبارات تفيد أنها 
العاملني،  نساء  وسيدة  األمة  نساء  سيدة 
الله  صىل   ( النّبي  عن  غريها  و  عائشة 
عليه و آله ( ، أنّه قال : »يا فاطمة أبرْشي 

و  العاملني  نساء  عىل  اصطفاِك  الله  فإّن 
عىل نساِء اإلسالم و هو خريُ ديٍن ».

عن عائشة أن النّبي ) صىل الله عليه و آله 
( قال و هو يف مرضه اّلذي تويّف فيه : » يا 
فاطمة أال ترضنَي أن تكوني سيّدَة نساء 
العاملني ، وسيّدَة نساء هذه االُّمة ، و سيّدة 
نساء املؤمنني » . قال الحاكم: هذا إسناد 

صحيح ولم يخرجاه هكذا.
املستدرك  يف  املروي  الحديث  يف  واملالحظ 
يف  صدر  بسيادتها  )ص(  النبي  كالم  أن 
حال وفاته، وهذا يعني أننا لو قبلنا جدال 
غري  تفضل  كانت  التي  األحاديث  ببعض 
هذا  فإن  النساء  بقية  عىل  )ع(  الزهراء 
أن  ويثبت  األحاديث  تلك  يلغي  الحديث 
الكمال  مدارج  يف  طوت  قد  )ع(  الزهراء 
غريها  عىل  فيه  تفوقت  ما  الفضل  من 
الفقهية  القاعدة  يثبت  وهذا  النساء.  من 
أكدت  والتي  واملنسوخ  الناسخ  فيها  التي 
ما  وحتى  اإلسالمية  الفرق  جميع  عليها 
يثبت  فهو  ولهذا  الكريم  القرآن  يف  ذكر 
سيدة  الفداء(هي  لها  الزهراء)روحي  أن 
نساء العاملني من خالل ما قاله نبينا نبي 
الرحمة وهو عىل فراش املوت يف أنها سيدة 
نساء العاملني والذي اقتطعت عبارة)سيدة 
أهواء  لهم  من  قبل  العاملني(ومن  نساء 
وإرضاء  ناصبية  وحتى  وعباسية  اموية 
العصور والتي  تلكم  للحكام وسالطني يف 
نجدها موجودة يف بعض ويف زوايا خفية 
الحقة  أخرى  طبعات  يف  حذفها  وليتم 
هو  والهدف  الحارض  وقتنا  يف  وحتى 
البغض آلل بيت النبوة األطهار فبنو أمية 
والنواصب موجودين يف كل وقت وزمان..

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

سُلوا وَجعي عن القالِين عهدًا

ما هو السّر المستودُع في السيدة الزهراء؟

سلُوا َوَجِعي سيأْتي بالجواِب
                    ويُخربُكم بما ارتكبوا ببابي

َسلُوا وَجعي سيُنبئُ عْن ِزحاٍم
                 تراكَم عنَد بيتَي باصِطخاِب

سيُنِْبئُكم ُظالَمَة آِل بيٍت
                           محبّتُُهم تَُزيُِّد يف الثَّواِب

ولكنَّ الجهالَة أنكَرتُْهم
                         ودّسْت باملوّدِة يف الُتاِب

وصادَر ِحقُدُهم مرياَث طه
                    وضاُموني ِبَحرِقِهُم َمثابي

ً لقد هجُموا عىل بيتي ِفظاظا
                  ولم يمنْعُهُم خدرِي وما ِبي

ً سلُوا وَجعي عن القاِلني عهدا
                    بحرضِة طاهٍر يوَم اإلياِب

وقد عاَد الحجيُج اىل ُقراُهْم
                      ببيعِة سيِد العدِل امُلهاِب

بَغوا ُظلماً أضلُّوا واستفزُّو
                      عيلَّ املرتىض يَوَم الَخباِب

ُرِزئُت بأحمٍد خرِي الربايا
                    وكاُدوا للويصِّ أبي تُراِب

ً فقد نكثُوا ببَيَعِتِه ِعنادا
                وساُروا باألناِم إىل الَخراِب

ً سلُوا َوَجعي يُقْل لُكُم حقيقا
                  وإنَّ الحقَّ صوٌت اليُحابي

ً أضاعوا بيعَة االيماِن ُكفرا
                   فساَد الرشُّ بعَد االنقالِب

وصاَر املسلموَن أسريَ ُزوٍر
                           أتى بامُلوِبقاِت واالرتياِب

فال عيٌش يطيُب وال هناٌء
اِب                    وأمىس الحاكموَن بَني الرشَّ

بني الطَُّلقاِء من َصْخٍر وهنٍْد
                       أذاُقوا املؤمنني َلظى العذاِب

وقد َقتلُوا الُحسنَي بثأِر قوٍم
                         لهْم يف الجاهلية ِحْقُد ناِب

ً فيا لهفي عىل وَلِدي ذبيحا
غاِب                            بظلٍم َسنَُّه َرْهُط الشِّ

ً َسلُوا َوَجعي َعِن اإلعراِض َعمدا
                       بمسجِد أحمٍد يوَم الِخطاِب

أقوُل لُزمرٍة ما قاَل ربِّي
                          بقرآِن البصريِة والصواِب

ً فتنِكُرها دخائلُُهم ِجهارا
                       كأنّا خارجوَن مَن الحساِب

وأنَّ وراثَة املختاِر َحْجٌر
                              عىل آل النُبُّوِة والرَّباِب

ويف)األحزاِب( قرآٌن رصيٌح
ُرنا ِمَن الرِّْجِس امُلعاِب                         يَُطهِّ

أزاُحوا آَل أحمَد عن ُرباُهم
                          إىل القهاِر أشُكوُهْم عذابي

ً َسلُوا وَجعي عِن اآلِتنَي ُظلما
                    ولم يَِرُدوا ) غديَراً ( ذا ِخصاِب

سأشكوُهْم اىل القّهاِر ربِّي
                           ليَحُكَم بينَنا يوَم الحساِب

ً فهم قوٌم أضاُعوا الحقِّ لُْؤما
                       وهم أصُل امَلصائِب والتَّباِب

ً لقد جَعلُوا كتاَب اللِه َرْهنا
                          لسيطرِة الجهالِة والتغابي

ولم يَستشِعُروا خطراً اذا ما
                         تحكََّم بالورى أَهُل الِكذَاِب

ً َسلُوا وَجِعي أنيناً ُمستداما
                        َفوا ُحزناُه ِمْن ُظلٍم ُعجاِب

فاطمة الزهراء)عليها السالم( سيدة نساء العالمين 

 
تتقدم »صحيفة المراقب العراقي« 
، بأحر التعازي والمواساة إلى موالنا 

صاحب العصر والزمان )عجَّل اهلل 
تعالى فرجه الشريف( وإلى علمائنا 

األعالم ومراجعنا الكرام، وإلى 
المؤمنين والمؤمنات، بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة السيدة 

فاطمة الزهراء )عليها السالم(.سائلين المولى عز وجل ان يرزقنا 
شفاعتها يوم الورود انه سميٌع مجيب.

