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حكومة الكاظمي »تلتف« على إرادة العراقيين

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ال يخلو الخط�اب الدبلومايس العراقي يف 
عه�د حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي، من 
»غزل غري مرشوع« للواليات املتحدة، يتم 
التعبري عنه بواسطة رسائل إعالمية عىل 
لس�ان الكاظمي تارة، وفريقه الحكومي 

تارة أخرى.
وخالفاً إلرادة العراقيني الرافضني للتواجد 
تعل�ن  الع�راق،  يف  األجنب�ي  العس�كري 
الحكوم�ة ورئيس�ها بني الح�ني واآلخر، 
عن »حاجة« الع�راق لتلك القوات بذريعة 
اإلرهاب�ي،  »داع�ش«  تنظي�م  محارب�ة 
الذي أنه�ت القوات العراقية »أس�طورته 
املزعومة« م�ن قبل إدارتي ب�اراك أوباما 

ودونالد ترامب.
ويف الوق�ت الذي ما تزال فيه أرض العراق 
وس�ماؤه “رهينة” بيد القوات األمريكية 
وطائراته�ا مختلف�ة األن�واع واألحج�ام 
واألش�كال، أدىل وزي�ر الخارجي�ة ف�ؤاد 
حس�ني بترصيح لقناة سعودية معروفة 
بعدائه�ا للعراقي�ني، ليق�ول إن »الع�راق 
بحاج�ة لدعم قوات التحال�ف يف محاربة 

داعش وتدريب الجيش العراقي«.
ويف وقت سابق نرشت “املراقب العراقي”، 
تقري�راً كش�فت في�ه ع�ن وص�ول قوة 
أمريكي�ة جديدة إىل قاعدة الحرير الواقعة 
بقضاء ش�قالوة يف محافظة أربيل، وذلك 
يف ظل االدع�اءات التي تطلقه�ا الواليات 
املتح�دة والحكومة العراقية باس�تمرار، 
بشأن االنسحاب العس�كري من األرايض 

العراقية.
وص�وت مجلس الن�واب العراق�ي، خالل 
جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س 
م�ن كانون الثاني 2020، ع�ىل قرار ُيلزم 
الحكوم�ة بالعم�ل ع�ىل جدول�ة إخ�راج 
القوات األجنبية م�ن العراق، ومنعها من 
استخدام أرض البالد وسمائها ومياهها، 
لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار 
الجغ�رايف، إال أن الواليات املتحدة ما زالت 

تراهن عىل التسويف واملماطلة، بل تعدت 
ذلك بكثري حتى باتت تس�يطر عىل أجواء 

العراق.
وحظي الق�رار الربملاني الحاس�م، بدعم 
ش�عبي كبري تمث�ل بتظاه�رات مليونية 
االحت�الل”  ب�”ط�رد  طالب�ت  غاضب�ة، 
الس�يما بعد عملية االغتيال الغادرة التي 
نفذتها طائرة أمريكية مسرية قرب مطار 
بغ�داد ال�دويل يف كان�ون الثان�ي 2020، 

وأسفرت عن استشهاد قادة النرص.
وعىل الرغم من الدماء التي س�الت جراء 
االس�تهدافات األمريكية للحشد الشعبي، 

ل�م تصدر حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي 
“االنته�اكات  حي�ال  ج�اد،  موق�ف  أي 
األمريكي�ة” ووجوده�ا العس�كري غ�ري 

الرشعي يف البالد.
وف�ق ذل�ك، يق�ول عض�و لجن�ة األم�ن 
والدفاع النيابي�ة كريم عليوي ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »الع�راق لي�س بحاجة إىل 
بقاء القوات األمريكية، أو أي قوة أجنبية 
أخ�رى«، معلّ�اًل ذل�ك ب�«الق�درة الكبرية 
لقواتن�ا األمني�ة بكاف�ة صنوفه�ا الت�ي 
اس�تطاعت القضاء عىل عصابات داعش 

اإلرهابية يف فرتة قياسية«.

ويضي�ف علي�وي أن »الترصيح�ات التي 
تّدعي حاجتن�ا لوجود الق�وات األجنبية، 
أن  مؤك�داً  واقعي�ة«،  وغ�ري  مس�تغربة 
»األج�در بالحكوم�ة الحالي�ة العمل عىل 
إخ�راج تلك القوات امتثاالً إلرادة الش�عب 

العراقي، وقرار الربملان املُلزِم«.
ولطامل�ا عمل�ت الوالي�ات املتح�دة، من�ذ 
احتاللها للعراق ع�ام 2003، عىل تحويل 
لقواته�ا  “مرت�ع”  إىل  وس�مائه  أرض�ه 
ومقاتالته�ا الحربي�ة التي باتت ُتش�ّكل 
خط�راً حقيقي�اً ع�ىل العراقي�ني، ج�راء 
ارتكبته�ا يف مناط�ق  الت�ي  االنته�اكات 

متفرق�ة من الب�الد، حيث تش�مل حركة 
الط�ريان األمريك�ي يف الع�راق، طائ�رات 
مس�رية وحربي�ة، فض�اًل ع�ن طائ�رات 
تس�تخدم لإلرض�اع الجوي واالس�تطالع 
والقيادة  الج�وي  اإللكرتون�ي والش�حن 

والسيطرة.
ويف خض�م ذل�ك، مازالت أع�ني العراقيني 
ترنو صوب القواعد العس�كرية العراقية، 
التي باتت تعجُّ بالجن�ود األمريكيني إِّبان 
تويل إدارة ترامب للسلطة، وسط تكهنات 
بس�عي اإلدارة الجدي�دة إىل تنفي�ذ ق�رار 

الربملان بشأن إخراج تلك القوات.
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في هذا العدد

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت لجن�ة االقتص�اد وش�ؤون 
االس�تثمار النيابي�ة، ام�س الثالث�اء ، 
تغيري س�عر رصف الدوالر امام الدينار 

العراقي.
النائ�ب س�الم  اللجن�ة  وق�ال عض�و 
الطفي�ي ، يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان » س�عر رصف 
ال�دوالر يف املوازنة العام�ة االتحادي�ة 
الن   ، حالي��ا  ه�و  كم�ا  ب�اق   2021
مسودة مرشوع القانون التي ارسلتها 
الحكوم�ة اىل مجل�س الن�واب مبني�ة 

وفق س�عر 1450 دينار مقابل الدوالر 
واوضح ان » اغلب النفقات التشغيلية 
وتخصيص�ات القطاع�ات الحكومي�ة 
ضمن املوازنة العام��ة 2021 ادرجت 
بناء عىل هذا الس�عر الذي اقرته وزارة 
املالي�ة رس�ميا »، مبين�ا ان » س�ع�ر 
رصف ال�دوالر الح�ايل ل�ن يرتاج�ع اىل 
 ، الدين��ار  مقاب�ل   1250  -1130
وس�يبقى كم�ا هو ع�ىل ض�وء تقييم 
وزارة املالي�ة والبن�ك املرك�زي للوضع 
االقتصادي الراهن ومس�تويات تداول 

العمل�ة يف السوق املحلية ».

االقتصاد النيابية تستبعد تغيير 
سعر صرف الدوالر

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
س�جلت الكث�ري م�ن املالحظ�ات الخط�رية عىل 
املوازن�ة يف ظ�ل الح�راك الس�اعي لتمريره�ا يف 
الربمل�ان، فامل�ادة )٦0( م�ن املوازن�ة تتضم�ن 
مب�دأً خطريا وفي�ه تفريط بالغ بأص�ول الدولة 
اململوك�ة لل�رشكات العامة وتق�رر بيعها خالل 
س�تة أش�هر ، علما أن هذه األص�ول قد رصفت 
الدولة ع�ىل تثبيتها عرشات ملي�ارات الدوالرات 
ولس�نني عدي�دة واألخط�ر م�ن ذل�ك أن ه�ذه 
االص�ول تب�اع يف ظ�روف هيمن�ة الفس�اد عىل 

ق�رارات الدولة ما يعني أنها س�تبيعها بأرخص 
األثم�ان ومن املؤك�د أن الساس�ة النافذين ومن 
خ�الل واجهاته�م التجارية سيس�تحوذون عىل 
ه�ذه األص�ول الوطنية ، ومن هذه امل�ادة واملواد 
الت�ي تش�ابهها يف قانون موازن�ة 2021 تتضح 
سياس�ة الحكومة بالتوجه إلنهاء ملكية الدولة 
ل�كل األصول اإلنتاجية س�واء كان�ت زراعية أو 

صناعية وعرضها للبيع.
برملانيون حذروا، من بيع أصول الدولة العراقية 
كم�ا ورد يف موازن�ة ع�ام 2021، عادي�ن  إي�اه 

م�ؤرشا خط�ريا عىل إف�الس الب�الد، مؤكدين أن 
أجن�دات خارجية تق�ف وراء توج�ه بيع أصول 

الدولة”.
وأضاف�وا أن “فقرة بي�ع أصول الدولة س�تعود 
بالفائدة عىل الفاس�دين”، مطالبني برضورة أن 
“يخضع البيع للقانون ولج�ان التقييم, كما أن 
منح صالحية بيع أصول الدولة لدائرة العقارات 
طام�ة كربى فغالبية الن�واب يقفون بالضد من 

فقرة بيعها...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
قف�ز غ�ري مس�بوق ع�ىل نصوص 
الدس�تور، وتجاهل ملطالب الشعب 
واملرجعي�ة الديني�ة، هك�ذا وصفت 
مجل�س  ق�رار  سياس�ية  اط�راف 
بتأجي�ل  الخ�اص  االخ�ري  ال�وزراء 
موع�د االنتخابات املبكرة اىل العارش 
م�ن ترشي�ن االول املقب�ل، معتربة 
اي�اه بان�ه محاول�ة للتنص�ل ع�ن 
االنتخابات برمته�ا، لجملة  اج�راء 
من االس�باب منها غي�اب القوانني 

وابرزها املحكمة االتحادية الرتباطه 
اشد االرتباط بعملية االنتخاب.

وتوع�د ن�واب يف الربمل�ان بالوقوف 
بوجه القرارات الجديدة س�واء التي 
تص�در م�ن املفوضي�ة او م�ن قبل 
مجلس الوزراء واملتعلقة بهذا امللف.

وقدم�ت املفوضية العليا املس�تقلة 
االنتخاب�ات، مقرتح�ا اىل الحكومة 
يف  االنتخاب�ات  باج�راء  يق�ي 
الس�ادس عرش م�ن ترشي�ن االول 
من العام الج�اري بدال من موعدها 

الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي وهو الراب�ع من حزيران 
املقب�ل، حيث اثار هذا القرار تحفظ 
الكت�ل السياس�ية واعتربت�ه بأن�ه 
تسويف ملطالب الش�عب واملرجعية 
الديني�ة التي ن�ادت بأهمي�ة اجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة واعتربتها حال 

للمشاكل القائمة يف البالد.
ع�دم  م�ن  الرغ�م  وع�ىل  أن�ه  اال 
ع�ىل  والش�عبي  الس�يايس  الرض�ا 
املوعد املق�رتح اع�اله والتحذير من 

محاوالت الحكومة لتس�ويف اجراء 
االنتخاب�ات، اال أن مجل�س الوزراء 
ام�س  املنعق�دة  جلس�ته  وخ�الل 
الثالث�اء، ق�رر اج�راء االنتخابات يف 
الع�ارش م�ن ترشي�ن االول املقبل!، 
ليكون هذا القرار بابا مرشعا للكتل 
السياس�ية التهام الحكومة بفرض 
امالءاتها عىل املفوضية للس�عي اىل 
تأجي�ل االنتخاب�ات او ترحيله�ا اىل 

موعد بعيد...
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الدولة العراقية بال أصول .. موازنة 
»21« أباحت بيعها 

االنتخابات »المبكرة« ُتنسف رسميًا.. 
المفوضية تستجيب لضغوط الحكومة

المراقب العراقي/بغداد...
حدد تحالف الفتح امس الثالثاء، عدة اس�باب وراء 
ع�ودة الدع�وات اىل اقلمة املناطق، الس�يما الغربية 

منها.
وق�ال النائب عن التحالف محم�د كريم  يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي« ان »أي مراقب 

يدرك تماما توقيتات دعوات بعض سياسيي السنة 
اىل إقليم س�ني او إقليم لالنب�ار دائما ما تكون عند 
الرشوع بإقامة انتخابات واساسها كسب األصوات 
, ام�ا الس�بب الثان�ي هونتيجة لرصاع السياس�ني 
السنة حول زعامة املكون وهذا معلن ومعروف لدى 
الجمي�ع”. وأضاف “اما الس�بب األخ�ري هو بدافع 

خارجي الجل تنفيذ خطة الرئيس األمريكي الجديد 
بايدن بتقسيم العراق اىل كانتونات إقليمية وباموال 

من دول عربية معروفة أولها دول الخليج ” .
وأوض�ح كري�م ان�ه “اذا ما اصب�ح إقام�ة اإلقليم 
فبالتأكيد س�يقابله إقليم للش�يعة وان اقتصاديات 

أقاليم السنة هي األضعف«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب خالد الجشعمي،امس 
الثالث�اء، ان اقلي�م حص�ل ع�ىل 
اكثر مما يس�تحق يف موازنة عام 

.2021
ترصي�ح  يف  الجش�عمي،  وق�ال 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« 

ان »اقليم كردس�تان، حصل عىل 
أكثر م�ن اس�تحقاقاته من ثالث 
ن�واٍح ه�ي الوظائ�ف والتموي�ل 

وحرية ادارة االيرادات«.
واض�اف ان »كردس�تان تقول ان 
لديه�ا 800 الف موظف، وتطالب 
بغ�داد بتس�ديد رواتبه�م، وحني 

التدقي�ق ال تتضح ان هذه االرقام 
بصورة فعلية«.

ولف�ت انه »ح�ني تخص�م بغداد 
مس�تحقاتها م�ن نف�ط االقلي�م 
الرج�وع  دون  تص�دره  ال�ذي 
اليها، تغضب حكومة كردس�تان 
وتتهم بغ�داد بقط�ع ارزاق آالف 

املوظف�ني، لكنه�ا يف الواق�ع غري 
معني�ة اال بمصالحها، فلو ارادت 
اس�تمرار دف�ع روات�ب املوظفني 
فكان االجدر بها التزامها بتسديد 
املبالغ التي يف ذمتها لصالح بغداد 
حت�ى تتمك�ن االخ�رية م�ن دفع 

رواتب موظفي االقليم«.

نائب: اإلقليم حصل على أكثر من استحقاقه 

الفتح يحدد األسباب التي تقف وراء عودة دعوات األقلمة

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت اللجنة املالية النيابية، امس 
اىل  املوازن�ة  اع�ادة  ان  الثالث�اء، 
الحكومة س�تدخل البلد يف متاهة 

كبرية.
وق�ال عض�و اللجنة احم�د حمه 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
»إع�ادة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الحكوم�ة  إىل  املوازن�ة  م�رشوع 
نتيج�ة االرقام املالية الكبرية التي 
تضمنه�ا املرشوع س�يدخل البالد 
يف متاهة حقيقية يف ظل الظروف 

االقتصادية القاهرة«.

املالي�ة  »اللجن�ة  أن  وأض�اف 
دراس�ة  يف  مس�تمرة  ت�زال  ال 
االرق�ام الت�ي تضمنته�ا املوازنة 
وإج�راء التعدي�الت الالزم�ة وفق 
ملجل�س  املمنوح�ة  الصالحي�ات 
»الربمل�ان  أن  مؤك�دا  الن�واب«، 
م�رشوع  تمري�ر  يف  س�يمي 

القانون بعد التعديل«.
ولفت اىل أن »املالية النيابية تعمل 
مالحظ�ات  دراس�ة  ع�ىل  حالي�ا 
أج�ل  م�ن  الن�واب  ومداخ�الت 
تضمينها يف موازنة 2021 ومن ثم 

عرضها عىل القانون للتصويت«.

المالية النيابية: إعادة الموازنة 
للحكومة ستدخل البلد بمتاهة

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت كتل�ة صادق�ون النيابية، امس 
الثالث�اء، ان رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي اج�رب املفوضي�ة العليا عىل 

تاجيل االنتخابات.
الكنان�ي يف ترصي�ح صحف�ي  وق�ال 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »تأجيل 
باج�راءات  يتعل�ق  ال  االنتخاب�ات 
باملفوضي�ة بل حتى يتوغ�ل الكاظمي 
يف مفاص�ل الدول�ة م�ع كتلة ش�يعية 
واخرى س�نية للس�يطرة ع�ىل جميع 
املفاصل الحكومية وبناء دولة عميقة 

جديدة«.
واض�اف »حت�ى بي�ان املفوضية فهي 

أجربت عليه من اجل استعداد الكاظمي 
بشكل تام للمشاركة وتنظيم صفوف 

االحزاب التي تنتمي له«.

كتلة سياسية: الكاظمي أجبر الحكومة 
على تأجيل االنتخابات

»الغزل السياسي« ُيطيح بالخطاب الدبلوماسي 
نحو قعر الهاوية

قطر تدعو الدول الخليجية إلى 
الحوار مع إيران

اقتحام الكابيتول هيل بعيون عربية

دنيزلي سبور التركي يتعاقد
 مع احمد ياسين 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

االنتخابات وحزب
 حسوني الوسخ ..

ل�م يعد خافي�ا عىل أح�د أن االنتخ����اب�ات الترشيعية 
العراقي�ة ال ُتج�رى يف املوع����د الذي ح�دده مصطفى 
الكاظم�ي ف����ي حزيران الق�ادم  كم������ا ال يوجد 
ما يضم�ن إجراءها ف����ي املوعد ال�ذي اقت�����رحته 
املفوضي�ة )املس�تقل���ة( لالنتخاب�ات يف ترشي�ن األول 

القادم .
 الس�بب األول يف هذا األمر يع�����ود إىل الحقيقة املؤملة 
للواق�ع الس�يايس  الع��راق�ي وم�ا نش�هده من فوىض 
وانف�الت وم�ا يطفو عىل الس�طح م���ن ع�ودة حيتان 
الفس�اد والف�����اس�دين إىل الواجه�ة دون خ�وف أو 
حي�اء جنبا إىل جن�ب مع مس�ميات جدي����دة وأحزاب 
تجمع بني حس�وني الوس�خ والجريذي وأشباه الباحثني 
عن وط�ن وأفواج من�����ع الدوام وأرب�����اب الحرق 
والخ�راب ومس�توطني الط����واب�ق الوردي�ة يف الليايل 
الحمراء للمطع����م الرتك��ي وأبطال خفايا س���احة 
للتكت�ك  التم���وي�ل اإلم���ارات�ي  الحبوب�ي وأنص�ار 

الصيني .
 املش�كلة يف كل ه�ذا وم�ا يدعون�ا للخ�وف م�ن القادم 
والتش�اؤم مم�ا س�يحصل هو تزاي�د أص�وات الناعقني 
واملطبل�ني والراقصني واملصفقني ألصنام الفس�اد وكبار 
الحرامي�ة واملأجوري�ن واملنافق�ني رغم أنن�ا نعرف وهم 
يعرف�ون والعالم كله يعرف من هؤالء الذين يطبلون لهم 
وم�ا ه�ي حقيقتهم وك�م رسقوا 
وإذا عادوا كم س�وف يرسقوا وكم 
نهب����وا وإذا ع�ادوا ك�م س�وف 
ينهب�وا وكم  كذب�وا وإذا عادوا كم 

سوف يكذبوا .
ه�ؤالء  أن  األك�ر  املش�كل����ة   
الهم�����ج الرعاع الذين ينعقون 
م����ع كل ناع�ق ال ينف�ع به�م 
يس�مع����ون كالم�ا  نص�ح وال 
وال يبص���رون الحقيق�������ة وال 

يقبل�������ون الحق . 
إنه�م فعال أش�به ما يكونوا فيما س�معت م�ن حكايات 
جدت�ي املرحوم�ة والتي كان�ت الحيوان�ات يف حكاياتها 
تتح�دث وتحك�ي حيث قال�ت لن�ا يوم�ا إن الذئب هجم 
ع�ىل أغن�ام قرية وقت اللي�ل حيث  كان الن�اس نائمني ، 
فهرع�ت ال�كالب املوجودة يف القري�ة وراء الذئب فركض 
هاربا منها وبقيت الكالب تركض خلفه مس�افة طويلة 
دون توق�ف حتى تعب�ت وتوقفت ورجع�ت إىل القرية إال 
أن كلب�ا واحدا بقي يطارد الذئب إىل أن تع���ب ال���ذئب 
فتوقف والتفت إليه وسأله . هل أنت كلب صاحب األغنام 
؟ أجابه : ال  ...ثم س�أله الذئب هل أنت كلب شيخ القرية 
؟؟ قال له : ال .هل أنت كلب ابن الش�يخ ؟ قال ال .غضب 
الذئب وقال له تكاد ُتَجنِّنِّي أريد أن أفهم أنت كلب َمْن ؟؟ 

قال له .
 أن�ا كلب الحائك . فس�أله الذئب وك�م يملك صاحبك من 
األغنام ؟ قال وال رأس�ا وال حتى )صخلة( . فعاد ليسأله 
الذئ�ب بتعجب .. عندم�ا يذبحون الغّنام�ة هل يعطونك 
قطع�ة لح�م أو عظمة ؟  ق�ال الكل�ب ال يعطونني إنهم 

يعطون لكالبهم فقط . 
جث�م عليه الذئ�ب وهو يقول له )صارلك س�اعة تركض 
وراي والحاي�ج حتى صخلة ماعن�ده وكليش ما محصل 

منهم إنت صدك كلب ابن كلب( .

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ كركوك...
اتهم الس�يايس الرتكماني فوزي أكرم ترزي، امس 
الثالثاء، األحزاب السياسية الكردية بمحاولة إثارة 

الوضع األمني يف مدينة كركوك قبيل االنتخابات.

وقال ت�رزي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »وس�ائل اإلعالم واألحزاب الكردية س�تخرج لنا 
بترصيحات ش�به يومية عن سوء األوضاع األمنية 

ويحاولون افتعال األزمات يف كركوك«.

وأض�اف أن »الجمي�ع يعل�م بأن كركوك مس�تقرة 
أمني�ا واليوجد أي تهديد فيه�ا«، مؤكدا أن »القوات 
األمني�ة تقوم بواجبها عىل أت�م وجه، والوجود ألية 

مشاكل«.

تري�د  الكردي�ة  »األح�زاب  أن  إىل  ت�رزي  وأش�ار 
خل�ق األزم�ات وإثارة ال�رأي العام ألس�باب تتعلق 
باالنتخابات، ومحاولة نرش البيشمركة واألسايش 

يف مراكز االقرتاع«.

قيادي تركماني: االحزاب الكردية تحاول إثارة الوضع في كركوك قبل االنتخابات

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

ايت���ام  #ترام���ب  بع���ض 
كان���وا  العراقيي���ن  م���ن 
يألبون���ه عل���ى مزيد من 
على  واالج���رام  القص���ف 
في  لكنهم  بلدهم،  ابناء 
امي���ركا لم يج���رؤوا على 
المعتوه في جميع  تأييد 

حماقاته.
كان���وا يصفق���ون الحراق 
الع���راق، لكنه���م كان���وا 
احرص على بلدهم الحالي 

»امريكا«. 