تعزية
 بذكرى شهادة 

سيدة نساء العالمين  
قصيدة رثائية بمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العاملني ، كريمة الرسول االكرم محمد 
السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  السيدة  موالتنا  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  الله  عبد  بن 
ومراسم العزاء املعروفة بااليام الفاطمية االبيات تعرب عن لسان حال ُظالمة السيدة فاطمة 

الزهراء الشهيدة )عليها السالم( :
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واضحة  تأثريات  املرورية  للحوادث 
هذه  تمتد  وقد  الناس،  حياة  عىل 
االقتصادية  املجاالت  لتشمل  اآلثار 
زيادة  نالحظ  حيث  واالجتماعية، 
مضطردة يف حوادث الطرق الخارجية 
تتضاعف  الداخل  يف  وحتى  املدن،  بني 
إشارة  يف  والدهس،  االصطدام  حودث 
اىل وجود خلل كبرية يف تنظيم عمليات 
املسؤولة،  الجهات  قبل  من  املرور 
مستخدمي  سلوك  يف  خلل  اىل  إضافة 
جديد  يوم  كل  فمع  الطرق،  هذه 
سماعنا  فيزداد  الطرق،  يف  حوادث 
وسيارات  اإلسعاف  سيارات  ألصوات 
يف  كبري  تصاعد  مع  والنجدة،  املرور 
وتحطيم  واملوتى،  الجرحى  أعداد 
املمتلكات  من  تعد  التي  السيارات 
آثار  ستكمن  وهنا  الثمن،  غالية 
بعوائل  الرضر  إىل  تؤدي  قد  اقتصادية 
أصحاب  وخاصة  ودخلهم،  املصابني 
التعويضات  دفع  مع  املحدود،  الدخل 
التي ترتتب عىل مرتكب الحادث، وهذه 
كلها تؤثر عىل املجتمع كله وليس فرداً 
الناتجة  اآلثار  من  الكثري  بعينه.هناك 
يقترص  ما  منها  الحوادث،  هذه  عن 
دفع  خالل  من  املادي،  الجانب  عىل 
الحادث،  مرتكب  من  املطلوبة  املبالغ 
بسبب  به،  قام  من  هو  كان  فإذا 
يعني  هذه  آخر،  سبب  ألي  أو  ترسعه 

أعباء كبرية حيث  أنه سيحّمل عائلته 
تحدد مبالغ التعويض من خالل رجال 
معاينة  إجراء  بعد  املوجودين  املرور 
الحادث  صاحب  يُصاب  وقد  للحادث، 
آثار  إىل  تؤدي  مستديمة،  بعاهة 
عىل  وتضغط  واجتماعية  اقتصادية 
دخل العائلة، ويمكن أن تلخص اآلثار 
الحوادث  تسببها  التي  االجتماعية 
أداء  عىل  القدرة  ضعف  يف  املرورية 
العمل خصوصا بالنسبة للقائمني عىل 
تنظيم املرور، باإلضافة اىل األشخاص 
الذين يصابون يف الحوادث املرورية بعد 
اإلعاقة بعجز دائم.وهناك أسباب غري 
مبارشة لحوادث املرور، منها انحراف 
الدراسة، وضعف  األبناء وتهربهم من 
األرسة  رب  غياب  بسبب  تربيتهم 
بغيابهما  فتغيب  الوالدين،  كال  أو 
إيذاء  إىل  يؤدي  وهذا  والرادع،  الرقابة 
عائلة املصاب، وقد ينتج عن الحوادث 
للمصابني،  نفسية  صدمات،  املرورية 
الحادث  مرتكب  عىل  تقترص  ال  وهي 
إىل مرافقيه، وأرسهم جميعاً  بل تمتد 
وحتى من يشاهد الحادث، وقد تظهر 
عدة  بعد  االضطرابات  هذه  أعراض 
أو عدة  بالصدمة  أسابيع من اإلصابة 
كل  ظروف  حسب  سنوات  أو  شهور 

حالة عىل حدة.
للتقليل  عديدة  ووسائل  سبل  هناك 

من الحوادث املرورية، والوقاية منها، 
املجتمع  عاتق  عىل  تقع  السبل  وهذه 
)مديريات  الدولة  وعىل  جانب،  من 
يخص  وفيما  آخر،  جانب  من  املرور( 
التحيل  ينبغي  واملجتمع،  االفراد 
واآلخرين،  الذات  واحرتام  باملسؤولية 
وإعطاء الطريق حقه، وهذا أمر يجب 
االهتمام بغرسه يف نفوس األبناء منذ 
وأولويات  بقواعد  وااللتزام  الصغر، 
الذي  العطل  إهمال  وعدم  املرور، 

هو  يكون  قد  ألنه  السيارة،  يصيب 
السياقة  تعلم  وعند  للحادث،  املسبب 
عىل  التدريب  دورات  تحتوي  أن  يجب 
عىل  والرتكيز  الجيدة  القيادة  قواعد 
صاحب  السائق  يكون  حيث  األخالق 
يتحمل  أن  ويجب  وصرب،  رفيع  خلق 
أن  وعليه  الكربى،  املدن  يف  الزحام 
يدرك خطورة استعمال زجاج السيارة 
اىل  يؤدي  )املخفي( حيث  اللون  غامق 
عدم القدرة عىل رؤية الطريق، خاصة 

برسعة  والتفاعل  الجانبية  املرايا 
أما  املجاورة،  املركبات  مع  مناسبة 
العناية  فمطلوب  الدولة،  يخص  فيما 
العاملية  املعايري  وفق  الطرق  بإنشاء 
بصيانة  واالهتمام  وتخطيطها، 
وإصالح الطرق بشكل مستمر، وأيضا 
الشوارع،  يف  الكامريات  وضع  زيادة 
ونرش رجال املرور بشكل أكرب ملحاسبة 
فيما  بالتدقيق  واالهتمام  املخالفني، 
يخص معاهد تعليم القيادة والسياقة.

بلدية  واليات  مديرية  كوادر  أزالت 
بصورة  املنصوبة  األكشاك  البرصة 
يف  املوحد  الكراج  أمام  قانونية  غري 
منطقة الكفاءات ضمن حدود شعبه 
لجنه  مع  بالتنسيق  وذلك  العشار 
املحافظة  ديوان  يف  التجاوزات  رفع 
بفرض  قامت  كما  األمنية  والقوات 
بحق  اإلنذارات  وتوجيه  الغرامات 
املحال  أصحاب  من  املتجاوزين 
العشار  منطقة  يف  والبسطات 

التجارية.
املوسوي  عيل  البلدية  مدير  وأشار 
التجاوزات  لرفع  بحملة  الرشوع  أن 
للبسطات غري القانونية قرب الكراج 
املوحد والعشار ومناطق أخرى يهدف 
للحد من اإلزدحامات بالشوارع كما 
املواطنني  حركة  بانسيابية  يسهم 

بالسري عىل األرصفة.

اىل السيد رئيس الوزراء املحرتم  ..
نرجوا منكم ان تنظروا بعني الرحمة الحوال الناس الكسبة الذين يشتغلون عىل ضفاف االنهر 
حيث ان املوارد حطمت و القت  البصطيات واملحالت والكراجات واصبحو بال عمل اهذا يرضيكم 
؟ هل ان قطع ارزاق الناس البسطاء هو الحل .. هل وفرتم لهم ابواب رزق اخرى .. كي يعيلوا 
انفسهم و عوائلهم  اين يذهب هؤالء الناس.. اال تخشون من يوم الينفع فيه مال وال جاه وال ولد 

.. ان الله يمهل واال يهمل .

نطالب بتطبيق القانون رقم ٥٧ ألنصاف ضحايا والشهداء واملترضرين من اإلرهاب وإنقاذ عوائل 
الشهداء من شغف العيش والعوز والتهميش.

                                                                                        * سعد سعدون

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته 
ال ادري من يقوم باطالق التسميات عىل املناطق  يف 
العراق ... فمثال :لفت انتباهي بعض أسماء القرى 

بلبنان:
عني التني ، عني التفاح ، عني الزيتون ، عني الرمانة 
 ،،، الحلوة  عني   ، العسل  حوض   ، الزهور  وادي   ،

تشعر برقة التسميات .
تأتي  للعراق.. فاذا هي :

نگرة السلمان ، وادي عگاب ، أم العگارب ، الگطعة 
ام  أسود.  تل   ، الجوعان   ، چعيچة   ، الجرابيع  أم   ،

عرابيد.. ام الجكاير. امويلحة ..العورة 
تشعر انك واقف بباب )كصاب (...

                                * زهراء عيل

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته

دولة رئيس الوزراء املحرتم 
وزارة   من  املستقيلني  بخصوص 
االجراءات  كافة  اكملنا  لقد  الداخليه 
والتدقيق  الطبي  والفحص  االمنيه 

االمني ..
وادراجنا  قضيتنا  تسويف  عدم  نرجو 

من ضمن موازنة 2021  .