نائب: االطراف السياسية مازالت تمارس اللعب 
على حساب الشعب العراقي

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائب املس�تقل باس�م خش�ان، ان القوانني التي 
رشع�ت خالل ومابع�د التظاهرات ل�م تطبق عىل ارض 
الواق�ع، الفت�ا اىل ان هن�اك لع�ب تمارس�ه االط�راف 
السياس�ية بح�ق الش�عب العراقي.وق�ال خش�ان، يف 
ترصي�ح تابعته »املراقب العراق�ي« إن »هناك لعب عىل 
الشعب من قبل الطبقة السياسية، حيث لم يتم تطبيق 
ماتظاه�ر وطالب به العراقيون ع�ىل الرغم من وصول 
تلك املطالب اىل مجلس النواب«.واضاف ان »كل القوانني 
التي رشعها مجل�س النواب بعد التظاه�رات لم يطبق 
منها يشء، ولم تلزم الحكومة بتنفيذ اي منها اىل يومنا 
هذا، وبالتايل فأن هناك تسويف كبري يف تحقيق مطالب 
الشعب«.وبني أن »قانون الغاء االمتيازات وغريه الكثري 
م�ن القوانني التي رشعت خالل ف�رتة التظاهرات لم تَر 

النور، مايعني ان الرملان اول املخالفني للدستور«.

بالــوثيقـة

المصادف  الس���ب���ت  البرلمان يح����دد 
23/ 2021/1 موع���دا الس���تجواب رئيس 

هيئة اإلعالم واالتصاالت.

الحكم على رئيس هيأة التقاعد السابق بالسجن ست سنوات
املراقب العراقي/ بغداد...

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفس�اد 
املركزية، حكما بالسجن ست سنوات بحق 

رئيس هياة التقاعد السابق.
وقال مجلس القضاء االع�ىل، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه، إن »محكمة 

جنايات مكافحة الفس�اد املركزية اصدرت 
حكما بالس�جن املؤقت ملدة س�ت س�نوات 
بح�ق رئي�س هي������أة التقاعد الس�ابق 
احم�د ع���ب�د الجليل الس�اعدي عن اخذه 
مب����ال�غ رش�����وة فيم�ا يخ����ص 
الخ���اص  الصح�ي  التأمي�����ن  عق�د 

باملتقاعدين«.
واض�اف، ان »املحكم�ة قررت ايض�ا اتخاذ 
االج���������راءات القانونية بحق جميع 
تقاع�د  صن�دوق  إدارة  مجل�س  أعض�اء 
موظفي الدولة اس�تنادا للقرار ١٦٠ لس�نة 

.»١٩٨٣

املراقب العراقي/ الفلوجة...
أفاد مصدر امني يف حش�د محافظة االنبار، امس الثالثاء، 
ب�ان الق�وات االمني�ة تمكنت م�ن اعتقال عن�رص بارز يف 
عن�ارص عصابات داعش االجرامي�ة بعملية نوعية رشقي 

مدينة الفلوجة. 
وق�ال املص�در، إن »الق�وات االمنية نصب�ت كمني لعنرص 
ب�ارز م�ن عنارص عصاب�ات داع�ش االجرامي�ة وتمكنت 
م�ن اعتقال�ه بعملية نوعية اس�تهدفت مناط�ق مختلفة 
م�ن قضاء الكرمة رشقي مدين�ة الفلوجة، دون وقوع أي 

مقاومة تذكر«.
واضاف املصدر، أن »املعتقل يعد من اهم مقاتيل جماعات 
االجرامية ابان س�يطرتهم عىل مناط�ق مختلفة من مدن 
االنبار«، مبينا أن »معلومات اس�تخباراتية مكنت القوات 
االمني�ة من اعتقال ورصد املطل�وب حال تواجده يف املكان 

املستهدف«.
وأوض�ح، أن »القوات االمنية نقلت املعتقل الصادرة بحقه 
اوامر قبض وف�ق املادة 4/ ارهاب وس�ط اجراءات امنية 
مش�������ددة اىل اح�دى املراك����ز االمني�ة للتحقي�ق 

معهم«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن الحش�د الش�عبي، امس الثالثاء، عن تنفيذ عملي�ة دهم وتفتيش 
شمايل محافظة االنبار.وقال بيان إلعالم الحشد الشعبي، تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه، إن »قوة من الحش�د الش�عبي ملحافظة االنبار 
والجي�ش، نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش ش�مايل محافظة االنبار، 
فيما ش�ملت العملي�ة تفتيش األحياء املجاورة لبح�رية الثرثار وتدقيق 
قاعدة بيانات األش�خاص يف تلك املناطق«.وأضاف البيان، أن »الحش�د 
الشعبي والجيش يواصلون بني الحني واآلخر عمليات استباقية ملالحقة 

فلول داعش والحفاظ عىل املدن اآلمنة يف محافظة االنبار«.

اعتقال	عنصر	بارز	يف	داعش	 الحشد	الشعيب	يعلن	تنفيذ	
عملية	تفتيش	شمال	االنبار

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

منهل عبد األمري المرشدي ..

رفض برلماني لموعد االنتخابات الجديد

تجـاهـل دعـوات المـرجعيـة وإرادة الشعـب.. 
كتـل سياسية تتوعد برد »دستوري« 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
قفز غري مسبوق عىل نصوص الدستور، 
وتجاه�ل ملطال�ب الش�عب واملرجعي�ة 
الدينية، هكذا وصفت اطراف سياس�ية 
ق�رار مجل�س ال�وزراء االخ�ري الخاص 
بتأجي�ل موع�د االنتخاب�ات املبك�رة اىل 
العارش م�ن ترشين االول املقبل، معترة 
اي�اه بان�ه محاول�ة للتنصل ع�ن اجراء 
االنتخابات برمتها، لجملة من االس�باب 
منها غي�اب القوانني وابرزه�ا املحكمة 
االتحادية الرتباطه اشد االرتباط بعملية 

االنتخاب.
وتوع�د نواب يف الرمل�ان بالوقوف بوجه 
القرارات الجديدة س�واء التي تصدر من 
املفوضي�ة او م�ن قبل مجل�س الوزراء 

واملتعلقة بهذا امللف.
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  وقدم�ت 
االنتخابات، مقرتحا اىل الحكومة يقيض 
باج�راء االنتخاب�ات يف الس�ادس عرش 
م�ن ترشي�ن االول م�ن الع�ام الج�اري 
ب�دال م�ن موعدها ال�ذي ح�دده رئيس 
وه�و  الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء 
الراب�ع م�ن حزي�ران املقبل، حي�ث اثار 
ه�ذا الق�رار تحف�ظ الكت�ل السياس�ية 
واعترته بأنه تس�ويف ملطالب الش�عب 
واملرجعي�ة الديني�ة التي ن�ادت بأهمية 
اجراء االنتخابات املبكرة واعترتها حال 

للمشاكل القائمة يف البالد.
اال أن�ه وع�ىل الرغ�م م�ن ع�دم الرض�ا 

الس�يايس والش�عبي عىل املوعد املقرتح 
اعاله والتحذير من مح�اوالت الحكومة 
أن  اال  االنتخاب�ات،  اج�راء  لتس�ويف 
مجلس الوزراء وخالل جلس�ته املنعقدة 
امس الثالثاء، قرر اج�راء االنتخابات يف 
العارش من ترشين االول املقبل!، ليكون 
هذا القرار بابا مرشعا للكتل السياس�ية 
الته�ام الحكومة بف�رض امالءاتها عىل 
املفوضية للس�عي اىل تأجيل االنتخابات 

او ترحيلها اىل موعد بعيد.
حيث اتهم بدوره تحالف الفتح، حكومة 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
بمحاول�ة التملص من اجراء االنتخابات 

املبكرة.
وق�ال عض�و التحالف محم�د كريم، إن 
ع�ددا كب�ريا م�ن املواطن�ني ل�م يحدثوا 
س�جالتهم االنتخابية حت�ى االن، فضال 
عن عدم اس�تالم البطاقات البايومرتية، 
ع�ن  عاج�زة  الحكوم�ة  أن  اىل  الفت�ا 
توف�ري املس�تلزمات الرضوري�ة إلجراء 
الكاظم�ي  أن  اك�د  فيم�ا  االنتخاب�ات، 
وفريقه االستش�اري لم يقدموا النصح 

اإليجابي إلجراء االنتخابات. 
الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون  ووص�ف 
العراق�ي أن تأجي�ل موع�د االنتخاب�ات 
النيابي�ة املبك�رة يخالف ارادة الش�عب 

واملتظاهرين.
وللوق�وف ع�ىل املتغريات الجدي�دة التي 
تخ�ص ملف االنتخاب�ات وردود االفعال 

النيابي�ة، أك�د النائب عن تي�ار الحكمة 
حسن املسعودي، أنه »ليس من صالحية 
مجلس ال�وزراء ومفوضي�ة االنتخابات 
االنتخاب�ات  اج�راء  موع�د  تحدي�د 
أن  مبين�ا  الدس�تورية«،  الناحي�ة  م�ن 
»مجلس الوزراء ل�ه الحق باعالن موعد 
االنتخاب�ات العادية والت�ي مىض عليها 
اربع سنوات، لكن املادة ٦4 من الدستور 
تس�مح للمفوضية باعالن استعداداتها 
لالنتخاب�ات، عندها يحل مجلس النواب 
نفس�ه بنفس�ه وبعدها ب� ٦٠ يوما يتم 

تحديد موعد االنتخابات«.
وقال املس�عودي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« : »لذلك فأن�ه كان من األجدر 
عىل مجل�س الوزراء فس�ح املجال امام 
املفوضية البداء جاهزيته�ا لالنتخابات 
ومن ث�م ح�ل الرمل�ان وبعده�ا تحديد 

موعد االنتخابات«.
واضاف، أن »هناك قضايا مهمة متعلقة 
باالنتخاب�ات ابرزه�ا قان�ون املحكم�ة 
االتحادي�ة، والذي يعيق بش�كل او بآخر 
اجراءها سواء يف املوعد الحايل او غريه«.

وكش�ف املس�عودي، ان »غالبي�ة الكتل 
السياس�ية ل�م تتف�ق م�ع اي تاجي�ل 
لالنتخابات، وستكون هناك وقفة داخل 

الرملان ازاء هذا املوضوع«.
ورأى أن »حسم القوانني الخالفية داخل 
قبة مجلس النواب يعد امرا هاما ومن ثم 

يجري الحديث عن موعد االنتخابات«.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 145,000 دينارسعر بيع الدوالر = 146,000 ديناراألمريكي   52.58   دوالرًابرنت  55.36   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18     65,250 ديناراسعار الذهب عيار 21     76,442  دينار اسعار الفضة

3
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

االربعاء 20 كانون الثاين  2021 العدد 2507 السنة الحادية عشرة

 انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة مرة 
اخ�رى لتصل اىل أكثر من 5 ماليني دوالر يف وقت تواصل فيه العملة 

االمريكية الصعود مقابل الدينار.
وذك�ر مص�در، أن البنك املركزي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبيع 
ورشاء العم�الت االجنبي�ة الي�وم انخفاض�ا يف مبيعات�ه لتصل اىل 
5 مالي�ني 561 الف دوالر، غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 
1460 دين�ارا لكل دوالر، مقارنة بي�وم االثنني حيث بلغت املبيعات 

فيها 7 ماليني 353 ألف دوالر.
وأض�اف أن املبيعات ذهبت جميعها لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 

شكل حواالت واعتمادات فيما لم يتم رشاء الدوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در، إىل أن 6 مص�ارف قام�ت بتلبي�ة طلب�ات تعزيز 

االرصدة يف الخارج.

مبيعات البنك المركزي العراقي 
تعاود الهبوط

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ، عن بلوغ مس�احة محص�ول الحنطة 
الت�ي اقرته�ا الوزارة ضمن املوس�م الش�توي الح�ايل نحو 10 
مالي�ني دونم بانخفاض ملي�ون دونم عن الع�ام املايض.وقال 
وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري يف بيان ، إن “الخطة 
الت�ي اقرتها وزارت�ه للمحصول خصصت اربع�ة ماليني دونم 
يف املناط�ق املروية، وس�تة مالي�ني دونم يف املناط�ق الديمية”.

وأضاف الجبوري، أن “خطة العام الحايل هي اقل من سابقتها 
2020 بمقدار مليون دون�م، اذ بلغت 11 مليون دونم”.وارجع 
الجب�وري النقص بمس�احة زراع�ة املحص�ول اىل “الحصص 
املائية املحددة لريه، بعد اعتمادها عىل الخزين املائي املوجود يف 

البالد بالتشاور مع الجهات املختصة يف وزارة املوارد املائية”.

انخفاض بنسبة مليون دونم 
االقت�صاديفي مساحة الحنطة المزروعة

اك�د الخبري االقتصادي همام الش�ماع ان : 
العودة لس�عر الص�����رف القديم..يفقد 
العمل�ة الثق����ة به�ا ويخ��لق مش�اكل 

كبرية.
وقال  انه : يف عراق الفوىض ويف ظل الالدولة 
كل يشء ممكن إال ان العوده للسعر القديم 
يخلق مشاكل كبرية ويفقد العملة العراقية 

الثقة بها. 
واض�اف الش�ماع ان: بعض هذه املش�اكل 
هو الخس�ائراملالية الت�ي ترتب�����ت عىل 
تخفي�ض س�ع�����ر ال�رف ل�كل م�ن 
كان لدي������ه ادخ�ارات مكتن������زة 

بالدين�����ار حيث فقدت 20٪ من قيمتها 
، ف�أذا عاد س�عر الص��رف لس�ابق عهده 
لحمل�ة  س�ترتتب  الخس�����ائر  ف���ان 

الدوالر.
واوض�ح ان :  عالق������ات املديونية هي 
االخ�رى س�رتتب خس�ائر فالتاج�ر ال�ذي 
كان مدين�ا بالدوالر اضط�����ر لتس�ديد 
عن��������د  الدنان�ري  م�ن  اك�ر  كمي�ه 
تخفي�ض س�عر ال�رف وبالعك�����س 
فان املس�تدي���ن االن بالدينار  س�يضطر 
لتحمل كمي�����ة اكب����ر من الدوالرات 

لسداد دينه .

خبير اقتصادي: العودة لسعر الصرف القديم تفقد العملة الثقة بها وتخلق مشاكل كبيرة
رأى الخب�ري االقتصادي وس�ام التميمي، ان 
العراق يمتل�ك حقول غ�از بامكانها تغطية 
الحاجة الفعلية ملحطات الطاقة، الفتا اىل ان 
الجانب االمريكي يمن�ع تطوير حقول الغاز 
م�ن اج�ل ابق�اءه ورق�ة ض����اغطة عىل 
العراق الس�تخدامها يف مل�ف العقوبات عىل 

ايران.
وقال التميم�ي ، ان “الغاز متوفر وباالمكان 
التنقي�ب يف الكثري م�ن ارايض العراق، فضال 
عن اس�تغالل الحقول املوجودة يف محافظة 
واس�ط لالس�تفادة من الغ�از يف توفري وقود 

محطات الطاقة”.

واضاف ان “ العراق يستورد مليارات االمتار 
املكعب�ة من الغاز من ايران، يف حني ان هناك 
ضغ�وط امريكي���ة تق�ف وراء عدم تطوير 
حق�ول الغ���������از وتحقي�ق االكتف�اء 

الذاتي”.
وب�ني ان “واش�نطن تس�عى البق�اء العراق 
بحاج�ة اىل موافقته�ا الس�ترياد الغ�از م�ن 
اي�ران، فضال ع�ن انها متخوف�ة من احتالل 
الع�راق مراك�ز متقدم�ة يف ال�دول املصدرة 
للغ�از، االم�ر ال�ذي س�يغري موازي�ن القوى 
العاملية املتصارع�ة عىل الغاز وخاصة مابني 

امريكا وروسيا”.

خبير اقتصادي: اميركا تتخذ الغاز ورقة ضاغطة على العراق لمنعه من تحقيق االكتفاء الذاتي

واسط تمنع دخول البيض 
والدجاج الحي خوفا من 
انتشار »انفلونزا الطيور«
ق�ررت محافظة واس�ط، ، من�ع دخول 
اىل  الح�ي  وال���دج�اج  املائ�دة  بي�ض 
املحافظ���ة الي سبب خوفا من انتشار 

“انفلون��زا الطيور”.
وق�ال نائب املحافظ رش�يد البديري ، إن 
“محافظ�ة واس�ط اتخذت ق�رارا بعدم 
الس�ماح بدخول بيض املائ�دة والدجاج 
الح�����ي اىل املحافظ���ة الي سبب”، 
مش�����ددا ع�ىل ان “عملي�ة دخوله�ا 
س�تعد عملي�ة تهري�ب يحاس�ب عليها 

القانون”.
واوض�ح البديري، ان “دي�وان املحافظة 
اوىص بف�رض عقوب�ات رادع�ة بح�ق 
املخالف�ني، فض�ال ع������ن مص�ادرة 
بي�ض املائ�دة والدج�����اج الحي املعد 
للتهري�ب م������ن قب�ل لجنة ش�كلت 
االدارة  بعضويته�ا  ضم�ت  حديث�ا 
املحلي�����ة وقي�����ادة الرشط����ة 
والبيئ����ة  الصح������ة  ودوائ����ر 
والزراع�ة بغي����ة ات�الف الكمي���ات 

املص����ادرة”.
وتاب�ع ان “هن�اك تعليمات ق�د تم ابالغ 
نق�اط التفتي�ش الخارجي�ة به�ا بعدم 
الس�ماح اىل تج�ار البي�ض والدج�اج يف 
املح����افظ�ات املج�����اورة وامل�ارة 
م�ن خ�����الل املحافظ�����ة النه�م 
الح�كوم�ة  لق����رارات  يخضع�ون 

املحلية”.
 مش�ريا اىل ان “هذا القرار ياتي تحس�با 
لتفيش وانتش�ار مرض انفلونزا الطيور 
بع�د ان ش�ه����دت محافظ�ة ص�الح 
ال����دي�ن تس�ج�يل ح����االت به�ذا 

املرض”.

موازنة »21« تجيز بيع أصول الدولة المالية 
بمبـاركـة بعض الكتل السياسية

مؤامرة تسعى الحكومة لتنفيذها 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
س�جلت الكثري من املالحظات الخطرية عىل املوازنة 
يف ظل الحراك الس�اعي لتمريرها يف الرملان، فاملادة 
)60( من املوازنة تتضمن مبدأً خطريا وفيه تفريط 
بالغ بأصول الدولة اململوكة للرشكات العامة وتقرر 
بيعه�ا خالل س�تة أش�هر ، علما أن ه�ذه األصول 
ق�د رصف�ت الدولة ع�ىل تثبيتها ع�رشات مليارات 
الدوالرات ولس�نني عديدة واألخطر من ذلك أن هذه 
االصول تباع يف ظروف هيمنة الفس�اد عىل قرارات 
الدولة ما يعني أنها ستبيعها بأرخص األثمان ومن 
املؤكد أن الساس�ة النافذين وم�ن خالل واجهاتهم 
التجارية سيس�تحوذون عىل هذه األصول الوطنية 
، ومن ه�ذه املادة وامل�واد التي تش�ابهها يف قانون 
موازن�ة 2021 تتضح سياس�ة الحكوم�ة بالتوجه 
إلنهاء ملكي�ة الدولة لكل األصول اإلنتاجية س�واء 

كانت زراعية أو صناعية وعرضها للبيع.
برملاني�ون حذروا، م�ن بيع أصول الدول�ة العراقية 
كما ورد يف موازنة ع�ام 2021، عادين  إياه مؤرشا 
خط�ريا ع�ىل إف�الس الب�الد، مؤكدي�ن أن أجندات 

خارجية تقف وراء توجه بيع أصول الدولة”.
وأضاف�وا أن “فق�رة بي�ع أص�ول الدول�ة س�تعود 
بالفائ�دة عىل الفاس�دين”، مطالبني ب�رورة أن 
“يخض�ع البي�ع للقانون ولج�ان التقيي�م, كما أن 
من�ح صالحية بيع أص�ول الدولة لدائ�رة العقارات 
طام�ة ك�رى فغالبية الن�واب يقف�ون بالضد من 

فقرة بيعها .
كما أكد مختصون أن الفس�اد املهيمن عىل مفاصل 
الحكومة بلغ حدا كبريا واستهتارا بمقدرات الدولة 

العراقي�ة , والنعل�م م�ن من�ح الحكوم�ة الحالية 
س�لطة بيع أصول الدولة العراقية التي بنيت طوال 
عقود من الزم�ن ورصف عليها مئات املليارات من 
الدوالرات , ثم تأتي الحكومة الحالية التي تريد بيع 
كل ماهو عراقي للرشكات االستثمارية , ما يحدث 

مؤامرة كبرية تش�رتك فيها بعض الكتل السياسية 
الت�ي تطبل للكاظمي والتي الهم لها س�وى رسقة 
امل�ال العام , ث�م إن طريقة بيع االصول الرس�مية 
تكون عن طريق دائرة عقارات الدولة املتهمة أصال 
بالفساد والتي تغاضت عن أمالك الشعب من خالل 

غ�ض النظر عن عقارات الدولة الت�ي تبلغ أثمانها 
مئات املليارات من الدوالرات لش�خصيات سياسية 
وبي�ع بعض العق�ارات تحت الطاولة لش�خصيات 

متنفذة بأثمان زهيدة.
وأع�رب املختص بالش�أن املايل س�امي س�لمان يف 

اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(: ع�ن تعجبه من 
اس�تمرار املوازنة يف ظل املادة 60 والتي تنص عىل 
بي�ع أص�ول الدولة ل�رشكات اس�تثمارية ومن له 
الح�ق يف ذل�ك , نحن نق�ر أن م�ن رشوط صندوق 
النق�د ال�ذي بموجب�ه أق�رض الع�راق أن يتح�ول 
االقتص�اد العراقي إىل الحر , لكن منذ س�نوات ولم 
يفل�ح أحد بذلك , واليوم الحكومة الحالية تس�عى 

لغراب العراق وليس لتطبيق رشوط النقد الدويل .
وتابع سلمان : أصول الدولة التباع مهما كان نوع 
االقتصادي�ات , بل الدولة تحتفظ بملكيتها الصول 
عقارات ورشكات وغريها حتى يف النظام الرأسمايل 
, والنعلم ما هو الس�ند الحقيق�ي إلقدام الحكومة 
ع�ىل هذه الخطوة الت�ي تدمر الع�راق وحكومته , 
تحت شعار االصالح , وحكومة املستشارين التعلم 
ماهو معن�ى االصالح وحتى الورق�ة البيضاء هي 
س�وداء لم ُتراَع فيه�ا الظروف الخاص�ة التي يمر 

بها البلد.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي جاسم 
العكي�ي يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن 
الفس�اد يف الع�راق وراء إع�داد موازن�ة انفجارية 
ويطلق عليها تقش�فية , فااللغ�ام املوجودة فيها 
كتب�ت بتوجيه�ات خارجي�ة من أجل تدم�ري البلد 
وعىل مجل�س الن�واب أن يوقف ه�ذه املهزلة التي 
ي�راد منها تدمري اقتصاد العراق بالربة القاضية 
, ومن أعط�ى الحق لحكومة الكاظمي ببيع أصول 
الدول�ة من معام�ل وعقارات وغريه�ا , إنها خطة 
اُع�دَّت خ�ارج الب�الد لتدمري م�ا هو عراق�ي وأداة 

التنفيذ هي الحكومة الحالية.