      * غزوان ابوالنورالساعدي
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األكشاك المنصوبة بصورة غير قانونية

شكا عدد من سكنة منطقة املدثرة يف ميسان من غياب 
جمي�ع الخدم�ات يف منطقته�م التي قالوا ان س�كانها 
البال�غ عددهم أكثر م�ن ثالثة االف مواطن، يس�كنون 

فيها منذ خمسينات القرن املايض.
وق�ال ع�دد منهم ان املنطق�ة تفتقر ألبس�ط الخدمات 
للط�رق  تعبي�د  وال  الصح�ي  لل�رف  ش�بكات  ف�ال 
وتحتاج لش�بكة كهرباء كون املشيدة فيها ترجع لعقد 
الس�بعينيات وقد تهالك بفعل تقادم الس�نني، مطالبني 
الجه�ات املعني�ة بتوف�ر الخدم�ات ملنطقته�م اس�وة 

باملناطق املجاورة.

ميسان .. اهالي منطقة المدثرة يشكون غياب الخدمات

ما هي أسباب تزايد الحوادث المرورية وكيف نقلل من آثارها؟

السيد امني بغداد املحرتم 
السالم عليكم و رحمة الله

 / الصحة  منطقة  ضمن  الدورة  بلدية  عمل  مالحظة  نرجو   
بداخل  النفايات   21٤ عمارة   ٨2٨ /محلة  السكنية  العمارات 
الحاويات صعدت للطابق الثاني الله والله شاهد .. تعال لرتى  
الحاويات الداخلية منذ سنني كما هي .. اال اذا  اعطيت مبلغا 
من املال  يأتون و يرفعونها و اذا لم تفعل يبقى الوضع عىل 
عىل  تعتمد  ال  بعينك  وسرتى   ..احرض  اسوأ  بل  عليه  ماهو 

الصور التي يرسلونها اليك...    

                           * محمد املحمداوي

نحن الفاحصني يف وزارة الداخلية من كل املحافظات والقوميات 
كل سنه تقولون عىل املوازنه ملاذا هذا الظلم  بحقنا لثالثة سنوات 
 . الحية  بذلك ضمائركم  تقبل  فهل   .. املزرية  الحالة  بهذه  ونحن 
نحن جميعا اصحاب عوائل نعيش يف رضوف صعبة ..  جدوا لنا 
حال ،احسموا موضوعنا بما يريض الله .. .الستم  تمثلون الشعب 

اذن ملاذا هذا الضلم بحقنا..

                                              * محمد عمر عيل

السالم عليكم
اىل دولة رئيس الوزراء املحرتم

مناشده
نحن مجموعه من اصحاب قطع ارايض مقاطعه10/2 و٣/10 
البالغ عددها 2٣ الف قطعه طابو ملك رصف مقاطعة ابو دشري 
كفاءات  خلف  تقع  والتي  الرشيد  وبلدية  البياع  لطابو  التابعه 

السيديه وحي الرتاث
نرسل اليك شكوانا بخصوص اراضينا حيث تم توزيعها من قبل 
هذه  تفتقر  اللحضه  هذه  حد  واىل   2000 عام  يف  السابق  النظام 
املقاطعتان اىل ابسط الخدمات من ماء وكهرباء ومجاري وتبليط

باالضافه اىل هذه املشاكل
اخترصها  وسوف  االخرى  تلو  االخرى  املشاكل  تزايدت  فلقد 

بالنقاط ادناه
تحرك  لم  والبلديه  املقاطعتني  يف  والنفايت  االنقاض  تراكم   -1

ساكن !!!
2- وجود تجاوزات عىل ارايض املقاطعتني )معسكر صقر (التابع 

للرشطه االتحاديه ومساكن عشوائيه عىل االرايض
تجاوز  بسبب  الطابو  قبل  من  االرايض  افراز  اكمال  عدم   -٣

املعسكر واملساكن العشوائيه
٤- اليوجد اي منفذ او طريق للمقاطعتني

٥- وجود اعمده كهرباء متجاوزه عىل بعض القطع
٦- ال يستطيع صاحب االرض بالبناء بسبب تعرضه للتهديد من 

قبل املتجاوزين او تعض مواد البناء للرسقه
هذه  حل  يف  الحلول  ابسط  ايجاد  املوقره  سيادتكم  من  نرجو 
افراز  واكمال  املعسكر  تجاوز  ورفع  االنقاض  كرفع  املعوقات 
املقاطعتني  اىل  والكهرباء  املاء  وايصال  الشوارع  وفتح  االرايض 
االهمال  من  عام   20 معاناة  وانهاء  بالبناء  الرشوع  لنا  ليتسنى 

والخالص من االيجار.

                                                    * عايدة الصالح

 لماذا هذا الظلم ؟ 

نرجو عدم
 تسويف قضيتنا

اىل أنظار دولة رئيس الوزراء املحرتم
اىل أنظار املعمار أمني بغداد املحرتم

دولة الرئيس نحن دور النفط يف جمعية خري الله يف منطقة 
الدورة

املحلة ٨٤2 ومحلة ٨1٦ .
عزيز  زمن  يف  توزعت  رصف  ملك  طابو  هي  الدور  هذه 
سبعة  عن  مايقارب  اي  الرشيف  رسة  الله  قدس  العراق 
عىل  نحن  املنطقة  لهذه  خدمات  توجد  وال  عام  عرش 
أعتاب انتخابات حرة ونزيهه وهنا يادولة الرئيس يكمن 
دار سكن بال خدمات  اآلف  الرس فنحن مايقارب خمسة 
ونحن نلتمس من حرضتكم عطفكم األبوي مع العلم لنا 

مراجعات وموافقات سابقة من أمني بغداد السابق..
واآلن العمل متوقف يف دائرة مجاري بغداد و إن شاء الله 

العراقيني سيعربون التحديات بجهود الرشفاء امثالكم..                                               

                                                      * عماد السعدي

هموم دور النفط
في منطقة الدورة

التماس باطالق تسميات لطيفة للمناطق

السالم عليكم
تعلمون  املنصور حيث  بلدية  يف  هنالك مشكلة جبارة خاصة 
عائلة  املقسمه كل  البيوت  يف  اشرتينا  قد  السكن  ازمة  بسبب 
به  تقوم  ما  لكن  املعيشه  رضوف  وتعرفون  حالها  قدر  عىل 
بلدية املنصور بفرض غرامات عىل كل مخالفة يف القطعة عند 
قيامي بالبيع مثالً ما ذنبي ان ادفع مخالفات جميع املشرتكني 
كل  عن  دينار  مليونني  بأخذ  يقوم  وايضاً  السكن  قطعة  يف 
مخالفة رغم ان املقرر ٥00 الف ارجو انصافنا من هذا الظلم 
الغرامه  لحصته  البائع  الشخص  يحتمل فقط  واالبتزاز حيث 
املقررة.نرجوا النظر بطلبنا حيث ان تقريباً ربع سكان بغداد 
اشرتوا بهذه الطريقة ومستعدين للمضاهرات من اجل احقاق 

الحق.

                                                   * محسن عيل

السيد رئيس الوزراء 
تحية و تقدير 

 بغداد بامس الحاجه للطرق الرسيعة ومقرتبات طريق قناه 
الرصافه  جانب  يف  االزدحامات  ملشكله  حل  تشكل  الجيش 
الطرق  يوازي  املقرتبات  تلك  يف  طريق  انشاء  اليتم  فلماذا 
املوجود ويكون مغلق يربط بني شمال بغداد وجنوبها واليكلف 
الدوله مبالغ طائله لعدم وجود اي تجاوزات عىل تلك املقرتبات 
الطرق الرسيعه ليصل  اربيل مثال حي حيث وسعت  ولكم يف 

عرضها ل 1٥0 مرت..