ارتفع�ت عقود »برنت« اآلجلة ، إذ تفوق التفاؤل بأن 
التحفيز الحكومي س�يدعم النمو االقتصادي العاملي 
والطلب عىل النف�ط عىل املخاوف من تجدد إجراءات 

العزل العام ملكافحة جائحة كورونا. 
وزادت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام »برن�ت« بنس�بة 0.4 
باملئ�ة، إىل 54.95 دوالر للرمي�ل، بع�د أن نزل�ت 35 

سنتا يف الجلسة السابقة. 
وبل�غ خ�ام »غ�رب تكس�اس الوس�يط« األمريكي 

52.19 دوالر للرميل، منخفضا بنسبة 0.3 باملئة. 
ويشعر املس�تثمرون بالتفاؤل إزاء الطلب يف الصني، 
أك�ر مس�تورد يف العالم للنف�ط الخام، بع�د بيانات 
ن�رشت أظه�رت أن إنتاج املصايف زاد ثالث�ة باملئة إىل 
مستوى قيايس جديد يف 2020. والصني هي االقتصاد 
الوحيد الكبري يف العالم، الذي تفادى تسجيل انكماش 
يف العام املايض يف الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد 

من الدول الحتواء جائحة كوفيد-19. 
ويرتق�ب املس�تثمرون اآلن خطاب تنصي�ب الرئيس 
األمريك�ي املنتخب جو بايدن غ�دا األربعاء للحصول 
عىل تفاصيل بش�أن حزم�ة مس�اعدات بقيمة 1.9 

تريليون دوالر. 
وقال جيفري هايل كبري املحللني لدى »أواندا« ملنطقة 
آس�يا واملحيط اله�ادئ: »كغريه من فئ�ات األصول، 

تلقى النفط الدعم من التحفيز األمريكي يف آسيا«. 
ويق�ول محللون لدى »إيه إن زد« إن األس�عار تتلقى 
الدعم من خفض إضايف سعودي لإلمدادات عىل مدى 
الش�هرين القادمني، والذي من املتوقع أن يتسبب يف 
تراجع املخزونات العاملية 1.1 مليون برميل يوميا يف 

الربع األول من 2020. 
اإلصاب�ات  ارتف�اع  بش�أن  املخ�اوف  وتضغ�ط 
بكوفي�د-19 عامليا وتجدد إج�راءات العزل العام عىل 

الطلب عىل الوقود مما يكبح أسعار الخام.

ارتفاع اسعار النفط 
في االسواق العالمية  أعلن مرف الرش�يد،  عن استئناف 

تروي�ج معامالت منح الق�روض بعد 
توقفها.

بي�ان  يف  االعالم�ي  املكت�ب  واوض�ح 
ان »امل�رف وج�ه فروع�ه يف بغ�داد 
املعامالت  واملحافظات كاف�ة برتويج 
لكاف�ة القروض بع�د ان ت�م ايقافها 

ألغراض التطبيق السنوي«. 
واضاف ان »املرف سيس�تأنف منح 

س�لف املوظف�ني واملتقاعدي�ن خالل 
األي�ام القادم�ة تزامن�ا م�ع انط�الق 
النظام اإللكرتوني يف املنح والذي يتيح 
للمس�تلف حصوله عىل السلفة خالل 

)72( ساعة كحد أعىل«.
يذكر ان مرف الرش�يد قرر مرف 
الرش�يد، يف 16 ترشين الثاني، إيقاف 
نخي�ل  كارد  املاس�رت  س�لف  تروي�ج 

لغرض التدقيق الرقابي.

الرشيد يستأنف ترويج معامالت منح القروض

أرقام واقتصاد
 200

نسبة االنجاز في مشروع ري 
الجزيرة في نينوى ويتضمن 

تبطين وتنظيف قنوات 
الري ومحطات الضخ

 % 60

فرصة عمل جديدة 
للعاطلين وفرتها زيادة 
نشاط  معبر مندلي مع 
الجمهورية االسالمية 

ارتفعت أسعار الذهب ، لتصعد من أدنى مستوى يف شهر ونصف 
الش�هر الذي بلغته يف الجلس�ة الس�ابقة، إذ تراج�ع الدوالر فيما 
تلق�ى الذهب الدعم من احتماالت ضخ املزي�د من التحفيز املايل.

وصع�د الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 باملئة إىل 1837.79 دوالر 
لألونص�ة،  ليتعاىف من أدنى مس�توياته منذ الثاني من ديس�مر 
امل�ايض عن�د 1809.90 دوالر الذي بلغ�ه .فيما ارتفع�ت العقود 

األمريكية اآلجل�ة للذهب 0.5 باملئة إىل 1839.40 دوالر لألونصة.
وق�ال ماي�كل مكارثي كب�ري االس�رتاتيجيني ل�دى »يس إم يس« 
ماركت�س: »يبدو أن العام�ل الرئييس هو العمل�ة )األمريكية(«، 
مضيف�ا أنه ع�ىل الرغم من انتعاش ال�دوالر يف اآلونة األخرية، قد 
يكون هناك املزيد من الضعف وسيدعم ذلك املعدن األصفر.ونزل 
الدوالر عن أعىل مس�توى يف أربعة أس�ابيع الذي بلغه يف الجلسة 

السابقة، قبل شهادة املرش�حة ملنصب وزيرة الخزانة األمريكية 
جانيت يلني أمام مجلس الش�يوخ.وبدأت العملة األمريكية العام 
بارتف�اع بنحو اثنني باملئة مقابل عمالت مناظرة رئيس�ية بدعم 
من صعود عوائد س�ندات الخزانة األمريكية يف اس�تجابة لخطة 
للرئي�س األمريك�ي املنتخب جو باي�دن للتخفيف م�ن تداعيات 

جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دوالر.

الـــذهب يصعـــد مـــع تـــراجـع الــدوالر

العراق يصدر منتجات كهربائية الى سوريا ويفعل عقود التصدير إليران واألردن
الصناع�ة  وزارة  تص�در  ان  املؤم�ل  م�ن 
واملعادن الش�هر املقبل، منتجات كهربائية 
اىل س�وريا، فيم�ا تس�عى اىل تفعي�ل عقود 

التصدير اىل ايران واالردن.
وق�ال مدي�ر رشك�ة اور العام�ة يف ذي قار 
التابع�ة للوزارة حيدر س�هر الحس�يناوي 
ان “الرشك�ة حائ�زة ع�ىل ش�هادة الجودة 
ال�رشكات  ارق�ى  م�ن  )االي�زو(  العاملي�ة 
العاملية )فكسل( واالنتاج خاضع للتقييس 
والس�يطرة النوعي�ة، وق�د حقق�ت قف�زة 
نوعية يف معدالت االٕنتاج بعد إدخال خطوط 
جديدة يف مصانع الرشكة يف انتاج القابلوات 
وان�واع  املعلق�ة،  والهوائي�ة  الكهربائي�ة 
مختلف�ة م�ن االس�الك املنزلي�ة ومقاطع 
القياس�ات  بمختل�ف  االملني�وم  صفائ�ح 

واالنواع وباحدث املواصفات”.
وأضاف الحسيناوي، ان “الطاقة االنتاجية 
انخفضت خالل العام 2020 بسبب االحداث 
التي ش�هدتها محافظة ذي قار، فضال عن 
تف�يش جائح�ة كورون�ا واغ�الق الرشك�ة 
الش�هر عدة، حيث بلغ�ت الطاقة االنتاجية 
34 الف طن س�نويا وهي ليست باملستوى 

املطلوب، واملستغل منها يتجاوز 25 باملئة، 
مؤكدا وج�ود ارصار كبري خ�الل هذا العام 
عىل رفع االنتاج بغية تصديره اىل الخارج”.
واشار اىل “وجود عقود مع وزارة الكهرباء 
تصل نس�بتها بني 25� 30 باملئة من حاجة 
ال�وزارة التي تس�تخدمها جميع الرشكات 
التابع�ة له�ا، فض�ال ع�ن وج�ود تع�اون 
مش�رتك مع اغل�ب ال�وزارات والقطاعات 
املختلفة”. واوضح الحسيناوي ان “الخطة 

املقبل�ة ته�دف الن تك�ون  االس�رتاتيجية 
منتج�ات الرشكة بديل�ة ملا يتم اس�ترياده 
من الخارج واكثر جودة ومعايري قياس�ية 
عاملية، حيث تم وضع خطة لتطوير االٕنتاج 
وتصدي�ر ثالثة منتج�ات منه�ا القابلوات 
الكهربائي�ة والهوائي�ة املعلق�ة، اىل جانب 
صفائ�ح االملني�وم اىل س�وريا ضمن عقود 
عديدة خالل الش�هر املقبل من العام الحايل 
بعد االنتهاء من جميع االجراءات االصولية 

الخاصة بالتصدير”.
ولف�ت الحس�يناوي اىل ان “الرشك�ة تع�د 
االوىل يف الوزارة بتصدير انتاجها اىل الخارج 
وتفعي�ل ش�عار )صن�ع يف الع�راق(، ومن 
املؤم�ل تصدير قس�م من منتجاته�ا عامليا 
واىل الدول املجاورة االخرى كايران واالردن، 
يف ظل االٔزمة االقتصادية التي يمر بها البلد 
وكخطوة مهم�ة لدعم االقتص�اد الوطني، 
وخلق س�وق رشائية عراقية بعد ان جذبت 

املستهلك لالنتاج الوطني”.
واك�د مدير ع�ام الرشكة “وجود منافس�ة 
كب�رية ب�ني القطاع�ني الع�ام والخاص”، 
تمتل�ك  العراقي�ة  “الصناع�ة  ان  اىل  الفت�ا 
بع�ض  وج�ود  لك�ن  كب�رية،  امكاني�ات 
الضواب�ط والتعليمات تقي�د من صالحيات 
القط�اع العام وعدم امكاني�ة مجلس ادارة 
الرشكة بالعمل بما يشابه القطاع الخاص، 
اىل جان�ب فق�دان الرقاب�ة ع�ىل البضائ�ع 
املستوردة من الخارج والتي تتميز بردائتها 
وافتقاده�ا للمواصف�ات الفني�ة املطلوبة 
باس�عار منخفض�ة وتع�د عقب�ة كب�رية 

تواجهها الصناعة العراقية”.
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»الُمكلّف« ُيعّقد المشهد السياسي

الحريري يغني على لياله واللبنانيون 
يقتلون بأزمات ال حل لها

المراقب العراقي/ متابعة
يب�دو أن األم�ور يف الداخ�ل اللبناني ليس�ت يف 
أحس�ن أحوالها، فهناك تعنت من عدة أطراف 
سياسية للوقوف بوجه أي حل سيايس يخلص 
لبنان من أزماته، واألسباب مجهولة، قد يكون 
األم�ر مصال�ح ش�خصية وحس�ابات خاصة 
ولك�ن النتيجة املزيد من املعاناة لش�عب لبنان 
الذي أصبح يعاني من ظروف معيش�ية صعبة 
وقاس�ية لم تعد تطاق، والوض�ع أصبح أقرب 

لالنفجار أكثر من أي وقت مىض.
وعىل املس�توى السيايس وتش�كيل الحكومة، 
ليس هناك أي بوادر لحلحلة األوضاع، فجميع 
االتص�االت ب�ن رئيس الحكومة املكلف س�عد 
الحري�ري والرئي�س اللبنان�ي ميش�ال ع�ون 
تعطلت، وليس هناك أي أمل بتش�كيل حكومة 
جدي�دة، وما زاد الطن بل�ة، أزمة كورونا التي 
تجتاح لبنان دون التمكن من السيطرة عليها.

ويف�رض الحري�ري رشوط�اً ال يري�د التنازل 
عنها، وبالتايل ال تشكيل جديد للحكومة، وهذا 
م�ا أكده ايض�ا الرئيس عون، فهن�اك خالفات 
يف مج�االت عدة ولم يتوقف االمر عند تقس�يم 
الحقائ�ب الوزارية وتوزي�ع الحصص، فالتيار 
الوطن�ي الحر ل�م يعد يري�د الحريري رئيس�ا 

للحكوم�ة ويعتربون�ه »غري مؤه�ل«، وما زاد 
االمور تعقيدا الفيديو الذي تم ترسيبه من مقر 
الرئاسة، والذي يجمع الرئيسن عون وحسان 
دياب، تناول فيه رئي�س الجمهورية الحريري 
بكالم وصفته مصادر مستقبلية بأنه »ال يليق 
باملوقع«. فعون الذي أكد لدياب، وفق الفيديو، 
أن »ال تألي�ف الحكومة«، اته�م الحريري بأنه 

»يكذب«، و«لم يقّدم أي ورقة«.
وأك�دت مص�ادر مطلع�ة أن رئي�س الحكومة 
املكلف، الذي س�عى بع�د اس�تقالته يف املايض 
من رئاس�ة الحكومة، عىل خلفي�ة التظاهرات 
الش�عبية التي انطلقت يف 17 ترشين األول من 
الع�ام 2019، إىل رم�ي كل مش�اكل البالد عىل 
كاهل »التيار الوطني الحر«، لم يقّص يف زيادة 
حّدة التوتر، من خالل طريقة تعامله مع رئيس 
التيار أو رئيس الجمهورية، فهو يدرك جيداً أنه 
ال يس�تطيع أن يؤلّف حكومة بعيداً عن رغبة » 
الثنائي الش�يعي » أو رئيس » الحزب التقدمي 
االش�راكي » النائب الس�ابق وليد جنبالط، إال 

أّنه يف املقابل يريد تجاهل عون وباسيل.
ويف ظ�ل ه�ذا الواقع امل�أزوم، يب�دو أن رئيس 
الحكوم�ة املكلف قّرر االهتم�ام بأمور أخرى، 
أبرزها الس�عي إىل إب�راز قدرته ع�ىل الحضور 

يف الس�احتن اإلقليمّي�ة والدولّي�ة، م�ن خالل 
الزي�ارات الخارجّية التي يقوم به�ا، بالتزامن 
مع ترسي�ب معلومات ع�ن دور كبري يقوم به 
عىل مس�توى الوس�اطات بن بعض العواصم، 
بانتظار ما ق�د يحصل من تطورات، يف املرحلة 

املقبلة، عىل املستوى املحيل.
ويف هذا اإلطار، أش�ارت مصادر سياس�ية، إىل 
أن رئي�س الحكوم�ة املكلف يس�عى من خالل 
ما يقوم به لإليح�اء بأنه بوابة لبنان إىل العالم 
الخارجي، بعد أن فشل رئيس حكومة تصيف 
األعم�ال بلعب أّي دور يذكر ع�ىل هذا الصعيد، 
ع�ىل قاعدة أن هذا األمر م�ن املفرض أن يعّزز 
املوقع الذي يتفاوض منه، يف مؤرش إىل أنه يريد 
أن ي�رّد من خ�الل ذلك عىل مح�اوالت دفعه إىل 

االعتذار عن تأليف الحكومة.
ومع التعقيدات التي ت�زداد، وتعّثر اإلفراج عن 
الحكوم�ة، قال�ت مص�ادر مّطلعة ع�ىل امللف 
الحكومي إن »الترسيبات من ش�أنها أن تؤخر 
التألي�ف وتزي�د م�ن الصعوبات«، وتس�اءلت 
»م�ا إذا كانت هذه الترسيب�ات مقصودة لدفع 
الحري�ري إىل االعتذار«. ولفت�ت املصادر إىل أن 
ما قيل عن مس�عى يق�وده حزب الله بن عون 
والحري�ري لتقري�ب وجه�ات النظ�ر وتعجيل 

التألي�ف، إذا ما صّح، فإن�ه بالتأكيد بات أمام 
صعوبات وعراقيل أكرب.

وأمام هذا االهراء، انتقل ملف تأليف الحكومة 
إىل مرحلة جدي�دة من املناكفات، اما أن ُتفيض 
اىل تس�وية أو انفج�ار. فبع�د الخ�الف ع�ىل 
الحصص والحقائب واألسماء، صارت املعركة 
يف مكان آخر، يتضح فيها أن رئيس الجمهورية 
العم�اد ميش�ال ع�ون ال يريد أن يكون س�عد 
الحريري هو الرئيس املكلف بتأليف الحكومة، 
بينما ي�رّد املقّربون من األخ�ري بالتأكيد أن »ال 

اعتذار وال تنازل«.
وينت�رش ف�ريوس كورونا بق�وة يف لبن�ان ولم 
يعد بمقدور الدولة الس�يطرة عليه، واألصعب 
من ه�ذا ان الدولة اللبناني�ة ال تملك امكانيات 
ملواجهة الفريوس، فال مش�ايف تكفي وال أرسة 
واملش�ايف الخاصة ال تملك س�وى 1250 رسيراً 
مل�رىض كورون�ا والضغ�ط يق�ع ع�ىل كاه�ل 
املستش�فيات الحكومي�ة، واالرق�ام تتزايد كل 
ي�وم ويف ه�ذا االط�ار أعلن�ت وزارة الصح�ة، 
أم�س، وفاة 53 ش�خصاً خالل 24 س�اعة، ما 
رف�ع إجم�ايل ضحاي�ا الوب�اء إىل 1959، فيما 
وصل�ت مع�دالت الوفي�ات إىل 280 ش�خصاً يف 
امللي�ون، وهو رقم يفوق ذلك املس�جل يف الهند 

)110 يف امللي�ون( الت�ي تحت�ل املرتب�ة الثانية 
عاملي�ًا يف إجم�ايل اإلصاب�ات. كذل�ك ُس�جلت 
3144 إصاب�ة )18 منها واف�دة( من أصل 12 
ألف�اً و371 فحصاً فقط )نص�ف املعدل املعتاد 
للفحوص�ات(، م�ا يعن�ي أن نس�بة إيجابي�ة 

الفحوصات بلغت %25!
والح�ال الراهن�ة مرش�حة لالس�تمرار عىل ما 
ه�ي علي�ه أقل�ه س�تة أش�هر إضافي�ة، وهو 
املوعد الذي يف�رض أن يتبّن معه خري اإلدارة 
األمريكي�ة الجدي�دة م�ن رّشه�ا فيم�ا يتعلق 
بملف�ات املنطقة. وهذا يعن�ي أن صورة البالد 
يف املرحل�ة املقبلة س�تكون عىل الش�كل التايل: 
عه�د محارص، ف�راغ حكومي، برمل�ان معّطل، 
اس�تنزاف مايل واقتصادي، اتس�اع بؤر التوتر 

وبؤس اجتماعي ومعييش متفاقم.
»أس�رية«  بات�ت  الحكوم�ة  املحّصل�ة،  ويف 
الخالفات الش�خصّية، التي يقّدم املس�ؤولون 
عنها م�ربرات متعددة لتعزي�ز وجهة نظرهم، 
بينم�ا تغي�ب املخ�ارج الدس�تورّية، الت�ي من 
املمك�ن أن تنهي األزم�ة بطريق�ة أو بأخرى، 
بانتظار تس�وية م�ن املمك�ن أن تحصل يف أّي 
وقت، م�ع العلم أن تأّخر موعده�ا يدفع ثمنه 

جميع اللبنانين دون استثناء.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير أميركي يكشف عن تورط حملة ترامب باقتحام الكونغرس

فورين بوليسي: إدارة بايدن مطالبة بكشف التقرير األمني عن قتلة خاشقجي

المراقب العراقي/ متابعة...
انطلقت الثالثاء من�اورات »اقتدار 99« التي تنّفذها القوات الربية يف 
الجيش اإليراني بمشاركة وحدات قواٍت مجوقلة وقوات الرد الرسيع 

وبدعم من القوات الجوّية.
وب�دأت املناورات بحض�ور القائد الع�ام للجيش اإليران�ي اللواء عبد 
الرحيم موس�وي، وقائد القوات الربية العميد كيومرث حيدري وقادة 

ومسؤويل األركان العامة للقوات املسلحة وأركان الجيش.
وقال العميد كيومرث حيدري: »تجري القوات الربية املشاركة يف هذه 
املن�اورات ألول مرة يف تركيبتها الجدي�دة، تكتيكات هجومية جديدة 

عىل سواحل بحر عمان«.
وأكد حيدري عىل أن القوات اإليرانية س�تنفذ خالل املناورات عمليات 
جوية متحركة وعمليات تس�لل عىل س�طح البحر، وتحت الس�طح، 
والتح�رك نحو أهداف بحرية للعدو«، الفتاً إىل أن اس�تخدام تكتيكات 
عس�كرية حديثة ومحلية ومبدعة ستجري بأس�لحة محلية الصنع 
بالكام�ل خ�الل املن�اورات، فضالً عن تنفي�ذ تدريبات ع�ىل عمليات 

مركبة مختلفة يف البحر والرب والجبال.
وتهدف هذه املناورات إىل تقييم مس�توى الجهوزية القتالية لوحدات 
الق�وة الربية للجي�ش يف مواجهة التهديدات والنق�ل الرسيع للقوات 
من مناط�ق تواجدها اىل مناطق العمليات وفقاً للخطط املرس�ومة، 
وس�يتم خاللها تنفيذ مختلف أنواع التكتيكات االبداعية بهدف تقييم 

املهارات املتعددة أللوية القوة الربية للجيش.
وتأتي املناورات بعد أياٍم عىل مناورٍة للقوات البحرية يف الجيش والتي 

نّفذها يف بحر ُعمان وشمال املحيط الهندي.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعرب األمن العام لألم�م املتحدة أنطونيو غوتريش عن قلقه العميق من 
ق�رار االحتالل اإلرسائييل اس�تباق خطط لبناء 800 مس�توطنة يف عمق 

الضفة الغربية املحتلة.
وكرر موقف األمم املتحدة من أن »املس�توطنات يف األرايض الفلس�طينية 
املحتل�ة بعد عام 19671، بما يف ذل�ك يف القدس الرشقية تعد غري رشعية 

وانتهاكاً صارخا للقانون الدويل«. 
وحذر من أن املستوطنات ترفع خطر املواجهة وتقوّض حق الفلسطينين 
يف تقرير مصريهم، وتس�بب ت�آكل إمكانية وضع ح�د لالحتالل وإقامة 

دولة فلسطينية متواصلة األطراف بناء عىل حدود عام 1967.
وحث غوترييش »االحتالل عىل وقف هذه القرارات والراجع عنها، وعّدها 

»عقبة أمام حل الدولتن عىل أسس العدالة والسالم الشامل الدائم«.
ويف وقت س�ابق، ق�ررت حكومة االحت�الل اإلرسائيلية بن�اء 800 وحدة 
اس�تيطانية جدي�دة يف الضفة الغربي�ة، ووزارة الخارجية الفلس�طينية 
تتهمه�ا باس�تغالل الوقت املتبق�ي من والي�ة الرئيس األمريك�ي دونالد 

ترامب لتمرير مشاريعها.
وكان الع�ام امل�ايض ش�هد بن�اء 12 ألف�اً و159 وح�دة اس�تيطانية يف 

املستوطنات، وهو الرقم األكرب منذ العام 2012.

األمم المتحدة قلقة 
من المستوطنات غير الشرعية

القوات اإليرانية تطلق مناورات 
»اقتدار 99«

المراقب العراقي/ متابعة...
أمرت السلطات الركية باعتقال 238 
ش�خصاً، يف إط�ار عملية تس�تهدف 
املش�تبه يف صالته�م بالداعي�ة فتح 
الله غولن، ال�ذي تتهمه أنقرة بتدبري 

محاولة االنقالب عام 2016.
وأوضحت وكالة األناضول الركية أن 
هناك 160 ش�خصاً اعتقلوا يف أحدث 
مداهم�ات للرشط�ة، والت�ي أمر بها 

ممثلو االدعاء يف إزمري.
العملي�ة  أن  الوكال�ة  وأضاف�ت 
استهدفت كذلك مشتبهاً فيهم شمال 
ق�ربص، حي�ث تن�رش تركي�ا ق�وات 

م�ن جيش�ها، مش�رية إىل أن من بن 
املس�تهدفن 218 جندي�ًا م�ن أفراد 

الجي�ش الرك�ي الذي�ن م�ا زال�وا يف 
الخدمة العسكرية.

وكانت ق�وات األمن الركي�ة أوقفت 
يف 5 كان�ون األول 2020، ع�دداً كبرياً 
لجماع�ة  بانتمائه�م  املش�تبه  م�ن 
غول�ن يف مدينة اس�طنبول، وفق ما 
أف�ادت وكال�ة »األناض�ول« الركّية 
الرس�مّية، الت�ي نقلت ع�ن مصادر 
أمنّي�ة، أن »ف�رق مكافح�ة اإلرهاب 
اس�طنبول  أم�ن  ملديري�ة  التابع�ة 
املطلوبن  قامت بمداهم�ة عناوي�ن 
يف ع�دد من املناط�ق باملدين�ة، وذلك 
به�دف اعتقال 35 ش�خصاً يش�تبه 
يف انتمائه�م ل�غولن، الت�ي تصنفها 

تركيا »إرهابّية«.