                                                       * حميد محمود

ظلم وابتزاز 

بغداد بأمّس الحاجه للطرق السريعة 

دشري  وابو  الصحة  مناطق  يربط  الكفاءات  شارع  الدوره 
عديدة صار سنتني مهمل وعدم  مناطق  و  وامليكانيك و120 
خدمة  وعدم  املنطقة  اهايل  من  النداءات  كل  رغم  تبليطه 
املنطقة ال مجاري وال تبليط علما املنطقة قديمة انشئت قبل 
الدورة( شارع   ( ٣0 سنة وهي ضمن حدود محافظة بغداد 
الكفائات محله ٨٤٨فارجوا من جميع املسؤولني يف التحقيق 
عن هذه املنطقة علما بأن املنطقة يف الدائرة الهندسية ألمانة 
بغداد تم انجاز العمل بها من مجاري وتبليط وخدمات وهي 
اموال  رسق  من  والخدمات  مجاري  وال  تبليط  ال  الواقع  يف 
بلدية  املنطقة  هذه  عن  املسؤل  ومن  املنطقة  وتخصيصات 

الدورة او امانة بغداد اجيبونافأهل املنطقة نفذ صربهم و.

                                              * عالء الفريداوي

نفايات عمالقة 

ان اهلل يمهل .. وال يهمل

السادة أعضاء الربملان املحرتمون:
تحية تقدير و اعتزاز

مناقشة  جلسات  الزالت  وطاملا   ،، العراقي  الشعب  تمثلون  انكم  بما 
املوافقات  طريق  عن  تعيينات  بإدراج  نطالبكم  لذا   ،، مستمرة  املوازنة 
الفقرة  من  ألف   2٣ عددهم  والبالغ  الوزراء  مجلس  قبل  من  الخاصه 
الثانية من سنة 201٩و 2020 يف وزارة الداخلية ولديكم درجات حذف 

واستحداث ٣٥0 الف يف وزارة املالية..
وونرجو من السيد رئيس الربملان ملناقشة ذلك... 

نتمنى أن تكونوا عند حسن ظن شعبكم ومن تمثلوه .. مع اسمى آيات 
التقدير ..

                                                      * عمار سعد الساعدي

دعوة مخلصة
 الى ممثلي الشعب

انعدام الخدمات

و

نطالب بتطبيق القانون رقم 57

ازاحة االذى عن الطريق صدقة

شكلت املديرية العامة لرتبية محافظة الديوانية لجنة 
الذكية  البطاقات  حول  الواردة  الشكاوى  يف  للنظر 

الخاصة بالرواتب )كي وماسرت كارد(. 
وقال مدير إعالم تربية الديوانية عبد الكاظم األسدي إن 
هذه اللجنة ستعمل عىل النظر باالختالف يف العموالت 
من  االستقطاعات  وكثرة  الرواتب  باستالم  والتأخري 
الراغبني  دعت  الديوانية  تربية  أن  إىل  مشريا  الرواتب، 
بتقديم طلباتهم من خالل مدراء املدارس بغية دراستها 

والنظر فيها.

شكاوى بشأن البطاقات 
الذكية الخاصة بالرواتب

هل تتحمل 
مديرية المرور 

العامة مسؤولية 
االرواح البريئة 

التي تذهب ضحية 
االهمال في 

تهيئة شارع يحمل 
ابسط مستلزمات 

االمان  ؟؟

ع
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ط�ور فريق م�ن الباحث�ن بجامع�ة هارفارد 
األمريكي�ة مجموع�ة م�ن الروبوت�ات يمكنها 
تنسيق حركاتها تحت املاء بشكل متزامن مثل 

أرساب األسماك، دون أي تحكم خارجي.
ونق�ل املوق�ع اإللكرتوني »تيك إكس�بلور« عن 

فلوريان  الباحث 

برلينج�ر م�ن كلية جون بولس�ون للهندس�ة 
والعل�وم التطبيقية التابعة لجامع�ة هارفارد 
قوله: »كثرياً ما يتم إرسال الروبوتات إىل أماكن 
يتعذر وص�ول البرش إليها بس�بب خطورتها« 
مضيف�اً: »يف مث�ل ه�ذه الظروف، ف�إن وجود 
روبوتات يمكنها التحرك بشكل ذاتي وبصورة 

متناسقة يعترب خاصية مفيدة للغاية«.
ض�ح  و أ

برلينج�ر أن »الروبوت�ات تعتمد ع�ى منظومة 
م�ن الرؤية ثالثي�ة األبعاد وسلس�لة من أوامر 
أو تعليم�ات التوجيه، وهو ما يتيح لها التحرك 
بدرجة عالية م�ن املرونة تحت املاء، ويف أماكن 
يصع�ب االتص�ال به�ا ع�رب منظوم�ة تحديد 
األماك�ن ع�رب األقم����ار الصناعي�ة )ج�ي.
ب�ي.إس( أو ش�بكات االتص�ال املحلي�ة )واي.

فاي(.
ويق�ول برلينج�ر إن كل واح�د م�ن الروبوتات 
التي اطلق عليها اس�م »بلو ب�وت« يتحرك بناء 

ع�ى موق�ع الروبوت املج�اور له، ف�إذا ما كنا 
نري�د الروبوتات أن تتجمع، فإن كل واحد منها 
يقي�س املس�افة بينه وب�ن الروب�وت املجاور 
ويتحرك نحو املركز بش�كل متناس�ق، وإذا ما 
كنا نري�د الروبوت��ات أن تتف�رق، فإنها تقوم 
بقي�اس امل������س�افات ث�م التحرك بش�كل 

عكيس«.
وأضاف أن الروبوت�ات يمكنها أن تتحرك أيضاً 
بش�كل دائري، كما أنها مربمجة لتعقب الضوء 

أمامها والدوران باتجاه عقارب الساعة«.

تعتزم مايكروس�وفت، التخطيط 
إلصالح ثغ�رة غريب�ة يف نظام 
 10  Windows التش�غيل 
ق�د ت�ؤدي إىل إت�الف محرك 
األق�راص الثابت�ة بمج�رد 
النظ�ر ألح�د االختصارات، 
الباح�ث األمني  حيث حذر 
جوناس إل أوالً من الخطأ يف 
وقت سابق من هذا األسبوع، 
ووصف�ه بأن�ه »ثغ�رة أمني�ة 
خطرية«.ووفق�ا ملا ذك�ره موقع 
للمهاجم�ن  يمك�ن   ،»the verge«
إخف�اء كود مصن�وع خصيًصا داخل ملف 

مجل�د  أو   ZIP بس�يط، وكل م�ا يحتاجه Windows أو حت�ى اختصار
مس�تخدم Windows 10 هو اس�تخراج ملف 

ZIP أو مج�رد إلق�اء نظ�رة ع�ى مجل�د 
يحت�وي ع�ى اختصار ضار، وس�يؤدي 
تلقائًي�ا إىل تلف الق�رص الصلب.وأكد 
ويل دورمان، محل�ل نقاط الضعف يف 
 ،)CERT )CERT / CC مركز تنسيق
النتائ�ج، كم�ا أش�ار إىل أن�ه يمكن أن 

يك�ون هناك املزيد م�ن الطرق لتحريك 
فساد NTFS.وكش�ف دورمان أيًضا، أن 

الثغ�رة موج�ودة يف Windows 10 منذ ما 
يقرب من ثالث سنوات، وأنه أبلغ عن مشكلة 

NTFS أخ�رى قبل عامن لم يت�م إصالحها بعد.
 The وق�ال متحدث باس�م مايكروس�وفت يف بيان إىل

Verge: »نح�ن عى علم بهذه املش�كلة وس�نقدم تحديًثا 
يف إصدار مس�تقبيل«.وأضاف املتحدث، »يعتمد اس�تخدام هذه 

التقنية ع�ى الهندس�ة االجتماعية وكالعادة نش�جع عمالئنا عى 
ممارسة عادات الحوسبة الجيدة عرب اإلنرتنت، بما يف ذلك توخي الحذر 

عند فتح ملفات غري معروفة أو قبول عمليات نقل امللفات«.

مايكروسوفت تخطط إلصالح 
ثغرة خطيرة في وندوز 10

اختراع جهاز ينهي مشكلة في حواسيب المستقبل فائقة التردد

كش�فت رشكة سامس�ونج م�ن خالل 
صفح�ة لإلجاب�ة ع�ى األس�ئلة ح�ول 
سلسلة Galaxy S21 أن هواتفها الذكية 
املس�تقبلية لن تأتي مع الشاحن، لكنها 

ترتك لنفسها مجاالً للمناورة.
وقال�ت سامس�ونج ح�ول س�بب عدم 
تضم�ن الش�احن وس�ماعات الرأس يف 
العلبة »نعتقد أن إزالة امللحقات تدريجًيا 
من هواتفنا يمكن أن يس�اعد يف جعلها 

أكثر استدامة«.
وتش�ري ه�ذه اإلجابة إىل أن�ه يف حن أن 

األجيال القادمة من هواتفها قد ال تأتي 
مع امللحقات املضمن�ة، فإن البعض قد 

يكون كذلك.
ولدى سامس�ونج خطوط أخرى تحمل 
عالم�ة جاالكيس، من هواتفه�ا القابلة 
للطي إىل الخي�ارات املنخفضة التكلفة، 
وتركت لنفس�ها مجااًل ملواصلة تضمن 

الشاحن يف بعضها لفرتة أطول قليالً.
االحتف�اظ  سامس�ونج  تري�د  وربم�ا 
بوجود الش�احن م�ع الهواتف األرخص 
ثمًنا، لذا فإن األشخاص غري املتحمسن 

أك�رب  احتمالي�ة  لديه�م  للتكنولوجي�ا 
لرشائها، أو ربما ال ترغب يف إثارة غضب 
األشخاص الذين يشرتون هواتفها التي 

تبلغ تكلفتها 2000 دوالر.
ومع ذلك، ال يبدو أن الرشكة تتبع مسار 
آب�ل يف س�حب امللحق�ات من تش�كيلة 
قوائ�م  ت�زال  ال  إذ  الحالي�ة،  الهوات�ف 
 Galaxy و   Ultra  20  Galaxy Note
يف  قادًم�ا  ش�احًنا  تع�رض   10  Note

الصندوق.
وقد يبدو من الغريب أن تشحن الرشكة 
املنتجات القديمة مع يشء لم يعد مدرًجا 
يف منتجاته�ا األح�دث واأله�م، لكن هذا 
يعني أن سامس�ونج ليست مضطرة إىل 
إعادة تصنيع جميع الصناديق الخاصة 

بمنتجاتها القديمة.
اخت�ارت  ق�د  سامس�ونج  أن  ويب�دو 
األس�لوب املتمثل يف الب�طء والثبات من 
أجل الفوز بالس�باق، وفيما ييل اإلجابة 

الكاملة لرشكة سامسونج: 
مس�تخدمي  م�ن  املزي�د  أن  اكتش�فنا 
جاالكيس يعي�دون اس�تخدام امللحقات 
التي لديهم ويتخذون خيارات مستدامة 
ع�ادات  لتعزي�ز  اليومي�ة  حياته�م  يف 
إعادة التدوير األفض�ل، وننتقل إىل إزالة 
أح�دث  يف  األذن  وس�ماعات  الش�احن 
مجموع�ة من هوات�ف جاالكيس الذكية 

لدعم مجتمع جاالكيس يف هذه الرحلة.

اخ�رتع الباح�ث األردن�ي يف جامع�ة أبو 
ظبي منترص القس�ايمة جهازا من مادة 
»الغراف�ن« ع�ايل الج�ودة بإمكانه ربط 
الحواسيب الكمية فائقة التوصيل ضمن 
مس�افات شاس�عة باأللي�اف الضوئي�ة 
مع تأمينها.وحصل القس�ايمة يف ش�هر 
أكتوب�ر امل�ايض عى ب�راءة االخ�رتاع من 

مكتب الواليات املتحدة األمريكية لرباءات 
االخرتاع والعالمات التجارية.

به�ذا االبت�كار الفري�د م�ن نوع�ه، قالت 
صحيف�ة “البيان” اإلماراتي�ة إن منترص 
القس�ايمة قد “أنهى مش�كلة حواس�يب 
املس�تقبل فائقة الرتدد، والتي تعمل عى 
درجات حرارة متدنية جدا تصل إىل سالب 

237 سيلسيوس”.وقال حمدي الشيباني 
عميد كلية الهندسة يف جامعة أبوظبي إنه 
ومؤسس�ته العلمية “فخ�ورون باإلنجاز 
الذي حقق�ه الدكتور منترص قس�ايمة” 
ال�ذي وجد كل الدعم امل�ادي واملعنوي من 
طرف ه�ذه الجامع�ة والهيئ�ات العلمية 

اإلماراتية املعنية.

سامسونج تزيل تدريجًيا الشاحن من الهواتف المستقبلية

هواوي تطلق إصدارات خاصة من ساعاتها الذكية

قاعدة الحتساب المسافة المناسبة بين العين والتلفزيون

 New Year أطلق�ت رشك�ة ه�واوي اإلص�دارات الخاص�ة
 Pro 2 Watch GT الجديدة من س�اعاتها الذكي�ة Edition

.Watch Fitو
وأوضحت الرشكة الصينية أن اإلصدارات الخاصة الجديدة 
تمت�از باألس�اور األنيق�ة والتصمي�م الح�رصي لواجهة 

الساعة الذكية.
وأش�ارت الرشك�ة إىل أن اإلص�دار الخ�اص م�ن 

 OLED يأتي بشاشة Pro 2 Watch GT الس�اعة
مس�تديرة قياس 1.39 بوصة وبدقة الوضوح 
454× 454 بيكس�ل وم�زودة بزج�اج الياقوت 
للحماي�ة م�ن الخ�دوش، وتمت�د فرتة تش�غيل 
 SpO2 البطارية إىل أسبوعن، وتزخر بمستشعر
وأكثر من 100 وضع ضبط للتمارين الرياضية.

ويأت�ي اإلص�دار الخاص م�ن الس�اعة الذكية 
Watch Fit بشاش�ة »أموليد« مستطيلة قياس 
1.64 بوصة وبدقة وضوح 456× 280 بيكسل، 
وتمت�د ف�رتة تش�غيل البطاري�ة حت�ى 10 أيام 

وتش�تمل باقة التجهيزات التقنية عى مستشعر 
.SpO2 قياس معدل نبضات القلب ومستشعر

وأعلنت الرشكة عن طرح اإلصدارات الخاصة الجديدة يف 
األسواق العاملية بدءاً من 15 يناير )كانون الثاني) الجاري، 
إال أنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص أسعار الساعات 

الذكية الجديدة يف أسواق املنطقة العربية.

ط�ور فري�ق م�ن الباحث�ن يف الياب�ان 
منظوم�ة هجين�ة تتكون م�ن عنارص 
طبيعية وأخرى إلكرتونية يمكنها رصد 
الروائ�ح يف صورته�ا الغازي�ة، بغرض 
اس�تخدام ه�ذه التقني�ة يف تش�خيص 

األمراض ورصد املواد الخطرة.
ويق�ول الباح�ث ش�وي تاك�ويش م�ن 
مخت�رب األنظم�ة الحيوي�ة الهجين�ة يف 
جامع�ة طوكي�و بالياب�ان إن »الروائح 
والبصم�ات الكيميائي�ة املنقول�ة ج�واً 
تحم�ل معلوم�ات مفيدة للغاية بش�أن 
البيئ�ة والعين�ات الخاضع�ة للفحص، 

ولك�ن ه�ذه املعلوم�ات يتع�ذر جمعها 
بس�بب عدم وج�ود وحدات استش�عار 
لديه�ا حساس�ية كافي�ة لتميي�ز هذه 

الروائح«.
وأضاف تاك�ويش يف ترصيحات أوردها 
املوق�ع اإللكرتون�ي »في�ز دوت أورج« 
املتخصص يف التكنولوجيا: »ولذلك قررنا 
الجم�ع بن وحدات استش�عار طبيعية 
وأخ�رى اصطناعي�ة م�ن أج�ل تطوير 
منظومة هجينة للتعرف عى الروائح«.

واس�تخدم فريق الدراس�ة مس�تقبالت 
روائ�ح ت�م اس�تخراجها م�ن حرشات 
جه�از  يف  ودمجه�ا  معين�ة، 
خصيص�ا  ابت�كاره  ت�م 
لقي�اس اس�تجابة هذه 
للروائ�ح  املس�تقبالت 
ويقول  املختلف�����ة، 
ه�ذه  إن  الباحث���ون 

بالغ�ة يف  التقني�ة حقق�ت حساس�ية 
التمييز بن الروائح املختلفة.