السلطات التركية تأمر باعتقال 238 شخصًا

المراقب العراقي/ بغداد...
“فوري�ن  مجل�ة  موق�ع  ن�رش 
إيزن�ر  ملاي�كل  مق�اال  بولي�ي” 
مؤسس�ة  يف  الع�ام  املستش�ار 
العرب�ي  للعال�م  الديمقراطي�ة 
بالتش�ارك  واش�نطن،  يف  )دون( 
يف  املحام�ي  س�تيل  ج�اك  م�ع 
املؤسس�ة، حي�ث طالب�ا الرئيس 
املقب�ل جوزي�ف بايدن بالكش�ف 
عن تقري�ر املخاب�رات األمريكية 
)يس آي إي�ه( بش�أن قتلة جمال 

خاشقجي.

وقاال إن دونال�د ترامب حمى ويل 
العهد السعودي محمد بن سلمان 
رغ�م النتيجة الت�ي توصلت إليها 
االس�تخبارات األمريكية بأنه هو 
ال�ذي أمر بقتل خاش�قجي، ومن 
هنا فعىل اإلدارة الجديدة الكشف 

عن الحقيقة.
وأش�ارا إىل التقري�ر ال�ذي رسبته 
االستخبارات األمريكية بعد ستة 
أسابيع من جريمة القتل البشعة 
الت�ي تعرض له�ا خاش�قجي يف 
القنصلية الس�عودية بإسطنبول 

الثان�ي م�ن ترشي�ن األول  ي�وم 
2018، واحتوى ع�ىل نتائج تفيد 
أن ب�ن س�لمان ه�و ال�ذي أم�ر 
باغتي�ال خاش�قجي. ومن�ذ ذلك 
الوق�ت، حاول الكونغ�رس بدون 
نج�اح إجب�ار إدارة ترام�ب ع�ىل 
نرش نتائج املجتمع االستخباراتي 

املتعلقة باملتورطن يف الجريمة.
وق�ال الكاتب�ان إن بايدن إذا نرش 
التقرير بعد دخوله البيت األبيض 
الثان�ي، س�يكون  يف 20 كان�ون 
بمثاب�ة وف�اء بعه�ٍد قطع�ه عىل 

نفس�ه أثناء الحمل�ة االنتخابية، 
وهو محاس�بة قتلة خاش�قجي 
الذي كان يقيم يف أمريكا. وأضافا 
إن إدارة بايدن لو لم تتحرك طوعا، 
فس�تجربها محكم�ة ع�ىل عمل 
ه�ذا. فمنذ الجريمة حاول ترامب 
وإدارته عمل كل يشء لحماية ابن 
سلمان وعالقته بالجريمة. إال أن 
مح�اوالت إدارة ترام�ب القائم�ة 
عىل فكرة “عفا الله عما س�لف” 
واجهت مقاوم�ة قوية من داخل 

الحكومة األمريكية.

المراقب العراقي/ متابعة
كشف تقرير لوكالة االسوشيتد برس ان اعضاء يف 
حملة ترامب االنتخابية هم من ساعدوا يف املسرية 
الت�ي س�بقت اعمال العن�ف يف مبن�ى الكونغرس 

االمريكي.
االمريك�ي  الرئي�س  أن مؤي�دي  التقري�ر  وذك�ر 
املنتهي�ة واليت�ه دونال�د ترامب ادعوا ان املس�رية 
التي تدعى باس�م ”انق�ذوا امريكا” يف الس�ادس 
من كانون الثاني املايض كانت فكرة شعبية، لكن 
التحقيق�ات التي اجرته�ا الوكالة بينت ان حلفاء 
حمل�ة ترام�ب لع�ام 2020 واعض�اء م�ن داخل 

الحزب الجمهوري لعبوا ادوارا رئيس�ية يف تنظيم 
املسرية التي جرت يف العاصمة واشنطن.

واضاف ان ”مجموعة غ�ري ربحية مؤيدة لرامب 
تحمل اسم )نساء امريكا اوال( هي من استضافت 
مسرية )انقذوا امريكا( يف يوم السادس من كانون 
الثاني يف مكان يدعى )أليبي( وهي قطعة ارض 
بيضوية الش�كل ومملوك�ة اتحادي�ا بالقرب من 
البي�ت االبيض” ، مبين�ا أن ” التصيحات منحت 
للتجمع�ات العام�ة م�ن قب�ل خدم�ة املتنزهات 
الوطني�ة وفيها اكثر من س�تة موظفن كانوا قد 
حصلوا قبل بضعة اس�ابيع ع�ىل آالالف الدوالرات 

من حملة اعادة انتخاب ترامب “.
وتاب�ع أن ” الذي�ن خطط�وا للحضور يف مس�رية 
) انق�ذوا امريكا( لديه�م عالقات وثيق�ة بالبيت 
االبي�ض ، لك�ن بس�بب عملي�ة اقتح�ام مبن�ى 
الكابيتول التابع للكونغرس قام معظمهم بالنأي 

بانفسهم عنها “.
واش�ار التقري�ر اىل أن ” مدي�رة عملي�ات حمل�ة 
ترام�ب االنتخابي�ة ميغ�ان ب�اورز كان�ت قد تم 
ادراجه�ا عىل القائمة كمديرة لعمليات مس�رية ) 
انق�ذوا امريكا ( والتي انتهت باقتحام الكونغرس 

ووقوع احداث العنف«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الكوي�ت، الثالثاء، عن اكتش�اف أول 
حال�ة إصابة بالس�اللة املتح�ورة لفريوس 
كورون�ا التي ت�م اكتش�افها يف بريطانيا، يف 
الب�الد، لدى مواطنتن قادمت�ن من اململكة 

املتحدة.
وأشار املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة 
الكويتي�ة، عب�د الل�ه الس�ند، إىل أن »نتائج 
فحوص�ات ال��PCR للمواطنتن م�ن دولة 
اإلق�الع، كانت�ا س�لیمتین، إال أن فحص ال�

PCR ال�ذي أج�ري يف مط�ار الكوی�ت عند 
الوص�ول، أثب�ت أنهما مصابت�ان بفريوس 
كورون�ا«. وأوض�ح الس�ند أنه »ت�م تطبيق 
إج�راءات العزل الصحي وفقا للربوتوكوالت 
املعتم�دة«، الفتا إىل أنه »عن�د إجراء فحص 
التخطي�ط، ثبتت إصابة املس�افرتن بنمط 
التح�ور الجین�ي األخی�ر للفی�روس، وعىل 
ضوء نتيج�ة الفحص تم اتخ�اذ اإلجراءات 
االحرازي�ة والوقائية الصحي�ة، وإجراءات 

التقيص الوبائي كافة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال وزي�ر الخارجي�ة القطري محم�د بن عبد 
الرحم�ن آل ثان�ي إن ب�الده تدع�و دول الخليج 

العربية إىل الدخول يف حواٍر مع إيران.
وأك�د يف حدي�ٍث لتلفزيون بلومب�ريغ أن هذا هو 

الوق�ت املناس�ب للدوح�ة للقي�ام بوس�اطٍة يف 
مفاوض�اٍت بن الطرفن الفتا إىل أن دول مجلس 

التعاون الخليجي لدْيها أيضا الرغبة نفسها.
ويف س�ياق ٍمتصٍل أش�ار آل ثان�ي إىل أن الدوحة 
ستسهل إجراء محادثاٍت بن واشنطن وطهران 

إذا طل�ب منه�ا ذلك ألنه�ا ترغ�ب يف التوصل إىل 
اتفاٍق بن الجانبن.

يأتي هذا قبل أيام م�ن انتقال الرئيس األمريكي 
الجديد جو باي�دن إىل البيت األبيض ومع حديثه 

عن إحياء االتفاق النووي مع إيران.

اكتشاف أول حالة إصابة بـ »الساللة البريطانية« لفيروس 
كورونا في الكويت

قطر تدعو الدول الخليجية إلى الحوار مع إيران
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قامت قوات الحرس الثوري االيراني والجيش االيراني في االيام االخيرة بمناورات لصنوف القوات االيرانية المتعددة ، والمناورات هذه ليست جديدة 
، فعادة ماتجري ايران مناورات لقواتها المسلحة وبشكل متكرر في كل عام ، ولكن تاتي اهمية هذه المناورات في ضوء االوضاع المتوترة مع الكيان 

الصهيوني ، وكذلك في ظل التهديدات االمريكية المتصاعدة  للجمهورية االسالمية .

االربعاء 20 كانون الثاين 2021 
العدد 2507 السنة الحادية عشرة

المناورات االيرانية .. اقتدار ورسائل متعددة ...!

اقتحام الكابيتول هيل بعيون عربية

»بالك ووتر«.. بنكهة تركّية إسالمّية !

بقلم/ د.علي الطويل
واس�تعراض العض�ات االمريكي�ة يف الخلي�ج 
واملحيط الهندي ، واالعان عن تس�يري طائرات 
ال)B52( فوق الخليج واملحيط الهندي  ملراقبة 
تحركات الق�وات املس�لحة االيراني�ة وحماية 
السفن الحربية  االمريكية من رضبات ايرانية 
محتمل�ة ، وتوجيه رضبات اس�تباقية الهداف 
ايراني�ة محدةة يف حال رص�د اي تحرك لهجوم 
ايراني ع�ى اهداف امريكية ، بحس�ب قيادات 

سياسية وعسكرية امريكية .
ومهم�ا يكن م�ن امر ف�ان ملناورات الرس�ول 
االعظ�م واقت�دار )99 (االيراني�ة دالالت كبرية 
وتحمل رسائل مختلفة،  ، فمن الناحية النوعية 
اظه�رت اي�ران اح�دث مالديه�ا م�ن صناعة 
للوسائل الحربية ، ففي املناورات البحرية التي 
اجري�ت يف الخليج وبح�ر عمان ، تم والول مرة 
اس�تخدام البارجة وقاذف�ة الصواريخ  )زره(،  
وه�ي م�ن صن�ع الق�وات املس�لحة االيراني�ة  
ودخلت اىل الخدمة يف مناورات البحرية للجيش 
االيران�ي ، كما تم اس�تخدام حامل�ة الطائرات 
املروحية االيرانية الصنع كذلك يف هذه املناورات 
وهي من احدث الصناعات العسكرية االيرانية 
املتط�ورة   ، وكذل�ك جرى اط�اق الطوربيدات 
من الغواص�ة االيرانية فاتح ، ام�ا يف مناورات 
الرس�ول االعظم والتي اجريت م�ن قبل القوة 
الصاروخي�ة للح�رس الث�وري ، فانها اظهرت 
اقت�دارا كبريا يف مج�ال الصواري�خ والطائرات 
املس�رية ، م�رة م�ن ناحي�ة التط�ور التقن�ي 
له�ذه االن�واع من االس�لحة ، وم�رة من جانب 

التكتيكات العسكرية الناجحة التي استخدمت 
ف�ان  االول  الجان�ب  يف   ، املن�اورات  ه�ذه  يف 
الصواري�خ الت�ي اطلقت حقق�ت نتائج باهرة 
من ناحية الدقة يف اصابة الهدف وقوة التفجري 
وكثاف�ة الهج�وم ، اضافة اىل ابعاد املس�افات 
التي اس�تخدمت فيها وملختلف انواع االهداف،  
كم�ا اس�تخدمت طراز جدي�د م�ن الصواريخ 
البالستية املزودة برؤس منفصلة ورادار ووقت 
اقل م�ن س�ابقاتها يف رسعة اصاب�ة الهدف ، 
بحس�ب حاجي زادة قائد الق�وات الصاروخية 
للح�رس الثوري  ، كم�ا ان الطائرات املس�رية 
هي االخ�رى اظهرت عبقرية العلماء االيرانيني 
يف صناع�ة التقنيات الحديثة له�ذه الطائرات ، 
وخاص�ة تلك التي تخفيها م�ن رصد الرادارات 
واجه�زة الرصد االخ�رى  ، اضافة مليزات طول 
املس�افات وع�دد  وس�اعات الط�ريان  ال�ذي 
يمكنه�ا من الطريان يف ضوئ�ه   ، اما مايخص 
التكتي�كات  ناحي�ة  وه�ي  االخ�رى  الناحي�ة 
الجدي�دة فان الحرس الثوري اس�تخدم يف هذه 
املن�اورات  تكتي�ك تدم�ري املض�ادات الجوي�ة 
بواس�طة الطائرات املس�رية الدقيقة واملخفية 
عن الرص�د  قبل الهج�وم الصاروخي عى تلك 
االهداف مما يجعل صواريخ الباتريوت يف حال 
حدوث حرب مع امريكا او ربيبتها او حلفائها 
، مجرد خردة القيمة لها .وستقوم ايران بااليام 
القادمة كذلك  باج�راء مناورات للقوات الربية 
واملحمول�ة جوا ،وس�تقوم والول م�رة باجراء 
تدريبات هجومية  الحتال اهداف عى سواحل 
بح�ر عم�ان  يف هذه املناورات ، حس�ب العميد 

حيدري قائد القوات الربية االيرانية .
اما الرس�ائل التي تحملها هذه املناورات فانها 
الق�ت اول نتائجه�ا ع�ى الوض�ع الصهيون�ي 
اربك�ت   ق�د  الش�يعي  االقت�دار  فمفاج�آت 

االرسائيليني الجدد
فقد قالت  صحيفة يديعوت أحرنوت اإلرسائيلية 
) ب�أن إيران كش�فت عن طائرته�ا االنتحارية 
املس�رية م�ن ط�راز ش�اهد١٣٦يف مناورته�ا 
األخرية، وباس�تطاعة هذه املسرية الوصول إىل 
إرسائي�ل وإصابة أهدافها بدق�ة بالغة(. وهذه 
رس�الة بالغة االهمية لارسائيلني لردعهم اوال 
والدامة هاجس�هم بانهم دولة صغرية س�ائرة 

اىل زوال مهما تضخمت قوتهم التسليحية .
اما الرس�الة االخرى فانها وجهت لامريكيون 
وحلفائهم يف الخليج بان الجمهورية االسامية 
الحص�ار  وان   ، بالق�وة  اخضاعه�ا  اليمك�ن 
الخانق الذي ف�رض عليها قد حولته اىل فرصة 
لاقتدار ، كما ان اس�اليب القوة التي تهدد بها 
امري�كا ، واالحتماء بالق�وة االمريكية من قبل 
الخليجي�ني لن يجدي نفع�ا يف فرض اجنداتهم  

او مخططاتهم عى ايران ،
كما انها تحمل رس�الة سياسية كذلك وهي ان 
ايران القوية املقتدرة الزالت تمد يدها للس�ام 
املدع�وم بهذه الق�وة، وهو الس�ام املبني عى 
االس�س الصحيحة اي الس�ام بني املتكافئني، 
وبذلك تفرض الجمهورية االس�امية وجودها 
ذاتي�ا كق�وة عاملية واع�دة متس�لحة بااليمان 
والع�دل وذراع القوة الحامي لحقها ولوجودها 

وقضيتها .

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
لعل أغلب سكان الكرة األرضية كانوا يتابعون عى الهواء 
مب�ارشًة ما يجري يف العاصمة األمريكية واش�نطن، يوم 
الس�ادس من ش�هر كان�ون ثاني الج�اري، وه�و اليوم 
املخصص الجتم�اع الكونجرس األمريكي للمصادقة عى 
انتخاب جوزيف بايدن رئيساً للواليات املتحدة األمريكية، 
وع�ى الرغم من أنه ي�وٌم وطنٌي أمريكي بامتي�اٍز، إال أن 
العالم كله كان ينتظر نتيجته ويرتقب قراره، ففيه سيتم 
تس�مية رئيس أعظ�م دولٍة يف العالم، وق�د يحلو للبعض 

تسميته بأنه يوم املصادقة عى »رئيس العالم«.
فق�د كان يوم�اً مش�هوداً يف تاري�خ الوالي�ات املتح�دة 
األمريكية، ملا س�بقه ورافقه من خافاٍت ونزاعاٍت حول 
رشعي�ة نتائج االنتخاب�ات، رغم أنه يف أصله ي�وٌم مميٌز 
ل�ه رمزيته ومكانته، وله ش�أنه الكبري بالنظر إىل مهمته 
ووظيفته، ولألثر الناش�ئ عن قراره، لكنه كان من أسوأ 

أي�ام حياته�ا، وم�ن أكثرها بؤس�اً وخزياً، ف�كان ثاثاًء 
أس�وداً، ويوماً معيباً يف تاريخ الش�عب األمريكي، إذ قلب 
األف�راح إىل أتراح، واالحتف�االت إىل مآتم، واملهرجانات إىل 
اقتحام�ات، والتهاني إىل عزاء، والغن�اء إىل عويل، وكأنه 
كاب�وٌس من املايض وحل�ٌم مزعٌج ما كان�ت تتمناه، وقد 
كان مرش�حاً ملا هو أس�وأ وأكثر خطراً، لوال أن تداركتهم 

رحمة ربهم فأنجتهم وحمتهم.
غ�دت دول�ة الديمقراطي�ة األوىل يف العال�م يف ه�ذا اليوم 
غاب�ًة تجوب فيها الضواري وتس�كنها الغربان، ويحتلها 
اليمينيون املتطرفون واملحافظ�ون العنرصيون، ويعبث 
فيها الغوغائي�ون واملجرمون، الذين دخلوا مقر الترشيع 
األمريكي األه�م يف العالم، واس�تباحوا مبن�ى الكابيتول 
هي�ل وعاثوا فيه خراباً، وعبث�وا بمكاتب أعضاء مجليس 
الش�يوخ والن�واب، وأرادوا تغيري النتائ�ج واالنقاب عى 
أرض  مجن�وٍن،  أه�وٍج  لرج�ٍل  انتص�اراً  الديمقراطي�ة، 

بس�معة أمريكا وأفسد عاقاتها، وش�وه صورتها وعاب 
ديمقراطيتها، ورف�ض االحتكام إىل صناديق االنتخابات، 
وأرص بالبلطجة والتش�بيح أن يبقى س�يد البيت األبيض 

والرئيس الفعيل للواليات املتحدة األمريكية.
لكن�ه انك�رس برسعة وهزم ع�ى عجل، وب�اءت جهوده 
بالفشل، فاضطر خائباً إىل الرتاجع واالنكفاء، واالعرتاف 
بالهزيمة والتس�ليم بالخس�ارة، ففرح غالبية املواطنني 
العرب بالطاغية الذي هوى، وبالظالم الذي س�قط، رغم 
أنه ليس رئيسهم، وأمريكا ليست بادهم، لكن ذهابه أما 
بعض األنظمة العربية فقد اس�تبرشت بمسعاه، وفرحت 
بحش�وده، وأيدت�ه يف زحوف�ه، ونارصته يف دع�واه، فقد 
ظنت أنه بغوغائيته سينترص عى خصومه، وبعنرصيته 
س�يتغلب ع�ى الرشعي�ة، وبتغريدات�ه الحمقى س�يغري 
املعادلة وسينقلب عى القانون، فهم يف أمس الحاجة إليه، 
وبدونه قد يصبحون أيتاماً عى موائد ش�عوبهم األصيلة، 

فم�ن ذا الذي س�يحميهم من بعده، ومن الذي س�يضمن 
بقاء أنظمتهم إذا س�قط، فقد أعطوه كل يشء، وتجردوا 
له من ثيابهم الداخلية لريىض، وسلموه ما يحب ويتمنى، 
وتنازل�وا له عما يملكون وعما اغتصبوا ورسقوا، اعتقاداً 
منه�م أنه الباق�ي والخالد، وأنه س�اكن البيت األبيض إىل 
األبد، وأنه س�يبقي عليهم نوقاً يحلبهم، وحمرياً يركبهم، 
فقد صدق�وه الوعد، وأعطوه العه�د، وارتضوا أن يكونوا 

عنده أجراء مدى الدهر.
يأم�ل املواطن�ون الع�رب م�ن الش�عب األمريك�ي ومن 
إدارت�ه الجديدة، وقد رأوا جنون رئيس�هم وس�فه عقله 
وقل�ة وعيه، أن يدرك�وا أنه وإدارته الحمقى قد أس�اؤوا 
إىل الش�عوب العربية، وأخطأوا يف حقه�م يوم أن نارصوا 
أنظمتهم وأيدوا حكامهم، وساعدوهم عى الظلم والبغي 
والعدوان، وأنهم ارتكبوا أفظع الجرائم وأش�دها فحش�اً 
ضد الشعب الفلسطيني، عندما تجنى رئيسهم املهووس 

عى حقوقه�م ومقدس�اتهم، وأيد الكي�ان الصهيوني يف 
عدوان�ه عليهم، ومنحهم رشعيًة مزورًة، وغطاًء أمريكياً 
ظاملاً، ليميض قدماً يف قضم األرض الفلسطينية، وتوسيع 
االس�تيطان وط�رد الس�كان والس�يطرة ع�ى الحق�وق 
واملقدسات، فهل ينتبه الشعب األمريكي وإدارته الجديدة 
إىل أنهم قد أسس�وا ملا واجه�وا من أزمٍة أخاقيٍة، ومهدوا 
بسياستهم لها، أم يمضوا عى ذات السياسة التي أرضت 

بهم وبسمعتهم، وأساءت إليهم وأفسدت حياتهم.
م�ن جان�ٍب آخ�ر فق�د فرح�ت األنظم�ة العربي�ة بم�ا 
رأت، وس�عدت كث�رياً بم�ا ش�اهدت، فه�ا ه�ي عاصمة 
الديمقراطي�ة األوىل يف العال�م تقلده�م وتتبع خطواتهم، 
وتش�بههم وتترصف مثلهم، وتتأىس به�م وتتعلم منهم، 

فلماذا ينتقدون سياستهم ويعرتضون عليهم إذا
تمس�كوا بالحكم وأرصوا عى البقاء يف السلطة، ورفضوا 

االحتكام إىل االنتخابات أو زوروا نتائجها.

حسني محلي
تش�هد تركي�ا من�ذ أي�ام، وبعيداً م�ن اهتمام�ات اإلعام 
العاملي، نقاش�ًا مثرياً له عاقة بفلسفة الدفاع التي يؤمن 
بها الرئيس رجب طيب إردوغان، عى األقل بحسب تصّور 
املعارض�ة، فقد أعلنت الرشكة الدولي�ة للدفاع والخدمات 
االستش�ارية »SADAT« قبل أيام، عرب موقعها الرس�مي 
ع�ى اإلنرتن�ت، »ع�ن تنظي�م دورات خاص�ة يف مج�ال 
االغتي�االت والتفجريات واملداهم�ات والكمائن والعمليات 
الخاص�ة«. وس�بق ذل�ك ندوة ع�رب اإلنرتنت ش�ارك فيها 
بع�ض املفّكرين من دول إس�امية، تم خالها مناقش�ة 
»رضورة أن يك�ون للدول االس�امية قوة مش�رتكة حتى 
ترتقي إىل مستوى الدول العظمى يف الدفاع عن نفسها«. 

واكتس�ب النقاش أهمّي�ة إضافّية، ألّن مؤّس�س الرشكة 
ورئي�س مجلس إدارتها، عدنان تان�ري واردي، كان حتى 
كانون الثاني/يناير من العام املايض مستش�اراً شخصياً 
للرئيس إردوغان، كما كان عضواً يف الهيئة العليا لشؤون 

الدفاع والسياسة الخارجية يف القرص الجمهوري.
وقب�ل االّط�اع ع�ى ماهي�ة ه�ذه الرّشك�ة وأنش�طتها 
املختلف�ة، ال بدَّ من التعريف بالرجل وبش�خصّيته املثرية، 
فقد كان قائداً للوحدات الخاصة يف رئاسة األركان قبل أن 
يطرد من الجيش يف العام ١99٦ بس�بب أنشطته الدينّية، 
وكان أيض�اً، وهو صدي�ق إلردوغان، مح�ارضاً يف الكلية 
الحربي�ة حول حرب العصابات عندما كان األخري رئيس�ًا 
لبلدية إسطنبول يف العام ١994، وكان وزير الدفاع الحايل 

خلويص أكار من تامذته. 
وقد قام الجنرال املتقاعد تانري واردي بتأس�يس رشكته 
»SADAT« يف 28 ش�باط/فرباير 20١2، بعد أن اطلع عى 
نشاط الرشكات األمنية األمريكية الخاصة، وأهمها »باك 
ووت�ر«، يف الع�راق وأفغانس�تان واليمن، وقبله�ا أفريقيا 

وأمريكا الاتينية. 
وتحدَّث�ت رئيس�ة الحزب »الجي�د« مارال أكش�انار »عن 
مخيم�ات تدري�ب رسي�ة تابعة للرشك�ة املذك�ورة قرب 
مدينت�ي قوني�ا وت�وكات وس�ط األناض�ول«، وناش�دت 
الرئي�س إردوغان »للكش�ف عن أس�باب ه�ذه املخيمات 
وأهدافه�ا وفعالياته�ا«. وتحّدثت املعلوم�ات الّصحافية 
أكث�ر من مرة عن قي�ام ضباط الرشك�ة بتدريب عنارص 
الفصائل السورية املختلفة عى حرب العصابات ومختلف 
فنون الحرب والقتال منذ تأسيسها، وخصوصاً بعد فشل 
مرشوع املخابرات األمريكية يف تدريب مس�لحي الفصائل 
الس�ورية املعتدل�ة يف مخيم�ات خاص�ة برتكي�ا يف العام 
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واتهم املتحدثون باس�م أح�زاب املعارض�ة الرشكة بنقل 
األس�لحة واملع�دات القتالي�ة رساً إىل الفصائ�ل املذكورة، 
بع�د أن حصل�ت عليها م�ن دول مختلف�ة، ومنها رصبيا 
وأوكراني�ا. وقال الصحايف محمد ع�يل جولار يف صحيفة 
»جمهوري�ات« إن عدن�ان تان�ري واردي هو ال�ذي أقنع 
الرئيس إردوغان خال مناقش�ات س�وتيش م�ع الرئيس 
بوت�ني يف أيلول/س�بتمرب 20١8، بإنش�اء نق�اط املراقبة 
العس�كرية الرتكية يف جوار إدلب، عى الرغم من اعرتاض 

القيادات العسكرية عى ذلك. 
وس�طع نجم عدن�ان تانري واردي بع�د محاولة االنقاب 
الفاش�لة يف ١5 تموز/يولي�و 20١٦، بعد أن عيَّنه الرئيس 
إردوغ�ان مستش�اراً ش�خصياً ل�ه، وقيل إّنه ي�ؤدي دوراً 
رئيس�ياً يف إعادة ترتيب أمور املؤسس�ة العس�كرية، بعد 
أن ألغى إردوغان بمرس�وم رئ�ايس كل الكليات واملدارس 
العسكرية، لتحّل محلها جامعة الدفاع الوطني، ويرتأسها 
اآلن بروفيس�ور يف التاري�خ العثمان�ي مق�رب من�ه، كما 
ي�رتأس مدنيون مقربون منه الكليات العس�كرية التابعة 
للجامعة املذك�ورة التي يتم االنضم�ام إليها وفق معايري 
ستساهم عى املدى املتوسط والبعيد يف »أسلمة املؤسسة 

العسكرية«. 
ون�رشت صحف املعارضة خال الفرتة املاضية الكثري من 
األخبار واملقاالت عن نش�اط الرشكة وفعاليات صاحبها، 
الذي قي�ل إّن له دوراً مبارشاً يف تدري�ب عنارص الفصائل 

املس�لحة يف ليبيا منذ الع�ام 20١٣. كما أدى دوراً مهماً يف 
نقل املرتزقة الس�وريني إىل ليبيا واإلرشاف عى تحركاتهم 

فيها، وهو الحال أيضاً يف كاراباخ. 
وقد يف�رس ذلك دعوة كّل من آولا جالب�كا وأندريه هان، 
عض�وي الربمل�ان عن ح�زب اليس�ار الحكوم�ة األملانية، 
»ملتابعة نش�اط الرشك�ة املذك�ورة وعاقاته�ا بالجالية 
الرتكية والجوامع اإلس�امية املوج�ودة يف أملانيا«، كما لم 
يخِف الرئيس الفرنيس ماكرون قلقه »من النشاط الرسي 

الرتكي بني الجاليات اإلسامية يف باده وأوروبا عموماً«.
وجاء التغيري املفاجئ يف النظام الداخيل للقوات املس�ّلحة 
نهاي�ة الش�هر امل�ايض، إذ سيتس�نى للمخاب�رات وقوى 
األم�ن الداخيل اس�تخدام ما تش�اء من أس�لحة الجيش، 
ليزيد من ش�كوك املعارضة التي اتهمت الرئيس إردوغان 
س�ابقاً »بالعمل عى تش�كيل ميليش�يات مسلحة موالية 
ل�ه مبارشة الس�تخدامها يف الحاالت الطارئ�ة«، من دون 
أن يتس�نى ألحزاب وقوى املعارضة أن تتصدى ملش�اريع 
إردوغ�ان ومخططات�ه ما دام يمل�ك األغلبي�ة يف الربملان 
ويس�يطر عى جميع مراف�ق الدولة وأجهزته�ا، وأهمها 
الجي�ش واملخاب�رات واألم�ن واملال والقض�اء، و95% من 

وسائل اإلعام الحكومي والخاّص.
ويسعى إردوغان إلس�كات معارضيه من خال الغرامات 
املالي�ة الت�ي تفرضها الس�لطات الحكومي�ة عى صحف 
املعارض�ة، يف الوق�ت الذي يق�رر املجلس األع�ى لإلذاعة 

والتلفزي�ون إغاق محطات التلفزي�ون أو فرض غرامات 
مالية كب�رية عليها، بحجة أنها تبث أخب�اراً تتناقض مع 
»املصالح الوطنية والقومية لألمة والدولة الرتكية«، وهو 

ما يعني االعرتاض عى سياساته.
وتق�ول املعارض�ة إن ما يه�دف إليه الرئي�س الرتكي هو 
من�ع معارضيه يف اليمني واليس�ار من الحديث عن أرسار 
األنشطة الرتكية، الرسمية منها وغري الرسمية، عسكرياً 
وأمنياً واس�تخباراتياً يف الخارج، وبشكل خاص يف سوريا 
وليبيا والع�راق والصومال والدول املج�اورة لها، واآلن يف 

أذربيجان وأوكرانيا. 
وتبق�ى جميع أس�ئلة املعارضة واستفس�اراتها من دون 
جواب، ما دام الغموض يخيم بالكامل عى نش�اط رشكة 
»SADAT« وفعالياته�ا. وقد قال آوزك�ور آوزال، املتحدث 
باس�م حزب الش�عب الجمهوري، »أن ال فرق بينها وبني 
رشك�ة »باك ووتر« األمريكية الس�يئة الصي�ت يف العراق 

ودول عربية وأفريقية أخرى«.
ويف جمي�ع الحاالت، ومع اس�تمرار الغم�وض الذي يخيم 
عى فعاليات الرشكة املذكورة، يعرف الجميع أنَّ لها دوراً 
مهم�اً ج�داً يف خدمة أهداف الرئي�س الرتكي ومخططاته 
ومش�اريعه عى الصعيدين الداخ�يل والخارجي، من دون 
أن يتس�نى ألحد الدخ�ول يف التفاصيل، م�ا دام املوضوع 
ل�ه عاقة باألمن الوطني والقوم�ي لرتكيا، وال يحدد أحد 

مفاهيمه ومعايريه إال  إردوغان وحده!
ربم�ا كانوا س�يكونون س�عداء ل�و استش�ارهم الخائب 
ترام�ب وطل�ب مس�اعدتهم، ولج�أ إليه واس�تنرصهم، 
فخربتهم يف تطويع الش�عوب وتغيري صناديق االنتخابات 
كبرية، وتجربتهم واس�عة وعميقة، وعندهم من الخربات 
والق�درات ما يجعلهم األوف�ر حظاً واألكثر ف�وزاً، ولكنه 
أثبت لهم أنه يجعجع وال يطحن، ويبعبع وال يفعل، بينما 
ه�م يفعلون م�ا يري�دون، ويحققون ما يتمن�ون، وويٌل 
مل�ن يعارضهم ويقف يف طريقه�م، أو يقاومهم ويتصدى 

لبغيهم.
لس�نا شامتني وال نحب أن نعيش عى أحزان اآلخرين، وال 
نقبل أن نبني آمالنا عى آالمهم، ولكنها فرصة نس�تغلها 
لنرف�ع الصوت عالي�اً يف وج�ه اإلدارة األمريكية، أن تكف 
ع�ن سياس�اتها الظامل�ة، وأن تن�أى بنفس�ها عن نرصة 
الظاملني ومس�اعدة املعتدين، فم�ا أصابهم عربة، وما حل 
بهم درٌس، فها اس�تفادوا منه وآبوا، وتعلموا منه وتابوا، 
وأدرك�وا أن احرتام الش�عوب ح�ق، واالع�رتاف بإرادتهم 
واج�ب، ونرصتهم فضيلة، واالعتداء عى حقوقهم رذيلة، 

ومنارصة أعدائهم نقيصة.

 

لماذا ال نقول الحقيقة؟!
مهدي الموىل 

ه�ذا عنوان مقال نرشه أح�د جحوش صدام   ) ملاذا ال نق�ول الحقيقة ( وهل 
هن�اك مان�ع يمنعك من قول الحقيقة   فمت�ى كان العبيد والجحوش يقولون 
الحقيق�ة فالحقيق�ة ال يقولها إال األحرار فقط أليس كذل�ك رغم ان الحقيقة 

نسبية.
فالجح�وش والعبي�د  ال يكره�ون  إال الحري�ة واألحرار ويحن�ون اىل العبودية  
ال يعيش�ون  إال يف ظل العبودية كالس�مك ال يعيش�ون إال يف امل�اء كذلك العبيد 
والجح�وش ال يعيش�ون إال يف ظل العبودية لهذا بمجرد قرب س�يدهم صدام و 
أزالمه  قرروا عبادة آل س�عود ومرتزقتهم الوهابية  وفق ش�عار من كان يعبد 

صدام فصدام قد مات ومن  كان يعبد آل سعود فآل سعود باقون.
له�ذا دعا جحوش وعبيد صدام اىل الوحدة  وتح�دي الحرية واألحرار والقضاء 
ع�يل الحري�ة واألح�رار يف العراق  وعودة نظ�ام العبودية والعبي�د نظام الفرد 
الواح�د العائلة الواحدة القرية الواح�دة  ودعاهم اىل عدم الخنوع  وعدم  خلق 
األعذار  لقبول ش�لة من األحرار  الذين  أطلق عليهم عبارة العماء والفاسدين 
يحكمون العراق  وطلب منهم عدم االعرتاف  باالس�تعمار اإليراني للعراق كما 

طلب منهم  االعرتاف بعبودية آل سعود ألن حكمهم هو نفس حكم صدام .
لهذا  أبدى  اس�تغرابه ودهشته من استغراب وزارة الخارجية العراقية لفرض 
الوالي�ات املتح�دة عقوبات ع�ى  رئيس هيئة الحش�د الش�عبي الس�يد فالح 
الفياض وأخذ يعدد س�لبياته وجرائمه وانتهاكاته لحقوق اإلنسان وانه يقود 

مليشيات تابعة إليران وليس للعراق ودعا اىل محاكمته بالتهم التالية.
الخيانة العظمى وعمالته لدولة أجنبية   قيادته فصائل مس�لحة غري خاضعة 
للحكومة  تأس�يس قواعد عسكرية ملليش�يات إيرانية داخل األرايض العراقية  
اإلثراء غري املرشوع  ولو دققنا يف حقيقة هذه التهم التضح لنا ان السيد فالح 
الفياض بعيدا كل البعد عن هذه التهم إنه قاد فصائل تابعة للحكومة العراقية 
وبأم�ر الحكومة وبتأييد ومنارصة من قبل كل الش�عب العراقي بكل طوائفه 
وألوان�ه ومعتقداته  كما أنه أس�س قواعد عس�كرية عراقي�ة يف أرض العراق 
مهمته�ا حماي�ة العراق والعراقيني والدفاع عنهم  من أش�د  هجمة وحش�ية 
ظامل�ة مظلمة لواله ولوال فصائل�ه لكان العراق يف خرب كان أرضا وبرشا  فلوال  
الحش�د الشعبي  والش�هيد أبو مهدي املهندس وقاسم س�ليماني لذبح شباب 
العراق واغتصبت وس�بيت نس�اء الع�راق وفرض�ت العبودية ع�ى العراقيني 

جميعا بدون استثناء  حتى لو كانوا عبيد وجحوش صدام.
ول�و دققن�ا أكثر من زاويت�ك  التضح لنا ان ال�ذي يجب  إحالته  ع�ى العدالة  
هو مس�عود الربزاني  مس�ئول جحوش صدام يف ش�مال العراق والحكم عليه 
بالخيان�ة العظم�ى  وعمالت�ه لدول�ة أجنبية  قيادت�ه لفصائل مس�لحة غري 
خاضعة للحكومة تأس�يس قواعد عس�كرية ملليش�يات تركية  سعودية أكثر 
من 24 قاعدة عس�كرية تركية  أنه  وجحوش�ه أول من قاد حربا ضد الجيش 
العراق�ي وذبح املدنيني العراقيني كما إنه  منح النفط   اىل أس�ياده ال صهيون  

وتركيا بدون مقابل اما ثروته   الفاحشة والغري مرشوعة فا تقدر.
أن قاس�م س�ليماني لعب دورا كبريا يف حماية أبناء شمال العراق من وحشية 
ص�دام وم�ن الدواعش الوهابي�ة يف عام ١99٦ ق�رر األحرار من أبناء ش�مال 
الع�راق القضاء ع�ى جحوش ص�دام وتحرير الش�مال منهم  وفع�ا حققوا 
االنتصار فأرسع مس�عود الربزاني اىل االس�تعانة  بسيده صدام فأرسع صدام 

اىل  إرسال جيشه وأحتل أربيل وعني الربزاني شيخا عى أربيل .



س�مت الهيئة اإلدارية لنادي الحسني 
الريايض يف اجتماعه�ا الدوري املدرب 
كريم حس�ني قمب�ل مدرب�اً لفريقها 

الكروي.
وقال آم�ني رس النادي فاضل زغري إن 

»اإلدارة اتفقت مع املدرب كريم قمبل 
لتس�ميته مدرباً للفريق يف منافس�ات 
ال�دوري  إىل  املؤه�ل  التأهي�ي  ال�دور 
الكروي املمتاز، وذل�ك بعد أن وضعت 
أس�ماء  ع�دة  طاولته�ا  ع�ى  اإلدارة 

تدريبية محرتمة«.
وأضاف زغري أن »اإلدارة سمت الكادر 
املس�اعد للم�درب وال�ذي يتأل�ف من 
املس�اعدين زياد قاس�م وكريم سالم 
وس�اجد جمعة مدرباً لحراس املرمى 

وصبحي العزاوي مرشفاً للفريق«.
يش�ار إىل أن امل�درب الس�ابق لفري�ق 
الحس�ني صباح عبد الحسن أعلن قبل 
أيام عن اعتذاره عن تكملة املشوار مع 

الفريق.

اعل�ن االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، عن ترش�يح العب املنتخب 
العراق�ي لك�رة القدم ع�ي عدنان، املح�رتف يف ن�ادي فانكوفر 
وايتكابس الكن�دي، لجائرة أفضل العب مح�رتف خارج القارة 
لعام 2020 اىل جانب خمسة عرش العباً آسيوياً. وجاء الرتشيح 
من قبل االتحاد اآلس�يوي لالع�ب عي عدنان، يف ضوء ما يقدمه 
م�ن مس�توى ملفت مع نادي�ه الكندي الذي يش�ارك يف الدوري 
االمريكي. ورش�ح االتحاد اآلس�يوي عي عدنان و15 العباً آخراً 
ضم�ن االس�تفتاء الجماهريي الذي سيس�تمر علي�ه التصويت 

لغاية صباح يوم السبت املقبل.

م�ن  صفقت�ني  القاس�م  ن�ادي  إدارة  أبرم�ت 
السنغال لتعزيز الهجوم والدفاع.

وقال عادل نعمة، مدرب القاسم إن »املفاوضات 
انتهت باالتفاق مع العبني محرتفني س�نغاليني 

هما داودا ودنمبي«.
وأوض�ح: »الالعبان س�يلتحقان بالفريق قريبا 
وسيتم إضافتهما فور بدء االنتقاالت الشتوية«.

وتابع: »داودا صانع ألعاب س�بق أن مثل نادي 
العه�د اللبنان�ي، ويلعب دنمب�ي يف قلب الدفاع 
وبالتحاقهم�ا يكون عق�د املحرتفني اكتمل بعد 
توقي�ع الربازي�ي فرنان�دو والس�نغايل ديمب�ا. 

ونأمل أن يشكلوا إضافة نوعية للفريق«.
وأك�د أنهم يطمح�ون للفوز، الخمي�س املقبل، 

عى امليناء يف ملعب الكفل ضمن الجولة 15.

: »هدفنا النقاط الثالث، فاملباراة بملعبنا،  وب�نينّ
كم�ا أن امليناء من الفرق املنافس�ة لنا حس�ب 
الئح�ة الرتتيب وبالتايل نقاط املباراة مهمة جدا 

وستدفعنا عدة مراكز لألمام«.
يش�ار إىل أن عادل نعمة قاد الفريق يف مباراتني 
حقق الفوز عى أمانة بغ�داد وتعادل مع زاخو 

يف ملعب األخري.

اق�رتب ن�ادي النجف م�ن التعاقد م�ع محرتف 
كامريوني لتدعي�م الخط األمامي للفريق بفرتة 

االنتقاالت الشتوية.
وقال مدرب النجف هاتف شمران »اإلدارة لديها 
اتفاق مسبق مع مهاجم كامريوني قبل تعاقدي 
مع الفري�ق وطالب�ت اإلدارة بتزويدي بمقاطع 
لالعب وهناك قناعة أولية بإمكانياته وسنحسم 
أمره من خالل مش�اهدتنا ملستواه يف التدريبات 
اليومية للفريق«. وبني: »هناك مساعي للتعاقد 

م�ع محرتف جدي�د يلعب كصان�ع ألعاب حيث 
يحتاج الفريق لالع�ب بمواصفات جيدة وهناك 
تحركات للتعاقد مع محرتف، باإلضافة إىل عدد 
م�ن الالعبني املحلي�ني من أج�ل ترميم خطوط 

الفريق بفرتة االنتقاالت الشتوية«.
وأش�ار: »الجهاز الفني وقف ع�ى نقاط مهمة 
بالفري�ق س�نعمل ع�ى تعزي�ز الق�وي منه�ا 
ومعالجة الضعف وسنس�تغل ف�رتة االنتقاالت 

الشتوية«.

قمبل مدربًا 
لكرة نادي 

الحسين

االسيوي يرشح 
علي عدنان لجائزة افضل محترف

سنغاليان ينضمان لصفوف نادي القاسم 

النجف يسعى للتعاقد مع محترف كاميروني 
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يمك�ن لإلعالمي، يف مواجهة حرائق الخالف، أن يحمل املِطفأة، 
لكن�ه يخت�ار يف كث�ري من األحي�ان صفيح�ة البنزي�ن مدفوعاً 
بالرغب�ة يف االنتش�ار حتى ل�و كان ذل�ك نتيجة لن�رش النار يف 

الهشيم! 
الصحافة الرياضية بل اإلعالم يف شقه الريايض، وسيلة إيجابية 
إلن�ارة الزواي�ا املظلمة وهو م�ا اعتدنا علي�ه يف كثري من عقود 
العمل الريايض يف العراق تحديداً، لكن )املنهج( اآلن لدى البعض 
بات يدور حول الس�ؤال: كم م�ن الناس تتابع وتقرأ وتش�اهد 
برصف النظر عن املضمون، وبغض النظر عن الهدف األس�اس 
الذي ينبغي ألية وسيلة إعالمية أن تمارسه وهو تسليط الضوء 
عى املش�كلة والعمل عى إيجاد الحلول لها بكل الصرب واملثابرة 

وبكل القدرة عى اإلقناع والحرص عى تالقي األضداد! 
كنت قبل أيام يف حوار م�ع العديد من زمالء املهنة وطالبت بأال 
يكون كل ما يطرح هو املشكالت، وإنما يجب العمل عى إيجاد 
مساحة ضمن هذا التخاطب الصاخب، يتوىل فيها اإلعالم مهمة 
التثقيف يف قضايا الرياضة التي تبدي جانبا من الوجه اإليجابي 
للمش�هد كما أنها تقدم املتعة والثقافة للمش�اهد، وقلت لهم: 
أدرك أن األمر صعب اآلن يف خضم الس�باق نحو نسب املشاهدة 

العالية، ولكن دعونا نجرنّب! 
يف املوس�م الك�روي 1978-1979 وأم�ام أكثر م�ن ثالثني ألف 
متفرج س�جل النج�م جليل حن�ون للميناء وق�د كان يف علياء 
شأنه، هدفاً عى الرشطة يف واحدة من قمم أيام زمان، فما كان 
م�ن الجنرال دوكلص عزي�ز إال الرد بهدف م�ن كرة صاروخية 
س�ددها من مس�افة 30 مرتاً اس�تقرت يف أعى يم�ني الحارس 

)أظنه عبد املهدي هادي( محرزا هدف التعادل.. 
ف�رح جمهور الرشطة باله�دف ونيس أنه خ�رج متعادالً، فقد 
كان هدفاً ال يمك�ن أن يصوغه إال نجم فريد من طراز دوكلص 
عزيز.. وبعد يومني ويف إطاللته األسبوعية )الرياضة يف أسبوع( 

الب�دري  الكب�ري مؤي�د  األس�تاذ  أش�اد 
باله�دف وكاد يتغزل به ث�م قال: ولكن 
للربنام�ج رأي آخ�ر، هذا اله�دف ليس 
رشعي�ا فلقد كانت الكرة من ركلة حرة 
غري مبارشة وقد ذهبت إىل الش�باك من 
دون أن يمسس�ها أحد.. وق�د فات هذا 

عى حكم املباراة صبحي أديب.. 
نيس الن�اس الهدف وروعت�ه ثم راحوا 
يتغن�ون برباعة اإلعالمي ال�ذي يلتقط 
الحقيق�ة  وينق�ل  وملاحي�ة  بأملعي�ة 

ويصحح األخطاء من دون أن يقيم الدنيا وال يقعدها!
يمك�ن أن ي�ؤدي الصحفي، واإلعالمي يف النطاق األوس�ع، دوراً 
مماث�اًل كلم�ا كان ه�ذا ممكناً، وق�د كانت للكثري م�ن الزمالء 

اجتهادات رائعة عى هذا الطريق.. 
يف املوس�م الكروي 1996-1995، جاءني أحد الزمالء يف القسم 
الريايض بجريدة )القادس�ية( يحمل وصفاً لنهائي الكاس بني 
الرشطة والزوراء وفيه اتهام ش�ديد للحك�م الدويل فالح منفي 
بأنه احتسب ركلة جزاء غري صحيحة للزوراء الذي أحرز اللقب 
يف خاتمة املطاف.. قلت له: وجهة نظري مختلفة معك.. أرى أن 
هنالك حالة إعثار ربما تس�تدعي أو ال تستدعي االحتساب من 
قبل حارس الرشطة عماد هاش�م أمام العب الزوراء نزار عي.. 