ويوضح فريق الدراس�ة أن املستقبالت 
الطبيعية تتفاعل م�ع جزيئات الرائحة 
بع�د تحويله�ا م�ن ص�ورة غازي�ة إىل 

س�ائل، ث�م تبع�ث بإش�ارات كهربائية 
تختل�ف طبيعتها من رائح�ة إىل أخرى. 
ويتم اس�تقبال هذه اإلشارات بواسطة 
وحدات خاصة لقراءته�ا والتعرف عى 

الرائحة املقرتنة بكل إشارة.

 ،ZenBeam Latte أعلنت رشكة آس�وس عن جه�از
وهو جهاز عرض الس�لكي محمول باسم مستوحى 
م�ن حجم�ه الصغ�ري، بحيث يأت�ي بحجم كاس�ة 
القهوة.وهن�اك العديد من أجهزة الع�رض املنزلية، 
لكنه�ا أجهزة كب�رية، وتري�د آس�وس تقديم يشء 
بحج�م أصغر للمس�تخدمن املنزلي�ن، مما يجعل 
الجهاز مناسًبا لالستخدام ضمن مجموعة متنوعة 

من األماكن، مثل: الفنادق ومواقع التخييم.
وت�م تصميم جه�از العرض ليك�ون محمواًل، وهو 
أمر تؤك�ده الس�ماعة املدمج�ة والحج�م الصغري، 
ويوفر الجهاز عرًضا بدقة 720 بكس�ل مع سطوع 

.LED يصل إىل 300 شمعة عرب مصابيح
 Harman ولدي�ه نظ�ام مك�ربات الص�وت املدمج�ة
Kardon بق�وة 10 واط، ويس�اعد التصميم الخارجي 
القمايش يف تحس�ن نق�ل الصوت عندم�ا يعمل بصفته 

مكربًا للصوت بتقنية البلوتوث.
ويتضم�ن جه�از الع�رض ثالثة أوض�اع: ه�ي األلعاب، 
واألفالم، واملوس�يقى، ويمكن للمستخدمن بث املحتوى 
باس�تخدام الجه�از، لك�ن يتع�ن عليهم الحص�ول عى 
التطبيق�ات من خ�الل Aptoide TV، وه�و بديل مجاني 

ملتجر التطبيقات ألجهزة الرتفيه القائمة عى أندرويد.
ويمكنك عكس شاش�ة هاتفك الس�لكًيا لتشغيل مقاطع 
الفيدي�و االجتماعية الخاصة بك، وترص آس�وس عى أن 
جه�از العرض الخاص بها يش�به كاس�ة القه�وة، وأنه 
جه�از الع�رض األول ال�ذي يق�دم مظه�رًا خارجًي�ا من 

القماش، وهو أمر خطأ.
وتدع�ي الرشك�ة أن الجهاز قادر عى ع�رض األفالم ملدة 
ثالث س�اعات )12 س�اعة للص�وت( من خ�الل بطارية 
بس�عة 6000 مي�يل أمب�ري، وس�تكون اإلضاءة س�اطعة 

بدرجة كافية إلنشاء شاشة بحجم الئق.

جهاز للتعرف على الروائح الخطرة وتشخيص األمراض

»داتا شو« بحجم كوب القهوة

روبوتات تصل ألماكن خطرة يتعذر وصول البشر إليها

ناسا تختبر محرك »ميجاروكيت« لإلطالق الفضائي
انته�ى مبك�را اختب�ار حاس�م ملحرك 
ناس�ا »ميجاروكي�ت« الجدي�د، وه�و 
نظام إطالق فضائي، واخُتربت املرحلة 
األساسية من نظام اإلطالق الفضائي 
يف »ستينيس سبيس س�نرت«، بالقرب 
من خليج سانت لويس يف ميسيسيبي.

وكان من املفرتض أن ُتطلق املحركات 
مل�دة ثمان�ي دقائ�ق ملح�اكاة صع�ود 

الصاروخ إىل املدار. 
ويع�د نظام اإلط�الق الفضائ�ي جزءا 
من برنامج »آرتيميس« التابع لناس�ا، 
وال�ذي يهدف إىل إع�ادة األمريكين إىل 
س�طح القم�ر يف عرشيني�ات الق�رن 

الحايل.
وعندم�ا يق�وم برحلت�ه األوىل يف وقت 
الحق من ه�ذا العام، س�يصبح نظام 
اإلط�الق الفضائ�ي أقوى ص�اروخ تم 

إطالقه إىل الفضاء عى اإلطالق. 
وردا ع�ى اإلنهاء املبك�ر، قال مهندس 
ناس�ا أليك�س كاجنوال »م�ن الواضح 
أن�ه كان لدين�ا بداي�ة ناجح�ة ج�دا 
للمح�ركات.. كن�ا نحص�ل عى بعض 

البيانات الجيدة حقا«.

وأض�اف »لدينا حدود معينة نحتاجها 
إلبق�اء العملي�ات قي�د... كان فري�ق 
االختبار يرى بعض البيانات التي قد ال 

تعجبه، لذلك من الواضح أن محركاتنا 
ق�د أُوقفت قبل اإلط�ار الزمني املحدد 

بثماني دقائق«.

وكانت ه�ذه هي امل�رة األوىل التي يتم 
فيها إش�عال مح�ركات »آر إس-25« 
األربع�ة مع�ا، يف اختبار ُيعرف باس�م 

»هوتفاير«.
وُثبت�ت املرحل�ة األساس�ية للصاروخ 
ع�ى هي�كل ف�والذي ضخ�م يس�مى 
أرايض  يف  »ب�ي-2«  اختب�ار  منص�ة 

منشأة »ستينيس«. 
وكان ه�ذا االختب�ار الثامن واألخري يف 
برنام�ج »جري�ن رن«، وه�و برنامج 
تقيي�م أج�راه مهندس�ون من ناس�ا 

وبوينج، املقاول الرئييس للصاروخ.
لق�د أرادوا تس�وية أي مش�اكل قب�ل 
اس�تخدام املرحل�ة األساس�ية إلطالق 
نظ�ام اإلط�الق الفضائ�ي األول، الذي 
الفض�اء  مركب�ة  إرس�ال  يتضم�ن 
»أوري�ون« م�ن الجي�ل الت�ايل التابعة 

لناسا يف حلقة حول القمر.
وس�تقوم ه�ذه املهم�ة غ�ري املأهولة 
بتقيي�م كيفي�ة أداء األجه�زة قبل أن 
تقوم وكالة ناس�ا بتكرار هذه الحلقة 
القمري�ة م�ع رواد الفض�اء يف ع�ام 

.2023

التكنولوجي�ا  مجل�ة  أك�دت 
عل�����ى   »Connect«
وج�����ود  رضورة 
مس�افة مناس�بة 
الع�����ن  ب�ن 
والتلف�از لتجنب 
الع�ن  إجه�اد 
أثناء املش�اهدة.
ضح����ت  و أ و
األملاني�ة  املجل�ة 
احتس�اب  يتم  أنه 
الح������د األدن�ى 
للمس�افة ب�ن الع�ن 
والتلفزي�ون م�ن خ�الل 
يف  الشاش�ة  حج�م  رضب 
ذات  لألجه�زة  بالنس�بة   1.5
دق�ة الوضوح 3840×2160 بيكس�ل 
)UHD(،ورضبه�ا يف 3 بالنس�بة لألجهزة 
 Full( ذات دقة الوضوح 1920×1080 بيكس�ل
HD(. ويمث�ل حاصل الرضب مس�افة الجلوس 

بالسنتيمرتات.فإذا كان ُقطر شاشة التلفزيون 
يبلغ 65 بوصة، فإن املسافة بن العن والشاشة 
ينبغ�ي أال تق�ل ع�ن 2.40 م�رت بالنس�بة لدقة 
الوض�وح Full HD، يف ح�ن ينبغي أال تقل هذه 
 UHD املس�افة عن 1.20 مرت مع دقة الوضوح

من نفس الحجم.