الحقيقة أنا عندي شك يف ما تقول! 
اضط�ررت إىل البقاء حتى س�اعة متأخ�رة من اللي�ل بانتظار 
برنام�ج )الرياضة اليوم( وقد أظهرت كام�ريا محمولة ملصور 
نّيت أنا  يق�ف خلف مرمى الرشطة أن هنالك إعث�ارا، وهكذا تبن�
شخصياً موقف الحكم فالح منفي ونقلت ترصيحه كامالً تحت 
عنوان: الكامريا املحمولة حرنّرت رقبتي من خمسني ألف اتهام! 
يف حزيران من عام 2001 نش�بت أعمال ش�غب غري مسبوقة ال 
عه�د للمالعب العراقية بها خالل مباراة ال�زوراء مع النجف يف 
ملعب األول.. نزل الجمه�ور إىل أرض امللعب وحدثت مواجهات 
شديدة بني مسؤول مهم يف اتحاد الكرة مع املدرب ناجح حمود 
واش�تبك الكث�ريون مع بعضهم ع�ى خلفية احتس�اب الحكم 
الدويل حازم حس�ني ركلة جزاء )جدلية( وكان بسببها معرنّضا 
للذهاب إىل معسكر الضبط لوال أن املصور الذي يعمل معي كان 
قريباً جداً من الحالة وقد رصدها بشكل كامل، وكان هذا وحده 

سبباً لئال يزور هذا الحكم )منتجع الرضوانية(!
)املعالجة( عى أعمدة الصحف أو عى الشاش�ة يمكن أن تكون 
بلس�ماً وُحكماً ع�ادالً، ب�رشط أال تكون الكلم�ات فيها بمذاق 

وفعل اللكمات!

كلمات.. مبذاق اللكمات! خبرة طالب وتألق عبد الرحيم ابرز مالمح 
الجولة الرابعة عشرة

علي رياح

غريت الجولة 14 مشهد الصدارة بالدوري 
العراق�ي، وبع�د أن اس�تحوذ عليه�ا نفط 
الوسط منذ انطالق نسخة املوسم الجاري 
من املس�ابقة، بات القوة الجوية عى رأس 

الجدول.
وش�هدت مباريات هذه الجول�ة تألق عدد 
من الالعب�ني الذين ق�ادوا فرقه�م لنتائج 

مميزة وتركوا بصمة فنية ملفتة.
حارس خبري

فه�د طالب: حارس مرم�ى القوة الجوية، 
اس�تطاع بخربته الطويلة أن يضع بصمة 
قوية يف لقاء أربيل الذي انتهى بفوز فريقه 
3-0 وكان صاح�ب دور كب�ري يف نظاف�ة 

الشباك.
دفاع متماسك

منتظ�ر عب�د الس�ادة: قل�ب دف�اع فريق 
لق�اء  يف  العبي�ه  أب�رز  وأح�د  الكهرب�اء 
نف�ط ميس�ان ال�ذي ف�از ب�ه 0-1. تكفل 
عبد الس�ادة يف إفش�ال غالبي�ة الهجمات 
الخطرية للخصم ليس�هم بق�وة يف تحقيق 

النقاط الثالث.

س�عد ناطق: قل�ب دف�اع الرشط�ة املنقذ 
تمك�ن من قي�ادة فريقه للف�وز 1-0 عى 
الطلب�ة عندم�ا عج�ز املهاجم�ون، فحلق 
كعادته ووضع الكرة داخل الشباك، ليثبت 
م�ن جدي�د أنه أح�د أصح�اب الحل�ول يف 
األوقات الصعبة بقدراته الهائلة يف الكرات 

العرضية.
أحمد عبد الحس�ني: الظهري األيمن بفريق 
النجف، نش�يط ومقاتل، أحكم س�يطرته 
عى جبهته، وأوقف تحركات نفط البرصة 
ولع�ب بثق�ة عالية ليخ�رج فريق�ه فائز 

بثالثية.
بيار أب�و بكر: الظهري األيرس لفريق النفط 
ه�و اآلخر متمي�ز بألعاب اله�واء ورسعة 
االنتق�ال من الدف�اع للهج�وم، تكفل بفك 
دفاع�ات املين�اء عندم�ا تعطل�ت مفاتيح 
الفري�ق لينق�ذ النف�ظ به�دف كان كافيا 

لحصد النقاط الثالث.
وسط فاعل

عي مه�دي: ارت�كاز فريق الرشط�ة الذي 
عانى من اإلهمال عى دك�ة البدالء وما أن 

س�نحت الفرصة بعد إصاب�ة زميله أمجد 
عطوان ليثبت مظلوميت�ه بأداء مميز جدا 

يف مواجهة الطلبة.
أحم�د س�ويجت: العب وس�ط الس�ماوة 
الش�اب برغ�م مش�اركته األوىل يف الدوري 
لكن�ه قلب موازي�ن املباراة وأثب�ت للجهاز 
الفني أحقيته بمكان يف التشكيل األسايس 
من خ�الل تحركات�ه وتس�جيله أحد هديف 

السماوة.
عباس عبد: الجناح األيمن لفريق القاسم، 
هو أحد الوجوه املتألقة باملوس�م الجاري، 
ويمتلك ش�جاعة التقدم دائم�ا للتواجد يف 
منطق�ة املنافس، وق�د تمكن م�ن تعديل 

النتيجة لفريقه 1-1 بشباك زاخو.
أحم�د لفت�ة كون�ي: مهاج�م يمت�از عى 
الط�رف األي�رس مؤث�ر يف تش�كيلة فريقه 
النج�ف ومفت�اح مه�م وفاع�ل بالفريق، 
سجل هدفني يف شباك نفط البرصة يف فوز 

فريقه 3-0 بهذه الجولة.
قوة ضاربة

أيمن حس�ني: مهاجم القوة الجوية املتألق 

يف 
لجوالت  ا

ة  خ�ري أل ا
الدوري  من 

اس�تعاد 

ش�هية التسجيل، وس�جل هدفني يف شباك 
أربيل وكان مصدر قلق ملدافعي األخري.

مهن�د عبد الرحي�م: مهاجم ال�زوراء الذي 
تكفل بانتزاع الصدارة من نفط الوس�ط 
بع�د م�رور 13 جول�ة. س�جل 
عب�د الرحيم ه�ديف الفوز 
مب�اراة  وق�دم   0-2

استثنائية.

كشف مدافع نادي القوة الجوية 
عي بهج�ت، عن مدة غيابه عن 
املالعب بعد االصابة التي تعرض 
لها يف مباراة فريقه امام اربيل.

»نتائ�ج  إن  بهج�ت  وق�ال 
التي  الطبي�ة لالصبة  الفحوص 
تعرض�ت له�ا يف مب�اراة اربيل، 
ظهرت بع�د خضوعي للفحص 
من قبل الكادر الطبي املختص«.

واوض�ح أن »التقاري�ر اش�ارت 
اىل اصابت�ي بعضل�ة )الكالف(، 
بالتايل سأغيب ملدة 10 ايام، عى 
ان يتم تأهيي للعودة اىل املالعب 

من جديد«.
يذك�ر ان بهج�ت س�يغيب عن 
لق�اء القم�ة أم�ام الرشط�ة يف 
الجولة املقبلة م�ن دوري الكرة 

املمتاز.

س�بور  دني�زيل  ن�ادي  اعل�ن 
بش�كل  تعاق�ده  الرتك�ي، 

رس�مي م�ع املهاجم 
احم�د  العراق�ي 

ياسني.
وذك�ر النادي ان 
أب�رم  »الن�ادي 
اتفاًق�ا  مؤخ�رًا 
ملدة عام ونصف 
العام مع الالعب 

ياس�ني،  أحم�د 
العب خط الوس�ط 

ل�غ  لبا ا

م�ن العم�ر 29 عاًم�ا، والذي 
يعلب لصف�وف هاكن 
السويدي، مع خيار 
عام  مل�دة  التمدي�د 

واحد«.
»نرح�ب  واض�اف 
ياس�ني،  بأحم�د 
أيضا عضو  وه�و 
املنتخ�ب  يف 
ونتمنى  العراق�ي 
التوفي�ق تحت  ل�ه 
االٔخ�ر  قميصن�ا 

واالٔسود«.

دنيزلي سبور التركي يتعاقد 
مع احمد ياسين 

االصابة تغيب علي بهجت
 عن مواجهة الشرطة



مدري�د  أتلتيك�و  نادي�ا  دخ�ل 
وتوتتنهام هوتس�بري يف س�باق 
الالعب�ن  أح�د  م�ع  للتعاق�د 
املميزين يف صفوف ريال مدريد 

هذا املوسم.
ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« 
اإلسباني، فإن هناك رصاًعا بن 
أتلتيك�و وتوتنه�ام للتعاقد مع 
لوكاس فاس�كيز، جن�اح ريال 
فاس�كيز  عقد  مدريد.وينته�ي 
املوس�م  عق�ب  املرينج�ي  م�ع 
التوقيع  الح�ايل، ويحق لالع�ب 
مع أي ناٍد مجاًنا يف شهر كانون 

الثاني الجاري.
أن  إس�بانية  تقاري�ر  وذك�رت 
ري�ال مدريد قدم عرًض�ا واحًدا 
لفاسكيز من أجل التجديد، لكن 
الالعب رفضه ووصفه بأنه غري 
مقنع.ويعي�ش فاس�كيز حالة 
م�ن التأل�ق م�ع املرينج�ي هذا 
املوسم، س�واء يف مركز الجناح 

أو الظهري األيمن.

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بش�أن 
مس�تقبل دييل آيل، العب وس�ط توتنهام هوتسبري، خالل 
املريكات�و الش�توي الج�اري. وكان�ت تقاري�ر صحفي�ة 
زعم�ت أن توتنهام يضع عقبات مادية، للس�ماح برحيل 
آيل إىل باريس س�ان جريمان. ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن« 
الربيطانية، فإن آيل واثق يف أن توتنهام س�يخضع لرغبته 
يف النهاية، ويوافق ع�ى إعارته إىل باريس خالل املريكاتو 
الش�توي.ويرتبط آيل بعالقة متوت�رة مع الربتغايل جوزيه 
مورينيو، مدرب السبريز، ما جعل الالعب خارج حسابات 
املش�اركة باملباري�ات هذا املوس�م. يذكر أن 
األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب 
سان جريمان، طلب من ليوناردو املدير 

الريايض، التعاقد مع آيل هذا الشتاء.

م�ع خروج ري�ال مدريد صفر اليدين من بطولة كأس الس�وبر اإلس�باني 
لك�رة الق�دم يف األي�ام القليل�ة املاضية، يتطل�ع كل من اح�د قطبي الكرة 
اإلس�بانية إىل تضميد جراحه من خالل مس�ابقة كأس ملك إسبانيا.ويحل 
ري�ال مدري�د ضيفا عى ديبورتيف�و ألكويانو اليوم األربع�اء يف دور ال�32 
ملس�ابقة الكأس، وفش�ل ريال مدريد يف بلوغ نهائي كأس السوبر.وسقط 
الري�ال بقيادة املدرب الفرنيس زين الدين زيدان أمام أتلتيك بيلباو يف الدور 
قبل النهائي لكأس السوبر، ويطمح الفريق اآلن لتجنب السقوط بمسابقة 

الكأس أمام ألكويانو الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة.

تعديالت زيدان 
وق�د يحاول زي�دان الدفع يف مباراة الي�وم ببعض الالعبن الش�بان؛ حيث 
يرجح أن يحل أندري لونن مكان البلجيكي تيبو كورتوا يف حراس�ة املرمى 
لتكون أول مباراة يش�ارك فيها أساس�يا مع الفريق.كما قد يلجأ زيدان إىل 

إجراء تغيري عى مس�توى قيادة خط الهجوم من خالل منح مواطنه كريم 
بنزيم�ا راحة يف ه�ذه املباراة علما بأن الالعب س�جل 13 هدف�ا للفريق يف 
مختلف البطوالت هذا املوسم.وس�جل ماريانو دياز هدفا واحدا للفريق يف 
املوس�م الحايل فيما عاد يوفيتش إىل آينرتاخ�ت فرانكفورت قبل أيام قليلة 
عى س�بيل اإلعارة بعدما فشل يف هز الش�باك مع الريال هذا املوسم.وقال 
زي�دان: »كنت أتطلع لتجدي�د الدماء وتنش�يط األداء واعتقدت أن الدقائق 
األخرية قد تش�هد تمريرة عرضية تحت�اج إىل تواجد ماريانو أمام املرمى«.

كما قد تش�هد املباراة الدفع بالالعب النرويجي مارتن أوديجارد الذي عاد 
للريال قبل بداية املوسم الحايل بعد فرتة إعارة يف ريال سوسييداد.وإذا قدم 
أوديج�ارد أداء جيدا يف مس�ابقة ال�كأس التي يرجح أن يري�ح فيها زيدان 
العبن مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، سيعزز الالعب النرويجي فرصه 

يف دخول حسابات زيدان للمباريات املقبلة يف الدوري.

به�ا  يم�ر  الت�ي  الكب�رية  الكب�وة  وس�ط 
يوفنت�وس يف املوس�م الح�ايل، يأم�ل فريق 
الس�يدة العج�وز يف تجنب الس�قوط أمام 
نابويل اليوم األربعاء يف مباراة كأس السوبر 
اإليط�ايل خوفا من تفاقم أزمته يف املوس�م 

الحايل.
ويلتق�ي يوفنت�وس حام�ل لق�ب الدوري 
فريق نابويل حامل لق�ب الكأس اليوم عى 

لقب السوبر اإليطايل.

توقيت يسء
يوفنت�وس  ع�روض  تواصل�ت  ح�ال  ويف 
املتذبذب�ة يف ه�ذه املب�اراة س�يكون األم�ر 
للفري�ق،  جدي�دة  قوي�ة  لطم�ة  بمثاب�ة 
س�تحيط الش�كوك بقدرت�ه ع�ى الدف�اع 
عن لق�ب الدوري الذي احتكره يف املواس�م 

التسعة املاضية عى التوايل.
توقي�ت يسء وصع�ب  املب�اراة يف  وتأت�ي 
ليوفنت�وس ال�ذي يرتن�ح يف ال�دوري ه�ذا 

املوس�م بقيادة مديره الفني الجديد أندريا 
بريل�و ال�ذي اع�رتف بأزم�ة فريق�ه بع�د 
الهزيمة 0-2 أمام انرت ميالن، األحد املايض.

ووسعت تلك الهزيمة الفارق بن يوفنتوس 
ومي�الن املتص�در إىل 10 نق�اط، ومع إنرت 

ميالن صاحب املركز الثاني إىل 7 نقاط.
ويحت�ل يوفنتوس، املركز الخامس وتتبقى 
ل�ه مب�اراة مؤجل�ة م�ع نابويل أيض�ا ولم 

يتحدد موعدها بعد.

وقال بريلو: »تعاملنا مع املباراة كان خاطئا 
من�ذ البداي�ة... وعندما نحتاج للحس�م يف 
مثل هذه املباريات، نعاني بشدة«.وأوضح: 
»لم يك�ن باإلمكان أن نقدم أداء أس�وأ من 
هذا. لكننا نحتاج اآلن استعادة االتزان ألننا 

سنخوض مباراة يف الكأس«.

انتقادات حادة
إىل  املوجه�ة  االنتق�ادات  ح�دة  وتزاي�دت 
يوفنت�وس والعبي�ه بم�ن فيه�م املهاج�م 

الربتغايل الش�هري كريستيانو رونالدو فيما 
أفلت العبا الوس�ط النش�يطان ويس�تون 
مكين�ي ودي�ان كولوسيفس�كي م�ن هذه 

االنتقادات.
لك�ن بريلو لم يدفع بالالعبن يف مباراة إنرت 
إال يف وس�ط الش�وط الثان�ي لين�ال املدرب 
الش�اب تقييم�ا س�يئا م�ن صحيف�ة »ال 
جازيتا ديلو سبورت« اإليطالية الرياضية.

ورك�زت الصحيفة يف صفحته�ا األوىل عى 
نجاح إنرت، ولكنها أش�ارت أيضا إىل الالعب 
لورن�زو إنس�يني نج�م ناب�ويل وهدفيه يف 

مرمى فيورنتينا.

عقلية وتضحية
وع�ى النقيض م�ن حال يوفنت�وس، يبدو 
س�حق  ال�ذي  ناب�ويل  يف  أفض�ل  الوض�ع 
فيورنتين�ا 6-0 لريفع رصيده إىل 34 نقطة 
يف املرك�ز الثالث بالدوري بف�ارق األهداف 
فقط أمام روما وبفارق نقطة واحدة أمام 

يوفنتوس.
نجاح�ه  نق�ل  يف  اآلن  ناب�ويل  ويأم�ل 
بال�دوري إىل مبارات�ه يف كأس الس�وبر 
اإليط�ايل الي�وم التي س�تكون مواجهة 
مك�ررة لنهائي كأس إيطاليا يف املوس�م 
املايض التي حس�مها يوفنتوس بركالت 

الرتجيح يف حزيران املايض.
ويصطدم جين�ارو جاتوزو املدير الفني 
لناب�ويل يف مباراة اليوم بزميله الس�ابق 
بريلو.وق�ال جات�وزو: »أظهرن�ا عقلية 
جيدة وعملنا بجدية. أش�عر بالس�عادة 
لطريق�ة اللع�ب التي قدمه�ا الفريق يف 

املباراة. رأيت عقلية وقوة وتضحية«.
اللياق�ة  الس�تعادة  جات�وزو  ويتطل�ع 
املعه�ودة ملهاجمه درايس مريتنز لكنه 

س�يفتقد جه�ود فيكت�ور أوس�يمن 
اإلصاب�ة  بس�بب  روي�ز  وفابي�ان 

بفريوس كورونا.
كما سيحرم وباء كورونا يوفنتوس 
من جهود العبيه أليكس س�اندرو 
وخوان ك�وادرادو وماتياس دي 

ليخت.

اليوم.. يوفنتوس المتعثر يواجه نابولي الطموح في كأس السوبر 

الريال يرفع شعار 
»التعويض« بمواجة 

الكأس اليوم
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يسعى تشيليس لضم إيرلينج هاالند، 
مهاجم بوروس�يا دورتموند، الصيف 

املقبل، وفقا لتقرير صحفي.
فق�د ذك�رت مجل�ة »ذا أتالنتي�ك« 

أن  اإللكرتوني�ة، 

الالعب النرويج�ي يأتي عى رأس اهتمامات 
تش�يليس، ال�ذي يس�عى لتعزي�ز صفوف�ه 
بمهاج�م آخ�ر م�ن الط�راز األول، إىل جانب 

األملاني الدويل تيمو فرينر.
يذكر أن هاالن�د )20 عاما( يرتبط بعقد مع 
دورتمون�د، يس�تمر حتى 2024، وحس�بما 
ت�ردد، يوج�د بن�د يف التعاقد يتي�ح ألطرافه 

التخارج، اعتبارا من 2022.
ووفقا ل�«ذا أتالنتيك«، فإن تشيليس مستعد 
لدف�ع أكث�ر م�ن ال�75 ملي�ون ي�ورو، التي 

ُيعتق�د أنها محددة الس�تغناء دورتموند عن 
الالعب، املستهدف أيضا من قبل ريال مدريد 

ومانشسرت سيتي.
وكان هانز يواخيم فاتسكه، املدير التنفيذي 
لدورتموند، قد اس�تبعد إمكانية االس�تغناء 
املبكر ع�ن هاالند، بقول�ه: »إيرلينج، ومدير 
أعمال�ه مين�و راي�وال، يعرفان م�اذا يعنيان 

بالنسبة لنا«.
ونصح هاالند بأن يأخذ وقتا »حتى ينضج يف 

دورتموند، ليصري نجما عامليا فذا«.

ووفًقا لربنامج »الشرينجيتو« اإلسباني، فإن ريال يحتاج إىل 
خفض رواتب الالعبني بنسبة %25، كما قد يضطر املرينجي 
إىل بي�ع العب.وأش�ار إىل أن س�ريجيو راموس، قائ�د الفريق 
ع�ى  ع�رض  امللك�ي، 
اإلدارة  اقرتاح  الالعبني 
بشأن خفض الرواتب، 
ه�ذا  رفض�وا  لكنه�م 

األمر.
الربنام�ج  وأوض�ح 
الوحي�د  أن  اإلس�باني 
ع�ى  واف�ق  ال�ذي 
كان  راتب�ه  خف�ض 
الربازييل  الوسط  العب 

كاسيمريو.
ويحت�ل ري�ال مدري�د 
يف  الثان�ي  املرك�ز 
الدوري  ترتي�ب  جدول 
اإلس�باني برصي�د 37 
نقط�ة، خل�ف أتلتيكو 

املتصدر ب�4 نقاط.

العبو ريال مدريد يرفضون تخفيض رواتبهم

عل�ق ري�ال مدري�د، عى أنب�اء تعاق�ده مع 
النمس�اوي دافيد أالبا، ظهري بايرن ميونخ، 

يف صفقة مجانية.
ونرشت كل الصحف اإلس�بانية، أن أالبا وقع 
عى اتفاق مبدئي مع ريال مدريد، لالنضمام 

إىل صفوفه بداية من موسم 2022-2021.
ووفًق�ا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، 
فإنه تم التواصل م�ع مصادر يف ريال مدريد 
للتعليق عى صفق�ة أالبا، إال أنهم لم يؤكدوا 
أن الن�ادي امللك�ي توصل التف�اق نهائي مع 

الالعب النمساوي.
ويحظ�ى أالب�ا باهتم�ام العديد م�ن الفرق 
األوروبية الكربى، مثل برشلونة، إنرت ميالن، 

يوفنتوس وتشيليس ومانشسرت يونايتد.
ال�دويل النمس�اوي ينتهي عقده م�ع النادي 

البافاري بنهاية املوس�م الحايل، 
ويح�ق ل�ه التوقي�ع ألي ناٍد 

مجاًن�ا يف الوق�ت الراه�ن، 
بحي�ث ينض�م إىل صفوفه 

الصيف القادم.

النادي الملكي ينفي
 اتفاقه مع أالبا

رفض العبو ريال مدريد الوقوف بجانب النادي 
الملكي في األزمة االقتصادية الحالية، الناجمة عن 

تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تشيلسي يسعى للتعاقد مع هاالند

وجه جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق تحذيرا 
ألح�د الالعب�ن البارزي�ن يف الريدز.ول�م يحق�ق 
ليفرب�ول أي فوز يف آخ�ر 4 مباريات وتراجع من 
القم�ة إىل املرك�ز الراب�ع، مم�ا زاد الضغ�ط عى 

الفريق، خاصة عى مجموعة الهجوم.
وس�جل محمد صالح وس�اديو مان�ي وفريمينو 
183 هدفا فيما بينهم بالدوري اإلنجليزي املمتاز 
عى مدار 4 مواس�م، وساعد هذا الثالثي ليفربول 
ع�ى إح�راز اللقب ألول م�رة يف 30 عاما املوس�م 

املايض.لكن مستواهم تراجع مؤخرا، ولم يسجل 
أي الع�ب منهم يف آخ�ر 3 مباريات ومنها التعادل 
دون أه�داف م�ع مانشس�رت يونايت�د املتصدر يف 

أنفيلد يوم األحد املايض.
ورغ�م أن كاراج�ر يتوقع عودة ص�الح وماني إىل 
مس�تواهما العايل، فإنه يشكك يف فرص فريمينو 

عى املدى البعيد.
وأش�ار قائد الري�دز الس�ابق، إىل أن أداء فريمينو 
يف الف�رتة األخرية، قد يفقده موقعه يف التش�كيلة 

األساسية للمدرب يورجن كلوب.
وقال كاراجر لش�بكة سكاي س�بورتس: »ال أزال 
أث�ق يف ع�ودة ماني وصالح إىل تس�جيل األهداف، 
لكن يج�ب أن أقول إني أش�عر بالقلق بخصوص 

فريمينو«.
وتاب�ع: »أعتق�د أن�ه يحت�اج إىل أن يك�ون أكث�ر 

خطورة أمام املرمى«.
ويعتق�د كاراج�ر أن أداء فريمين�و بصف�ة عامة 

انخفض هذا املوسم.

كاراجر يحذر من تراجع مستوى فيرمينو آلي يقترب من صفوف سان جيرمان

أتلتيكو وتوتنهام يتنافسان على ضم فاسكيز
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  األُمُّ َمدَرَسٌة الثقافـي

حافظ ابراهيم. ش�اعر مرصي ذائع الصيت. عارص 
أحمد شوقي ولقب بش�اعر النيل وبشاعر الشعب. 
يعترب ش�عره س�جل األح��داث، وقد تمي�ز بجمال 

شعره.

األُمُّ َمدَرَسٌة إِذا أَعَددَتها
 أَعَددَت َشعباً َطيَِّب األَعراِق 

َدُه الَحيا األُمُّ َروٌض إِن َتَعهَّ
 ِبالرِيِّ أَوَرَق أَيَّما إيراِق 

األُمُّ أُستاُذ األَساِتَذِة األىُل
 َشَغلَت َمآِثُرُهم َمدى اآلفاِق

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

 الخ�وف م�ن امل�وت هو أكث�ر أن�واع الخوف الت�ي ال يمكن 
تربيره�ا. فال خطر ع�ى امليت من حصول أي�ة مصائب له. 
قليلون هم من يرون بأعينهم ويشعرون بقلوبهم. القومية 
م�رض طف�ويل، ه�ي حصب�ة البرشي�ة. املعلومات ليس�ت 
معرفة. إذا كان اإلنس�ان يلتزم باألعمال الحس�نة خوفاً من 
العقاب وأمالً يف املكافآت، فنحن يف قمة األس�ف. الفرق بني 
الغب�اء والعبقرية هو أن العبقرية لها حدود. ما هو صحيح 
لي�س دائماً منترش وما ه�و منترش ليس دائماً بصحيح. أي 
أبله يس�تطيع أن يعرف . . لكن األساس هو الفهم. أنا فنان 
كفاية ألرس�م بحرية يف مخيلتي . . الخي�اُل أكثر أهمية من 

املعرفة ، املعرفة محدودة . . الخيال يطوق العالم.

ان رواي�ة القاص والروائ�ي حنون مجيد 
ظاه�رة  تتن�اول   )2020( األم«  »م�وت 
العربي�ة  الرواي�ة  يف  وش�ائعة  مهم�ة 
والعاملية، هي ظاهرة موت األم، والنتائج 
التي ترتكه�ا يف نفوس أبنائه�ا وأرستها. 
وليس�ت بعيدة ع�ن الذهن ص�ورة موت 
األم يف رواي�ة »الغري�ب« أللبري كامو، كما 
أن الرواية، بدءاً م�ن عنوانها ترغمنا عى 
اس�تحضار رواي�ة أحمد خل�ف املعروفة 
»م�وت األب«، مع الفارق الكبري بني داللة 

املوتني يف الروايتني. 
واض�اف :يف رواي�ة »موت األم«، يس�تهل 
الروائ�ي حنون مجي�د رسده عرب توظيف 
ضم�ري املتكل�م )أن�ا( لل�راوي املركزي يف 
الرواي�ة، االب�ن )رأف�ت(، الذي ينق�ل لنا 
مش�اعره وهو يص�ف الس�اعات األخرية 
الحتض�ار أم�ه )لي�ى( وأص�داء ذلك عى 
األب  وموق�ف  )آم�ال(،  أخت�ه  نفس�ية 
املتسلط )عبد الغفور( وسلوكه املتناقض 

.وتب�دو لن�ا ش�خصية األب، من�ذ  واملحريرّ
البداية، شخصية متسلطة وطاغية:

»اآلن ص�ار بوس�عي أن أدرك جيداً امتداد 
 )10  -  9 )ص  غرين�ا«.  ع�ى  س�طوته 
وسنكتش�ف الحق�اً تناق�ض ه�ذا الرأي 
م�ع م�ؤرشات س�لوكية أخ�رى تكش�ف 
عكس ذلك. ويش�عر رأفت، االبن، والراوي 
الرئييس إن أم�ه ضحية )ص10( وهو ما 
يخلق لدى القارئ أفق توقع يتعلق بسبب 
م�وت األم ومن يتحمل مس�ؤولية موتها 

بوصفها ضحية.
واستدرك :لكن رسد الراوي املركزي رأفت 
ينقط�ع فجأة، دونما مقدم�ات أو تمهيد 
بدخ�ول س�ارد جديد ه�و خال�د، صديق 
رأف�ت العائ�د م�ن بلجيكا، بع�د أن هرب 
من عملية اعتق�ال مؤكدة يف زمن النظام 
الصدامي، بع�د اختطاف صديقه )ماهر( 
ليالً وقتله يف أقبية التعذيب وتسليم جثته 

يف صباح اليوم التايل.

وتابع :ويتس�اءل خالد بينه وبني نفس�ه 
ع�ن تلك امل�رأة البيضاء، وفيم�ا إذا كانت 
ه�ي س�ليمة، الت�ي ذكرت�ه بمخطوط�ة 
»املدين�ة الفائ�رة« املفق�ودة. وهن�ا نجد 
كان  ضائع�ة  ملدون�ة  ذك�راً  م�رة،  ألول 
يبحث عنها خال�د، وربما رأفت أيضاً بعد 
اختفائه�ا، كم�ا سنكتش�ف الحق�اً، بعد 
مقت�ل ماهر ع�ى أي�دي ج�الدي النظام 
أن  يل  ويخي�ل  الصدام�ي.  الديكتات�وري 
املؤل�ف أراد له�ذه املخطوط�ة املفق�ودة 
الت�ي تحمل اس�م »املدين�ة الفائ�رة« أن 
تلعب دوراً تنبؤياً، كذلك الدور الذي لعبته 
مخطوط�ة )ملكيادس( يف رواي�ة »مائة 
ع�ام م�ن العزل�ة« ملاركي�ز، أو ربما مثل 
مخطوطة الس�يد نور يف عدد من روايات 
عب�د الخالق الركابي. لكننا لن نكتش�ف، 
من خالل مالحقتنا لبطل املخطوطة هذه 
أي إضاءات الحقة ترتبط بمسار األحداث 
الروائي�ة، بل ظلت مجهول�ة بما تحملها 

من بيان�ات أو نب�وءات أو ش�هادات عن 
تلك املرحل�ة أو غريها، اللهم إال يف الفصل 
األخري م�ن الرواية، وهو الفص�ل الواحد 
والعرشون، والذي نجد فيه إشارات مهمة 
إىل أن املدون�ة ق�د كتب�ت منذ التأس�يس، 
أع�وام،  بضع�ة  قب�ل  حت�ى  واس�تمرت 
واملفارقة يف األمر أن كاتبها اليساري بعد 
أن ش�عر بانكش�اف أمره سلمها إىل غريه 

وأختفى« )ص262(.
تنتق�ل  أن  الطري�ف  :م�ن  وأس�تطرد   
املخطوطة إىل العديد من األيدي، وأضيفت 
إليها العديد من الروايات والحكايات حتى 
وصل�ت، وه�ي مفارقة إىل ي�دي )ماهر( 
اإلس�المي الذي ُقتل تح�ت التعذيب، وهو 
ما يجعلها سفراً مفتوحاً مثل مخطوطة 
السيد نور يف روايات عبد الخالق الركابي. 
ويب�دو أن املؤلف كان يطمح إىل أن يجعل 
لل�رواة  مفتوح�ة  مخطوط�ة  مدونت�ه 
والحكائ�ني وش�هود العرص ع�ى مرحلة 

االس�تبداد التي مربها به�ا العراق يف عهد 
الطاغية صدام . ويتح�دث خالد عن هذه 
املخطوط�ة الت�ي ظل يبحث عنه�ا دونما 
ج�دوى فيقول: »يف مثل هذه األيام جعلت 
األخبار ت�رتى عن محتوياته�ا، فوصفها 
أحده�م بأم الكتب، مثلم�ا وصفوا املدينة 
الفائرة ب�أم العراق«. ون�درك أن خالد قد 
خيرّل إليه، أنه سيعثر عى املدونة ليعرضها 
عى املنظمات املدنية هناك، ليطلع العالم 
عى أحداثه�ا الدامية، ويمي�ط اللثام عن 
الحي�ف الذي لح�ق بها منذ تأسيس�ها يف 
الس�تينات. وأتس�اءل هن�ا فيم�ا إذا كان 
باإلمكان االفرتاض أن رواية حنون مجيد 
ه�ذه ه�ي املخطوط�ة الضائع�ة، أو أنها 
إح�دى نس�خها االفرتاضي�ة، خاص�ة أن 
خالد كان يحلم بتحويلها إىل رواية جديدة 
تض�اف إىل رصي�ده الروائ�ي والقص�ي 
البال�غ ثالث رواي�ات وث�الث مجموعات. 
وم�ى اىل القول :ليس م�ن الصعب عى 
الق�ارئ أن يس�تنتج أن خال�د هنا يرتدي 
قن�اع املؤلف حنون مجيد، وربما العكس، 
من خ�الل االس�تدالل عى ع�دد الروايات 
واملجموعات القصصي�ة، وهو أمر يؤرش 
املنح�ى امليت�ا رسدي لرواية »م�وت األم« 
من خالل البحث ع�ن مخطوطة ضائعة، 
ومحاول�ة كتابة س�رية تخيلي�ة للمدينة 
تحت ظروف االس�تبداد والقمع والحرب، 
كم�ا أن ذل�ك يدفعنا إىل تذك�ر أن »رأفت« 
نفس�ه كان يطم�ح إىل أن يك�ون قاص�اً، 
وهي إش�ارة ربما تكش�ف عن قناع آخر، 

يرتدي�ه الروائ�ي، أو املؤل�ف ه�و قن�اع 
»رأف�ت«، ال�ذي يمتل�ك كل أرسار الحدث 
داخ�ل  الدرام�ي، بوصف�ه ف�رداً مؤث�راً 
مش�اهد »الدراما األرسية« املركبة. ومما 
يش�دنا إىل الرواية أنه�ا ذات بنية دائرية. 
إْذ يع�ود الفص�ل األخ�ري م�ن الرواية إىل 
اس�تكمال مش�اهد الفصل األول املتعلق 

بإقامة مراس�م العزاء لألم داخل الخيمة، 
وبحض�ور ع�دد كبري من األق�ارب وأبناء 

املحلة، ومنهم خالد العائد من بلجيكا.
وب�ني :يب�دو أن الروائي حن�ون مجيد قد 
عم�د إىل تجميد زم�ن الرسد ال�ذي بدأ به 
يف الفصل األول م�ن الرواية لتحقيق مثل 
ه�ذا القطع، ويرجئ اس�تكمال ما حدث 

داخل خيمة العزاء حتى نهاية الرواية ويف 
فصلها األخري تحديداً، ضمن لعبة رسدية 
ماك�رة، أومأ لها بخف�اء من خالل بعض 
النب�وءات أو حاالت »االس�تباق الرسدي« 
التي قدمت يف الفصل األول ومنها إش�ارة 
)رأف�ت( إىل ق�رب انتهاء مراس�يم العزاء 
دونما مخاطر حدوث تفجري داخل الخيمة 
وفع�اًل يتحق�ق ه�ذا االس�تباق ال�رسدي 
الحقاً، ولكن يف فصل الرواية األخري، وبعد 
أن يرفع املؤلف حال�ة التجميد التي أدخل 
فيها الزم�ن والرسد معاً، حيث يكتش�ف 
رج�ال األمن أح�د اإلرهابي�ني وهو يحمل 
حزاماً ناس�فاً ينوي تفجريه داخل خيمة 
العزاء، ويلق�ون القبض عليه قبل إقدامه 

عى مثل هذا الفعل اإلرهابي اإلجرامي.
وخت�م : ورغ�م ك�ون رواية »م�وت األم« 
تنتم�ي إىل ما يس�مى بالدرام�ا األرسية، 
ألن هموم األرسة ومش�اغلها ورصاعاتها 
تظ�ل هي البؤرة املركزية املحركة ألحداث 
الفع�ل الدرام�ي يف الرواي�ة، مم�ا يجعل 
األرسة بني�ة إطارية داخلي�ة أخرى، فإن 
الرواي�ة، م�ع ذل�ك ال تظل أس�رية األرسة 
الواح�دة وجدرانها األربع�ة، وإنما تنفتح 
عى العالم الخارجي، اجتماعياً وسياس�ًا 
وثقافي�اً، فتتح�ول إىل رواي�ة اجتماعي�ة 
مض�ادة للح�رب، واالحتالل واالس�تبداد، 
فض�ح  ع�ى  تنط�وي  رس�الة  وتحم�ل 
جرائ�م النظ�ام الديكتات�وري الصدام�ي 
التي دونته�ا صحيفة أو مدون�ة »املدينة 

الفائرة« املفقودة.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد فاضل ثامر ان »م��وت األم« رواية اجتماعية 
النظ��ام  جرائ��م  وتفض��ح  واالحت��ال  للح��رب  مض��ادة 
الديكتات��وري ومؤلفها يريد جعله��ا كمخطوطة مفتوحة 
للمؤرخ��ن عن مج��ازر الطاغي��ة يف العراق.وق��ال ثامر يف 

قراءة نقدية خص بها )المراقب العرقي (:

»موت األم« رواية اجتماعية مضادة للحروب واالحتالل وتفضح جرائم النظام الديكتاتوري 
مؤلفها يريد جعلها كمخطوطة مفتوحة للمؤرخين  

فاضل ثامرحنون مجيد

الررّاحة الزهررّية يف عيد 

الطوفان،

تتأرجح يف أنفاسنا.

مدينتي، تغلق بحرها

بحر بالدي، أو الحرب،

بحر الرنكا، أو السلْم…

أنتمي للطوفان.

أرسلُت للشوارع قصائدي 

القادمة،

أرسلُت لها املهررّبني وسرتات 

. الحبرّ

حاجز ألعاب املدينة، يقرأ 

هويتي:

االسم: بحر

العمر: بحر

لون الصوت: بحر،

العالمات املميزة: غريق.

سأقود آخر السفن،

أغوي املدينة من أضوائها،

وأقطف من كلرّ لوٍن ذكراً 

وأنثى،

وتبقى السفينة امرأتي.

أنتم تنظرون، لكنرّكم ال ترون 
شيئاً

لن أعرتف.
كنُت وحيداً

والحبرّ وحيداً يميض

ووحيداً يبقى

وكلرّ الذين يحبرّون يبقون 

وحيدين.

بعيدة عني هناك،

روحي،

يف أرض صفر.

»الرنكا«

ترفعني تمثاالً من األعشاب

وتسدل الطوفان،

تصالحني بالررّاحة 

و»البسكويت«

وتترسرّب إىل قصائدي

تثقب سفينتي

وأغرق فيها…

مدينة الغرق

ث تشبُّ
نزار الحاج علي 

بع�د أن أنهيت رس�م اللوحة، أعدُت كلرّ يشٍء إىل مكانه.األل�وان إىل قوس قزح، الوردة إىل 
البستان، الشمس إىل كبد السماء...جاهداً حاولُت تنايس رائحة القرية.

الطوق 
طالب حميد 

لم يستمع أحد للحمار وهو يشكو ظلم صاحبه، يف الصباح تمرد ورفس مالكه، تجرأت 
بقية الحمري واعلنت  األرضاب ، تم تكليف بعضاً منها  بتوزيع العلف ، انتهى االحتجاج.

إعصار 
أسماء المصمودي  

شفيت يدها، حمدت الله ان الرياح صفقت الباب وودعتها.بعد اسبوع أصييبت رجالها، 
تعلقت بحبل الصرب، تداوت باأللم... عاشت بني  قبضة الجمر وو مضة االمل. 

شجن
عباس عجاج

عود القصب امللقي عى قارعة الطريق شاهد حي عى تنهدات العاشقني.دموع الشوق 
صنع�ت عى جس�ده ثقوب�ا، هي اليوم عالم�ات فارقة لن�اي بيد راعي أغن�ام أخذ عى 
عاتق�ه فتق الجروح، و س�كب املآقي.فتاة أثكلها الدهر مررّت م�ن هناك، قبل أن تغادر 

اخضوررت األرض عى رفات أحزانها.

عمر الشيخ
املراقب العراقي/ متابعة...

ملناس�بة الذكرى املئوية الثانية مليالد الروائي الرويس 
في�ودور دوستويفس�كي، التي تصادف ه�ذا العام، 
دوستويفس�كي«،  »س�نة  اليونيس�كو  واعتمدت�ه 
كت�اب  الربيطاني�ة،  »بلومزب�ري«  دار  ع�ن  ص�در 
»دوستويفسكي عاش�قاً... حياة حميمة«، للروائي 
أليك�س كريس�تويف.ويتناول الكتاب س�رية صاحب 

»الجريمة والعق�اب« و»األخوة 
وغريها  و»األبل�ه«  كرامازوف« 
م�ن الرواي�ات العظيم�ة، م�ن 
املتزوج�ة  امل�رأة  م�ع  عالقت�ه 
ماري�ا إيس�ايفا، الت�ي رفضت 
ال�زواج منه يف البداي�ة، لكنهما 
تزوجا بع�د م�وت زوجها، غري 
إذا  تعيس�اً،  زواج�اً  كان  أن�ه 
أصيب دوستويفسكي بالرصع 
يتن�اول  الزواج.ث�م  ليل�ة  يف 
املؤلف عالقته مع بولينا، ش�به 
املعتوهة، ابنة أحد األقنان، ولم 
تجل�ب له ه�ذه العالقة س�وى 

الش�قاء أيضاً. ولم يعرف دوستويفس�كي السعادة 
إال م�ع زوجت�ه الثاني�ة آنا، الت�ي وقف�ت إىل جانبه 
رغ�م إدمان�ه عى القم�ار، وبيعه أحيان�اً حتى أثاث 
البيت لس�داد ديونه.لكن الكتاب ال يتوقف فقط عند 
ذل�ك، بل يتن�اول حياة هذا الروائي، ال�ذي يعد واحداً 
م�ن أعظم الروائيني عرب العص�ور األدبية، ابتداًء من 

ميوله الثورية يف ش�بابه األول، حني نفي إىل سيربيا، 
وتع�رض لعملي�ة »إع�دام زائف«، ع�ام 1854. كتب 
عنه�ا الحقاً يف روايته »األبل�ه«. بكلمة واحدة، كانت 
حياة دوستويفس�كي كلها ش�قاء. لكنه كان يؤمن 
أن الش�قاء واملعان�اة يمنحان قيم�ة للوجود. يقول: 
»املعان�اة واأللم دائماً مقدران ع�ى أصحاب العقول 
الكبرية والقلوب العميقة«.وإضافة إىل كل ذلك، عانى 
دوستويفسكي من قرص النظر 
والبواس�ري  ال�رصع،  وم�رض 
يف  وت�ويف  املثان�ة،  والتهاب�ات 
التاسعة والخمسني من العمر، 
بعدما أن حقق إنجازات روائية 
هائل�ة واعت�رب بط�اًل قومي�اً، 
باعتب�اره  الن�اس  ب�ه  وتعل�ق 
قديس�اً ونبياً. وخارج روس�يا، 
كتب عنه فرويد، املدين له كثرياً 
يف عل�م النفس كم�ا رصح هو 
مرة، ووصف�ه جيمس جويس 
بأن�ه »الرجل... الذي خلق النثر 
الحدي�ث، وأوصل�ه إىل مكانت�ه 
الحالية«.واملع�روف أن دوستويفس�كي ل�م يكت�ب 
س�ريته، لكن كتاب أليكس كريستويف، قد يعوض عن 
ذلك، إذ قدم كتاباً غنياً جمع فيه 400 مادة لها عالقة 
بجوانب من س�رية حياة دوستويفس�كي، إضافة إىل 
اقتباس�ات من رس�ائله ودفاتر مالحظاته ومقاالته 

املنشورة يف املجالت.

الحداثة الباكرة والزمن الفلسطيني المقطوع
املراقب العراقي/ متابعة...

م�ا هو بعد النكب�ة ليس كما هو قبله�ا. هذا إدراك 
فلسطيني عام ينطبق عى املجاالت الحياتية كافة، 
وهو مكوِّن أسايس للهوية الفلسطينية اليوم. حدٌث 
انعطايف يف حياة شعب، كانت له آثاره الرتاوميرّة عى 
م�ن بقي منه يف أرضه وتحت حكم عس�كري، وعى 
ر وعاش حياة املخيمات، وذلك يف الس�نوات  من تهجرّ

الالحقة لعام 48.
ع�ن الحداث�ة بمعناه�ا الثق�ايف وم�ا قب�ل النكبة، 
ذل�ك العال�م »اآلخ�ر« كان الكت�اب الص�ادر أخ�رياً 
ع�ن »مؤسس�ة الدراس�ات الفلس�طينية« »املثقف 
الفلس�طيني ورهان�ات الحداث�ة« ملاه�ر الرشيف، 
األع�وام م�ا ب�ني 1908 و1948. يجي�ب  مغطي�اً 
الكت�اب، يف مجمل�ه، ع�ن س�ؤال الحداثة الناش�ئة 
لدى الفلس�طينيني ما قب�ل النكبة، أو ل�دى نخبهم 
املثقفة، منتقي�ًا بعض هؤالء كنماذج، وكتاباتهم – 
مقاالت ومذكرات ويوميات ورس�ائل وكتبا – كأدلرّة 
ع�ى حداثة ه�ؤالء وطرحه�م، يف زمن االس�تعمار 
�د الطريق إلقامة دولة إرسائيل،  الربيطاني الذي مهرّ
قاطعاً بذلك، االس�تعماُر، أي تطورّر أو امتداد زماني 
لهذه الحداثة التي أعادت تش�كيل ذاتها، يف ظروف 
ومحرضات مختلفة، بعد س�نوات بما صار اسمها 
الث�ورة الفلس�طينية، لكنه�ا كانت حداث�ة ثورية 
انفعالي�ة نضالي�ة مس�لرّحة، م�ا أعاق، يف س�ياق 

محت�دم ومتوت�ر كه�ذا، الرتاكم والتط�ور التلقائي 
واله�ادئ له�ذه الحداثة، وم�ا كررّس، أكث�ر، القطع 
ال�ذي أحدثت�ه النكبة مع م�ا قبلها. فل�م يكن بناة 
الهوية الثقافية والوطنية الفلس�طينية منذ بواكري 
الق�رن العرشي�ن، ومنه�م النم�اذج يف هذا 

الكتاب: خليل السكاكيني، نجيب نصار، محمد عزة 
دروزة، محمد روحي الخالدي، إميل توما، س�ليمان 
التاجي الفاروقي، إس�عاف النشاشيبي، فؤاد نصار 
لوا من خ�الل كتاباتهم، ع�ى تفاوت  وآخرون ش�كرّ
مرجعياته�م مع غلب�ة للمي�ول القومي�ة العربية، 
الهويَة الفلس�طينية، ب�ل حداثَة ه�ذه الهوية مع 
أف�كار هي، كما ل�دى الس�كاكيني مثالً، ش�ديدة 
التقديمة حتى بمعايري اليوم، بعد قرن من طرحها 
يف يومياته ورس�ائله، يف نواٍح مرتاوحة بني التعليم 
الوطن�ي ومنهجيات�ه، واملوق�ف م�ن االس�تعمار 
والصهيونية ومن اليهودية، والعلمانية واملوقف من 
الدين، ومسائل أخرى كالصحافة ودورها الوطني، 
وسياس�ية واجتماعية غريه�ا، طرَحها الكتاب من 

خالل أفكار هؤالء.
ال يقدرّم الكتاب قراءة نقدية لتلك املرحلة، بل عرضاً 
ه�و بمثاب�ة الدرّليل ع�ى ق�ول إنرّ مرشوع�اً حداثياً 
فلس�طينياً كان يف طور النش�وء عش�يرّة النكبة، أو 
يف زم�ن االس�تعمار الربيطان�ي، وإنرّ ه�ذا املرشوع 
م، ب�كل جوانب�ه، اغتي�ل مع تأس�يس دولة  املتق�درّ
إرسائيل وتش�تيت الشعب الفلس�طيني الذي ما إن 
فاق من صدمته حتى أعاد تش�كيل الهويرّة الوطنية 
والثقافية التي كانت أس�ماء منها غس�ان كنفاني 
وناج�ي الع�ي ومحم�ود دروي�ش وإمي�ل حبيب�ي 

وإسماعيل شموط وغريهم، مؤسسني لها.