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

مواقيت ال�صالة

االثنين   18 كانون الثاين   2021   العدد  2505  السنة الحادية عشرة

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 :39
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5 : 36

6 :50

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

تمكنت األجهزة األمنية بمديرية أمن الجيزة يف مرص من كشف أخطر عمليات 
عىل  بالقبض  األخرية  السنوات  خالل  املحافظة  شهدتها  واالحتيال،  النصب 
وردت  معلومات  سنة.كانت   32 ملدة  ضابط  صفة  انتحل  عاما،   65 شخص، 
لألجهزة األمنية تفيد بانتحال أحد األشخاص لصفة ضابط برتبة عميد وتورطه 
يف عمليات تزوير كبرية، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما 
أختام مزيفة، والب توب، وطابعة حديثة.وعقب تقنني األجراءات األمنية وجمع 
التحريات تم القبض عليه، وتبني أنه ينتحل صفة ضابط ملدة 32 سنة، وقالت 
التحريات إن املتهم تقدم لخطبة زوجته، وأوهمها وأرستها أنه ضابط، واستمر 
أيضا  أوهمهم  أبناء،  منها  وأنجب  املدة،  تلك  خالل  عليها  والنصب  االحتيال  يف 
بعمله كضابط.وأضافت التحريات أن األجهزة األمنية عثرت داخل شقة املتهم 
عىل حقائب تحتوي عىل أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، كان يمنح لنفسه 
ترقيات ورتب قيادية.التحريات كشفت أن املتهم يتمتع بموهبة كبرية يف النصب 

واالحتيال والنصب والتزوير، واستطاع إقناع كل من حوله بصفته كضابط.
 وعثرت األجهزة األمنية عىل صوره للمتهم مرتديا مالبس عسكرية عىل حائط 
توب،  الب  عىل  املتهم،  بشقة  خاصة  غرفة  داخل  املباحث  رجال  وعثر  شقته، 
بالواقعة،  محرض  تحرير  التزوير.وتم  يف  املتهم  يستخدمهما  طباعة،  وجهاز 

وإحالته إىل النيابة العامة للتحقيق.

الفراعنة املرصيني  إن  لبنانيني  ادعاء عاملني  أدى 
بنيت  األهرامات من مدافن  بناء  استوحوا فكرة 
وجدل  أزمة  اشتعال  إىل  اللبنانية،  أكروم  بلدة  يف 
بعد  ذلك  وجاء  االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف 
اكتشاف مدفن هرمي رابع، سبق بناء أهرامات 
أنباء  وكالة  سنة.ووفق   2000 بنحو  الجيزة 
يونس  عماد  الباحثان  أكد  اللبنانية،  »املركزية« 
زاروا  القدامى  املرصيني  أن  الزين  وعبدالعزيز 

املنطقة ومكثوا فيها مراراً.
أعايل  يف  هرمياً  ميغاليتياً  مدفناً  الزين  واكتشف 
بشكله  محتفظاً  يزال  ال  الدير،  وادي  محلة 
إىل أن هناك 3 مدافن هرمية  دون تخريب. الفتاً 
باملنطقة ذاتها، يذكر أن عاملاً ثالثاً كتب عن آثار 

عكار منوهاً بوجود 12 مدفناً هرمياً يف أكروم.

سان  يف  للرتفيه«  البحار  »عالم  حديقة  أعلنت 
أنطونيو، أن إحدى الحيتان البيض لديها تنتظر 
فوق  باملوجات  فيديو  ونرش  جديداً،  مولوداً 

الصوتية للجنني »سونار«.
حديقة  فريق  أن  إىل  للحديقة  بيان  وأشار 
بعض  عىل  للحفاظ  بجهود  يقوم  الحيوان 
تمكن  وقد  االنقراض.  من  الحيوانات  أصناف 
تدريب  من   »18 »نيوز  موقع  بحسب  الفريق 
الحيتان عىل البقاء هادئة والحفاظ عىل راحتها 
بحيث يتمكن األطباء البيطريون من معاينتها. 

واستطاع بالتايل التقاط هذا الفيديو املميز.
وانهالت تعليقات املعجبني عىل مواقع التواصل 

عن  معربني  انتشاره،  فور  باملقطع  االجتماعي 
الخالق.  بعظمة  وذهولهم  للحديقة  شكرهم 
وكانت الحوت األم »لونا« قد أنجبت ثالث مرات، 
كانت األوىل يف عام 2010. وكان الحوت الجنني 
املأخوذة  الصور  خالل  من  داخلها  يف  واضحاً 
بواسطة جهاز الكشف باملوجات فوق الصوتية.
تعيش  أن  البحرية  الحيوانات  لتلك  ويمكن 
دائمة  عالقات  تقيم  وأن  عاماً  و35   30 بني 
الصيد  بفعل  مهدد  بقاءها  أن  غري  البرش،  كما 
»لونا«  انتظار  ويشكل  وسواهما.  والتلوث 
الحديقة  لكل من  الجديد خرباً مفرحاً  ملولودها 

وعالم الحيتان ككل

عائلة  حبست  للحزن،  مثرية  قصة  يف 
مشكلة  تعاني  التي  ابنتهم  فلبينية 

عقلية يف قفص ملدة 5 سنوات.
تعد  لم  أنها  الفلبينية  العائلة  وادعت 
قادرة عىل تقديم العناية لالبنة الشابة 
وفقا  عقليا،  اضطرابا  تعاني  التي 

لسكاي نيوز.
وكانت »بيبي« )29 عاما( تعيش مع 
متجر،  يف  وتعمل  الفلبني  يف  أرستها 
أن  تريد  السماء:  يف  أحالمها  وكانت 

تصبح عارضة أزياء.
مع  تتعارض  كانت  األقدار  لكن 
بمرض  أصيبت  إذ  طموحاتها، 
وهو   ،2014 عام  الذهبي«  »االكتئاب 
إدخال  تستدعي  شديدة  نفسية  حالة 

املريض املستشفى.
أحد  إىل  إدخالها  تم  وبالفعل، 

نيغروس  إقليم  يف  املستشفيات 
حيث  الفلبني،  وسط  أوكسيدنتال 
حتى  عام  ملدة  هناك  وظلت  تعيش، 
أن  لدرجة  حالتها،  عىل  تحسن  طرأ 

األطباء سمحوا بعودتها إىل املنزل.
لكن يف عام 2015، حدثت انتكاسة يف 
العائلة،  وأصبحت  الصحية،  حالتها 
تحمل  عىل  قادرة  غري  تقول،  كما 
رواية  حسب  االبنة،  عالج  تكاليف 

صديقتها.
ولجأت األرسة إىل خيار شديد القسوة: 
حبس االبنة املريضة يف قفص، وهناك 

أصبحت حالتها مروعة.
نوبات  أصبحت  الدواء،  غياب  فمع 
من  جزءا  والهلوسة  االكتئاب 
يف  عنيفة  الشابة  وباتت  يومياتها، 
تخرج  وأحيانا  اآلخرين،  مع  تعاملها 

غري  من  وتسري  وحدها  املنزل  من 
هدى.

خيار  إىل  اضطرت  إنها  العائلة  وقالت 
حبس االبنة الشابة يف قفص بإحكام 

أكرب.
وعاشت »بيبي« داخل القفص، تماما 
مثل الحيوانات، وكانت مالبسها رثة، 
ويقدم لها الطعام من خالل القضبان 

العازلة.
الوضع،  هذا  عىل  العائلة  وأرصت 
يف  العالج  تكاليف  بأن  متذرعة 

املستشفى باهظة.
ومؤخرا، ظهرت بيبي يف رشيط فيديو 
عدة،  إعالم  وسائل  نرشته  قصري 
املساعدة  العائلة  صديقة  طلبت  فيما 
تعيش  الذي  »السجن«  لتخليصها من 

به، واملساهمة يف تكاليف عالجها.

الثالث  اإلعدام  حكم  األمريكية  الحكومة  نفذت 
ترامب،  دونالد  الرئيس  إدارة  تحت  واألخري  عرش 
جو  املنتخب  الرئيس  دخول  من  أيام  بضعة  قبل 
إلغاء  عىل  بالعمل  بوعد  األبيض  البيت  بايدن 
عقوبة اإلعدام.وذكر مكتب السجون االتحادي يف 
داستن هيجز  يف  اإلعدام  تنفيذ حكم  تم  أنه  بيان 

)48 عاما( الساعة 1:23 صباحا.
حكم  لتنفيذ  تجهيزه  من  ساعات  خمس  وبعد 
املحكمة  يف  املحافظة  األغلبية  سمحت  اإلعدام، 
حقنا،  اإلعدام  يف  قدما  بامليض  األمريكية  العليا 
محكمة  عن  صدر  الحكم  بإرجاء  قرارا  وألغت 
عليه  وحكم  هيجز  اتحادية.وأدين  استئناف 
باإلعدام عام 2001 لدوره يف اختطاف وقتل ثالث 
نساء يف محمية اتحادية للحياة الربية يف ماريالند 
عام 1996.وبحسب صحفي كان موجودا بصفته 
هيجز  بدا  اإلعدام،  عملية  عىل  إعالميا  شاهدا 
وغري  هادئا  كوفيد-19  بمرض  مصابا  كان  الذي 

خائف وهو يقول كلماته األخرية »أريد أن أقول 
إنني بريء«، وذكر السيدات الثالث باالسم وتابع 
»لم آمر بقتلهن«.ونفذت وزارة العدل األمريكية 
فيه حكم اإلعدام بالحقن بسجنها يف تريا هوت 
رفضت  قد  العليا  املحكمة  إنديانا.وكانت  بوالية 
درجة  أقل  محكمة  أصدرته  أمر  عىل  التصديق 
كوري  يدعى  آخر  ومدان  هيجز  إعدام  بإرجاء 
جونسون، وهو قاتل يعاني إعاقة ذهنية، لحني 
تعافيهما من مرض كوفيد-19 الذي أصيبا به يف 

ديسمرب.
الخميس  يوم  متأخر  وقت  يف  جونسون  وأُعدم 
الذي  عرش  الثالث  املدان  هيجز  املايض.ويعترب 
بعد  فيه  اإلعدام  حكم  األمريكية  الحكومة  تنفذ 
يف  املايض  العام  اإلعدام  أحكام  تنفيذ  استئناف 
كان  الذي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  عهد 
من  طويل  وقت  قبل  للعقوبة  بدعمه  يرصح 

دخوله الساحة السياسية.

الفراعنة استوحوا األهرامات من اللبنانيين !

أعلنت بلدة ترونيا اإليطالية بيع عدد من منازلها بسعر يورو واحد، بهدف جذب 
السكان للمنطقة القديمة وسط مدينة صقلية.

إحياء  إعادة  الهدف هو  فابيو فينيسيا، فإن  البلدة سيباستيانو  وبحسب عمدة 
املركز التاريخي للبلدة، إذ ستقدم البلدية للمشرتين أيضاً مساعدات مالية لتجديد 

هذه املنازل.
اللغات  متعددي  والقانونيني  اإلسكان  من  خرباء  فريق  كلف  إنه  العمدة  وقال 
ورقية.  ومعامالت  بريوقراطية  دون  البيع  وتسهيل  الجدد  السكان  ملساعدات 
التجديدات فور  تبلغ 130 منزالً، وستبدأ  للبيع  املعروضة  املساكن  أن  إىل  مشرياً 

استالم املشرتي، عىل أن تكتمل خالل 3 سنوات من الرشاء«.
بلدات مماثلة مثل موسومييل  إذ سبق عرض  بلدة ترونيا ليست األوىل،  أن  يذكر 

وزنغويل. وفقاً ملوقع CNN األمريكي.

1 يورو فقط ثمن المنزل في ايطاليا!

أمريكا تنفذ حكم اإلعدام في ثاني مصاب بكورونا !

تحمل  القطع  ثالثية  الفنية  الرتكيبات 
ودانييل  ليسيتزا  ناتاشا  الثنائي  توقيع 
بوند«.  »ووترلييل  استديو  من  شولتز 
الفنية  القطعة  مع  املعرض  وسيبدأ 
عىل  »الهواء«  بعنوان  األوىل  الضخمة 
املعرض  ويختتم  »املاء«  يليها  أن 

بـ»الرتاب«.
التنفيذي  املدير  شولتز،  كني  وقال 
»إنه  الصحراوية:  النباتية  للحدائق 
لليسيتزا  األول  الرتكيبي  الفني  العمل 
ووشولتز داخل حديقة عامة واثق أن 
الزوار سيتسمرون أمام إبداعاتهما كما 

فعلنا«.
وعمل الزوجان الفنانان عىل إبداع أعمال 
النابضة  األزهار  تنسيقات  بني  تجمع 
باستخدام  الفتة  هيكليات  مع  بالحياة 

إليهما  أوكلت  وقد  صناعية.  مواد 
واملساحات  املتاحف  قبل  من  أعمال 
جميع  يف  الثقافية  واملنظمات  العامة 

أنحاء العالم.
وتضم تحفة الهواء النحاس والصبار 
تحفة  تقوم  فيما  األشجار،  وجذوع 
اآلالف  عىل  قدم   100 بارتفاع  املاء 
الصفراء  الخشبية  القضبان  من 

والكثري  الحمراء  التبغية  نبات  وأزهار 
من األزهار االستوائية. وتشكل أكثر من 

10 آالف وردة وزهرة أوركيد والنباتات 
العصارية تحفة الرتاب.

»الهواء والماء والتراب« في  معرض فني عمالق الطبيعة !

أسرة تحبس ابنتها المريضة في »قفص« 5 سنوات !

املراقب العراقي/ متابعة...

»الهواء والماء والتراب« 
ثالثة أعمال تركيبية فنية 
ضخمة ستستضيفها حدائق 
النباتات الصحراوية في 
فونيكس عاصمة والية 
أريزونا األمريكية حسب 
موقع »إيه زي سنترال«.

»سونار« لجنين حوت
 أبيض يثير إعجاب رواد التواصل  !

ينتحل صفة ضابط لمدة 32 عامًا !

أصبح الي تيش واي، أول رجل يف 
هونغ كونغ يتسلق أكثر من 250 
سحاب،  ناطحة  واجهة  من  مرتا 

وهو مربوط بكريس متحرك.
واحتاج الي أكثر من 10 ساعات 
أجل  من  اإلنجاز،  هذا  لتحقيق 
إصابات  لذوي  تربعات  جمع 

الحبل الشوكي.
الذي  عاما،   37 الي،  يتمكن  ولم 
 10 قبل  سري  لحادث  تعرض 
بالشلل  إصابته  إىل  أدى  سنوات 
قمة  إىل  الوصول  من  النصفي، 
برج »نينا تاور« الذي يرتفع 300 

مرت يف شبه جزيرة كاولون.
جدا..  خائفا  »كنت  الي:  وقال 
أن  جبل  تسلق  عند  فيمكنني 
فتحات  أو  بصخور  أتشبث 
مع  يمكنني  ال  لكن  صغرية، 
الزجاج سوى أن أعتمد عىل الحبل 

الذي أتدىل منه«.
مليون   5.2 جمع  يف  الي  ونجح 
ما  »أي  املحلية  بالعملة  دوالر 
أمريكيا«،  دوالرا   670639 يعادل 

حسبما ذكرت »رويرتز«.
 2011 عام  قبل  تّوج  الي  وكان 
رياضة  يف  مرات  أربع  بطال آلسيا 
املرتبة  واحتل  الصخور،  تسلق 
يف  العالم  مستوى  عىل  الثامنة 

إحدى املرات.
له،  تعرض  الذي  الحادث  وبعد 
التسلق مع ربط كرسيه  استأنف 
بمجموعة  يعمل  بنظام  املتحرك 

بكرات.
وقبل 5 سنوات تمكن من صعود 
ارتفاعه  يبلغ  الذي  ليونروك  جبل 
الرتاث  يف  رمز  وهو  مرتا،   495
يف  والعزيمة  للمثابرة  الشعبي 

هونغ كونغ.

 يتسلق ناطحة سحاب على كرسي متحرك!
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