املراقب العراقي/ متابعة
ي�ربز متح�ف األدي�ب الراحل نجي�ب محفوظ 
بتكية محمد بك أبو الدهب يف العاصمة املرصية 
القاهرة الذي افتتحته وزارتا الثقافة والسياحة 
واآلثار يف عام 2019، تخليداً لذكرى أديب نوبل، 
يض�م أبرز مقتنياته الش�خصية والجوائز التي 
حصده�ا خ�الل رحلت�ه اإلبداعي�ة املمتدة عى 

مدار سبعة عقود من الزمن.
بالق�رب م�ن ح�ي الجمالية يف قل�ب العاصمة 
املرصية، التي ُولد به�ا نجيب محفوظ، وكانت 
مصدر إلهام�ه يف العديد م�ن رواياته مثل: بني 
القرصي�ن وق�رص الش�وق والس�كرية وزقاق 
امل�دق، يوج�د املتح�ف الذي ف�ور عب�ورك بابه 
تستقبلك صورة كبرية لنجيب محفوظ تتوسط 
صح�ن التكية، مع مجموع�ة من اللوحات عى 
جدران الصح�ن تحمل صوراً وعب�ارات تحكي 
قص�ة حي�اة أدي�ب نوب�ل، وتحي�ط بالصح�ن 
مجموعة من القاعات بأبواب زرقاء اللون، لكل 

قاعة اسم بحسب الهدف منها.
يتك�ون من طابق�ني، يضم كل منهم�ا قاعات 
عدة، تمثل ملمحاً مهماً يف حياة األديب العاملي، 
ففي الطابق السفي، توجد مكتبات عدة، وهي 
مكتب�ة الدراس�ات النقدي�ة، ومكتب�ة الفنون 
واآلداب، واملكتبة العام�ة، ومكتبة الطفل. كما 
توج�د قاع�ة رقمي�ة للس�معيات والبرصيات، 
ش�اهدنا بها أفالماً وحوارات تلفزيونية لألديب 

الراح�ل، ي�ربز خالله�ا فلس�فته يف مواجه�ة 
الحياة.

بينم�ا يض�م الطاب�ق العل�وي، 12 قاع�ة، يف 
مقدمته�ا قاعة كب�ار الزوار وقاعتا األوس�مة 
والش�هادات  امليدالي�ات  وتض�م  والش�هادات 

والدكت�وراه الفخرية والتكريم�ات التي حصل 
عليها محفوظ خالل فرتة حياته.

كما يت�م ع�رض املقتنيات الش�خصية لألديب 
الراح�ل يف قاع�ات الس�رية واملس�رية، وأحالم 

الرحيل، وتجليات.

الذكرى المئوية الثانية لميالد دوستويفسكي  متحف نجيب محفوظ..مقتنيات »أديب نوبل« تتحدث عن صاحبها

 قصص قصيرة جدا



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

املراه�م  مس�تخدماً  للع�اج  ع�ّدة  مح�اوالت  بع�د 
والعص�ارات املختلف�ة، والتي فش�لت جميعها بعاج 
الته�اب وجه�ه، الزم )عم�ار( البيت وق�رر الحصول 
عىل إجازة مرضية ليومني من عمله، بسبب »احمرار 
وجهه« الذي اش�تد وترصع بحبوب تكاثرت من دون 
توقف، مسببًة التهاباً جلدياً حاّداً، اضطره للتوجه اىل 
طبي�ب مختص باألمراض الجلدي�ة، ليصَف له عاجاً 
�ن مراح�ل عّدة للش�فاء، من ضمنه�ا البقاء يف  تضمَّ
املنزل بعيداً عن الش�مس ملدة كافية، بعد اس�تخدامه 
لع�ّدة مراه�م مختلف�ة اش�راها م�ن أح�د »مراكز 
التجميل« كانت السبب يف تفاقم حالته الصحية، كما 

أخربه الطبيب.
أن�س عادل )صح�ايف( يقول: اعمل يف أغلب س�اعات 
النه�ار، وم�ع ازدياد حرارة الش�مس الت�ي تصل حّد 
الغليان يتحتم عيلَّ يف بعض األحيان الخروج للشارع، 
مس�تدركاً: ولكن يف األيام القليل�ة املاضية، اصابتني 
بعض الح�روق يف الوجه، وبحكم انش�غايل الدائم، لم 
استطع الذهاب لطبيب مختص يف األمراض الجلدية، 
االم�ر ال�ذي اضطرني ل�راء »مرّهم« للح�روق من 

إحدى الصيدليات القريبة ..
ويتابع عادل: يف صباح اليوم التايل الحظت أن حروقي 
ازدادت فيم�ا انتقلت عدوى الحروق اىل مناطق أخرى 
م�ن جس�مي، تبنّي بع�د ذهابي لطبي�ب مختص، أن 
»الع�اج« ال�ذي اس�تخدمته ل�م يكن عاج�اً صالحاً 
لاس�تخدام، ول�م يكن م�ن مناش�ئ »انكليزية« كما 

ب  ع�ىل مكتو
وإنما  تصنيعه امل�ادة،  ت�م 

محلي�اً!. ال نبال�غ إن قلن�ا بأن الكثري م�ن محال بيع 
»املراه�م وعاجات الجل�د الطبية«  تنتر كانتش�ار 
مح�ال بيع الخرضاوات واأللبس�ة، حتى بات بعضها  
يس�ّمى »مرك�ز تجمي�ل« ، وبعضه�ا ال تخت�ار له�ا 
اس�ماً ألنها بكل س�هولة »بس�طية أدوية« يف س�وق 
ش�عبي.. وليس ببعيد عن أرصفة األس�واق الشعبية، 
عند الدخول يف ش�وارع وأزق�ة املدن، هناك من يصنع 
املراه�م الجلدي�ة والعاجات مختلفة امله�ام يف البيت 
يدوياً، عن طريق تجميع بعض األدوية وخلطها ومن 
ثم تعبئته�ا يف علب تزداد أس�عارها بازدياد حجمها، 
يس�ميها يوس�ف ابراهيم خلط�ات لتصفي�ة الوجه 
ومراهم طبّية للش�عر« مؤكداً أن�ه يتعامل مع احدى 
الصيدليات، ومحال الحاقة النسائية والرجالية، لبيع 
بضاعته والروي�ج لها، مردفاً بالقول إنها متوفرة يف 
كل مكان ويس�تخدمها النس�اء والرجال بشكل دائم 

لرخصها وآلثارها الجيدة .
فيما يستخدم محمد محمود طالب اعدادية  مايعرف 
»بالخبط�ة الطبّي�ة« لغرضني االعتن�اء ببرة الوجه 
وازال�ة ح�ب الش�باب ويفّض�ل الحص�ول عليها من 
مصادر تصنيعها غري املرخصة، النتش�ارها وسهولة 
الحص�ول عليها.. ويقول محم�د: احصل عىل عبوات 
»الخبط�ة الطبّي�ة« م�ن محل حاق�ة ارت�اده دوماً، 
اخربن�ي صاح�ب املحل أنه يمل�ك عاجاً جي�داً لحب 

الش�باب، وهو بس�عر زهيد يس�تخدم ملرة واحدة يف 
اليوم، ووعدني بمفعوله الذي ينعكس بعد اس�بوعني 

من االستخدام اليومي املتواصل.
ويؤكد محم�د عىل »فعاليتها وعمله�ا الجيد« ويؤكد 
أيضاً عىل أنه يف حال ترك اس�تخدامها تتدهور  اموره 
بعد أيام معدودة، وكأنه لم يس�تخدمها مطلقاً، االمر 
الذي يجربه عىل اس�تخدامها باس�تمرار دون توقف، 
غ�ري مدرك ألثارها »الخطرية« عىل الجلد والتي تظهر 

بعد تراكم االستخدام عىل املدى البعيد..
كاألم�راض املزمنة تعاني اغلب املستش�فيات العامة 
من قلة األدوي�ة، وهي ظاهرة ليس�ت حديثة العهد، 
تدفع بالباحث�ني عن وصفة عاج من طبيب مختص 
للتوجه صوب العيادات الطبية الخاصة، التي يتوجب 
علي�ك دف�ع تس�عرية »الكش�فية« ليق�وم الطبي�ب 
بفحصك كاتباً لك العاج، فتتوجه اىل الصيدليات التي 
تك�ون يف العادة قرب عيادات االطب�اء لتأخذ العاج..  
يؤكد الكثريون ومنهم أحد الكس�بة ال�ذي جمعنا به 
حوار قصري، أن دخلهم اليومي اليسمح لهم بالذهاب 
لطبي�ب مختص ث�م صيدلية من اج�ل الحصول عىل 
عاج، فأس�عار الكش�فيات مرتفعة وربم�ا يتوجب 
علي�ك الرج�وع ألكث�ر من م�رة للطبي�ب، فضاً عن 
اس�عار االدوي�ة املرتفع�ة يف الصيدلي�ات، األمر الذي 
يدفعه�م اىل التوج�ه ملصادر أخ�رى للعاجات تتنوع 
بتنوع املرض، منها مايعرف »بطب االعش�اب« وآخر 
»الط�ب الروحان�ي« واذا كان الع�اج ألك�رب عضو يف 

االنسان )الجلد( فهنالك السبل الكثرية ذات األسعار 
املناسبة.

ويوضح ماجد عبد الحس�ني )كاس�ب( : الحظت 
أن ش�عري بدأ بالتس�اقط، ولم اع�ر لألمر اهمية 
يف بداية األمر، لكنَّ ش�يئاً فش�ئياً أخذ التس�اقط 
باالزدي�اء، االم�ر الذي دفعني لتجرب�ة الكثري من 
الخلطات واملراهم من اجل ايقاف عملية تساقط 
الش�عر. مضيفاً: ويف كل مرة يفشل العاج أجرب 
آخر، فاسعارها رخيصة، ويمكن الحصول عليها 
م�ن اماكن متع�ددة باألس�واق التجارية  ومحال 
الحاق�ة، حت�ى اصب�ت بالتهاب يف ف�روة الرأس 
بفعله�ا، االمر الذي اضطرني لركها تجنباً ملرض 

ربما يكون أسوأ.
وتؤكد إحدى االمهات التي امتنعت عن اس�تخدام 
املراهم الطبية املنترة رخيصة االثمان، لطفلها 
ال�ذي يعاني حساس�ية يف الجلد تظه�ر من وقت 
آلخ�ر، بعد تحذيرها من قبل طبيب مختص بأنها 
ادوية غري مناس�بة لبرة الطف�ل، وقد تؤدي اىل 

آثار خطرية بعد االستخدام املتكرر.
إذ تق�ول أم زين�ب )رب�ة بي�ت( الي�زال طفيل يف 
الس�نة الثاني�ة، وان�ا اس�تخدم املراه�م الجلدية 
املتاحة يف األس�واق، ذات الس�عر املناس�ب والتي 
التحت�اج اىل كش�فية طبي�ب، لعاج�ه من بعض 
الح�روق الت�ي تظهر من حني آلخ�ر، دون أن تزول 
نهائياً. مستدركًة: ولكن يف احدى الزيارات الدورية 
ملستش�فى املدينة، من اجل لق�اح االطفال، حذرنا 
لألمه�ات  التعليم�ات  بع�ض  يلق�ي  كان  طبي�ب 
بخط�ورة اس�تخدام األدوية وعاج�ات البرة من 
دون وصفة طبيب أو استش�ارة مختص، فامتنعت 

عن رشائها.
عندم�ا تنف�ق ال�ركات العاملي�ة األم�وال الطائلة 
للروي�ج ع�ن منتجاته�ا الطبي�ة ومس�تحرضات 
التجمي�ل ، الب�د من اس�عار بيع مرتفعة نس�بياً ملا 
تحمله تلك الس�لع م�ن جودة وكف�اءة، ولكن عند 
املرور بأزقة )الباب الرقي( احد اسواق العاصمة 
بغداد األكثر شعبية، ستجد أن تلك املاركات العاملية 
بأس�عار صادمة، وقد تشعر بالغضب ألنك اشريت 
أح�د املنتج�ات الت�ي أمام�ك واملعروض بس�عر ال 
يتج�اوز األلف�ني دين�ار عراق�ي، بع�رة دوالرات 
م�ن احدى األس�واق.. ولك�ن يف حقيق�ة األمر أنها 
تالفة وبعضها قد اس�تنفد زمن االس�تخدام، وبات 
»اكس�باير« والبع�ض اآلخ�ر ت�م تقلي�ده بحرفية 
عالي�ة، أما االخطر من ذلك فه�و املنتج الذي اليزال 
صالحاً لاس�تخدام مثلما كتب ع�ىل غافه، ولكنه 
تالف من الداخل، بس�بب حفظ�ه طوياً وبظروف 
غري مناس�بة، جعلت منه فاسداً من الداخل صالحاً 

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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الرتاثية  املعالم  من  واحد  الكبري«  الديوانية  »سوق 
املهمة يف املدينة، وتكتسب أهميتها هذه، ال من كونها 
تمثل املركز التجاري الرئيس فحسب، بل من موقعها 
املهم واملميز، فهي الرشيان الذي يمتد يف جسدها من 
نهرها  هو  ذلك  النابض  قلبها  حيث  اىل  طوالً  شمالها 

الجميل.
لقد ظل هذا األثر، السوق، واىل وقت قريب يمثل صورة 
مصغرة للمكونات االجتماعية التي تمثل املدينة، حيث 
شغلت نشاطاته التجارية وجوهاً بارزة من رجاالتها، 
فمنهم من أمتهن  بيع األقمشة  ومن بينهم الحاج امني 
البياتي، محمود جمعة، محمد اللبان، حمد عبد العال، 
عيل  جمعة،  محمد  شعالن،  الحاج  االطرقجي،  مهدي 
مغامس،  حاتم  محيل،  عبد  فرمان،  الحاج  العمييش، 
اضافة  حطاب  محمد  مهاوي،  عيل  مالغي،  الحاج 
حسقيل  سالم  ومنهم  اليهودية  األقلية  من  تجار  اىل 
وناجي نوري عزرا الذي كان آخر اليهود الذين غادروا 
اليها  التجاري  نشاطه  نقل  حيث  بغداد،  اىل  املدينة 
مختلف  السوق  ضمت  كما  الستينيات،   منتصف  بعد 
ومكاناً  ممراً  منها  جعلت  التي  التجارية  االنشطة 
فيها  فتجد  املدينة،  ابناء  من  كبرية  اعداد  يومياً  تؤمه 
املكتبات وابرزها مكتبة الجمهورية لحسني مرشوطة 

املكصويص  هاشم  سيد  ومكتبة  مطرود  ومكتبة 
والخياطون ومن أقدمهم، جاسم كرزول وعيدان عبادة 
بخياطة  تخصص  الذي  سلطان،  واحمد  مظلوم  وعبد 
بينهم  ومن  الصاغة  وكذلك  الرياضية،  التجهيزات 
الحدادون،  والنجارون،  الشمري  ومهدي  عيل  االخوان 
الوحاش  آل  املهنة  هذه  يف  وبرز  الصفافري،  وفرع 
بينهم  ومن  والعطارون  الصاحب  عبد  عيل  ومحمد 
علق،  والحاج  وفريوز  جودة  املال  ورشيد  ليو  الحاج 
وكذلك الحمامات الرتكية اخذت حصة من قائمة هذا 
األثر، وحتى عالوي الفواكه والخرض، وجدت لها تحت 
سقفها مالذاً لعرض بضاعتها، ومنها علوتا جلعاوي 
املقاهي  طولها  عىل  انترشت  كما  شامة،  وعباس 
العديدة وتميزت من بينها مقهى »الحاج سعيد« الذي 
)طويريج(  الهندية  قضاء  يف  األهايل  ضاق  بعدما  كان 
وطريقة  الرضائب  فرض  يف  وشدته  برصامته  ذرعاً 
ونقله  باستبعاده  العثمانية  الحكومة  قامت  جبايتها، 
هذه  يف  لكنه  لها،  قائممقام  أول  ليكون  الديوانية  اىل 
ُعرف،  التي  املتشددة  سريته  من  شيئاً  يغري  لم  املدينة 
فرض  يف  واألسلوب  الخطى  ذات  عىل  سار  فقد  بها 
الرسوم والرضائب، بهذه السرية تحدثت كتب التاريخ 
الذي جاء  العثماني »شعبان بك«  القائد  عن شخصية 

اىل هذه املدينة عام 1857 وعندما تململ الديوانيون من 
الهندية اضطرب  اىل قضاء  بأنه سيعود  إدارته وأشيع 
األهايل هناك، لهذا الخرب وسارع جماعة منهم اىل تتبع 
عليه  سطوا  حيث  عفك،  قضاء  يف  به  والظفر  أخباره 
أحد  بهم  أن يشعر  بدون  راجعني  وانسلوا  وقتلوه  ليالً 
وكان ذلك عام 1860 م وقد دفن يف الجانب األيمن من 
نهر الفرات وقد كتب البيت اآلتي عىل قربه الذي بنيت 
فوقه قبة:يذكر أن قربه ضمته أرض تربع بها »شعبان 
بيك« اثناء حياته وجعلها وقفاًً  لتكون مقربة للمتوفني 
من فقراء املدينة الذين اليتمكنون من الدفن يف مقربة 
النجف يف ذلك الوقت، ولكن »تقدرون وتضحك األقدار« 
فقد كان القرب األول والوحيد الذي ضمته هذه األرض 
مطلع  حتى  قائماً  ظل  الذي  بيك«   »شعبان  قرب  هو 
سبعينيات القرن املايض وتمت إزالته بعد هذا التاريخ.

يف عقود مضت عاشت مدينة الديوانية حالة فريدة من 
التآخي بني مختلف مكوناتها اإلثنية واملذهبية، وهناك 
شواهد كثرية ظلت واىل وقت قريب شاخصة وشاهدة 
الشواهد  هذه  أن  االّ  الجميل،  الهادئ  الزمن  ذلك  عىل 
لألسف،  األرض  عىل  القائمة  املعالم  من  بعدد  املتمثلة 
»طاق  سوى  منها  يسلم  ولم  والتخريب  العبث  طالها 
خضوري«، حيث مايزال هذا الكيان شاخصاً يف املركز 

التجاري للمدينة وشاهداً عىل حالة اإللفة والوئام التي 
سادت الحياة االجتماعية يف الديوانية آنذاك.

عىل  بطابقني  قامت  بناية  عن  عبارة  الطاق  وهذا 
تحفة  تمثل  الديوانية،  شط  مقابل  م   400 مساحة 
معمارية ومن الرصوح اآلثارية يف املدينة، يعود بناؤها 
التاجر  شيّدها  حيث  املايض،  القرن  عرشينيات  اىل 
كبار  من  وهو  خضوري«  ساسون  »الياهو  العراقي 
تجار الحبوب يف الديوانية، ويعد أول من أسس معمالً 
الذين  العمال  بني  ومن  فيها،  للطحن  وماكنة  للثلج 
اسهموا يف تشييدها هو )األسطة عبد الكاظم ابراهيم 
حمادي(. وقد شهدت هذه البناية عرب سنوات طويلة 
اليهود  قرار تسفري  بعد  أنه  ابرزها  عديدة، من  احداثاً 
اىل  ملكيتها  آلت  »خضوري«  عائلة  ومنهم  العراق  من 
القرن  خمسينيات  يف  استغلت  وقد  شنني«  »آل  عائلة 
املايض، كمحكمة للديوانية وانتهى بها الحال اىل محال 
التخريب  اىل  واجهتها  تعرضت  فقد  بائسة،  تجارية 
أعمدتها  والزخارف من عىل  النقوش  فأزيلت  والعبث، 
اىل  التي ترسبت  الجوفية  املياه  وتآكلت جدرانها بفعل 
اإلهمال  تشكو  اليوم  وهي  ورسدابها،  البناية  أسس 
بقامتها  تتباهى  الفرات  عروس  يوماً  كانت  بعدما 

ورشفتها املطلة عىل نهر املدينة.

إذا ما فكرت أن تس�تقل سيارة 
للس�فر ب�ني بغداد وكردس�تان 
عرب طري�ق كرك�وك، فعليك أن 
تتمتع بأعص�اب حديدية وقلب 
مي�ت وش�جاعة تس�تقبل فيه 
امل�وت بأي�ة لحظ�ة، إن لم يكن 
بسبب السائق الذي تسافر معه 
سيكون بسبب السائق اآلخر أو 
سوء الش�ارع الذي تهدمت فيه 

الجسور أو تفجرت
فضاً عن كثرة الحفر واملطّبات 
الت�ي  الكب�رية  والتخس�فات 
الح�وادث  بع�رات  تس�ببت 
أخ�رى  بع�رات  وستتس�بب 
وته�در أرواح الناس والبضائع، 
بس�ايد  الكيلوم�رات  ع�رات 
واحد، بسبب التحويات والحفر 
واألخاديد التي أوجدتها ساعات 
الطويل�ة  الش�احنات  انتظ�ار 
والتي تحمل حموالت ثقيلة جداً 

فوق الحّد املسموح به.
اىل  تقله�م  الت�ي  الس�يارة  يف 
كردستان، يسأل ابو مصطفى، 
هل من املعقول أن يكون الطريق 
ال�دويل ال�ذي يرب�ط كردس�تان 
الع�راق بوس�طه وجنوب�ه عىل 
هذه الحال م�ن الخراب والدمار 
الذي يعبث ب�أرواح الناس. قبل 
أن يكمل أب�و مصطفى حديثه، 
ب�ادر س�ائق س�يارة التك�ي، 
وهل يعقل أن السادة املسؤولني 
الذين يمرون يومياً بالشارع، لم 
يس�معوا بما يح�دث من إزهاق 
أرواح وانق�اب عربات وتعطيل 
والشاحنات  املس�افرين  وصول 
نتيج�ة  بضائ�ع  تحم�ل  الت�ي 
األرضار والحف�ر والتخس�فات 
املوجودة في�ه ؟! التعليق األخري 
مصطف�ى  أب�ي  لش�قيق  كان 
ال�ذي يرافق�ه يف رحل�ة ع�اج 

ملستش�فيات كردس�تان، بع�د 
تعذر توفر عاجه يف بغداد، وهل 
يعقل أن أحداً من املسؤولني لم 
يفكر أب�داً بكيفي�ة ترميمه أو 
تعديل�ه، إذا ل�م يك�ن باإلمكان 
تبليطه من جديد وجعله طريقاً 

دولياً صالحاً لاستخدام .
الطري�ق  ه�ذا  ع�ن  الحدي�ث 
امل�وت  بطري�ق  س�ّمي  ال�ذي 
ومتش�عب،  طوي�ل  والخ�راب 
لكنني أتس�اءل وه�ل يعقل أن 
يظ�ل طريق�اً للم�وت والرعب 
نضعها  تس�اؤالت  والتعطيل؟! 
يف  املحلي�ني  املس�ؤولني  أم�ام 
وام�ام  كرك�وك،  محافظ�ة 
االس�كان  وزارة  مس�ؤويل 
واالعمار، وامام الربملانيني وكل 
من يس�تقل هذا الش�ارع الذي 
ما عاد يصلح لس�ري السيارات 

الكبرية والشاحنات.

األدوية المغشوشة ضرر صحي و جرائم ضد االنسانية

محافظ�ة  نواح�ي  إح�دى  ه�ي   .. املهناوي�ة 
)الديوانية( تقع عىل الحدود الفاصلة مع النجف، 
حي�ث تجاورها ناحي�ة الحري�ة أو )الصليجية( 
كما كنا نس�ميها. واملهناوية يف الس�جات الرسمية للدولة العراقية )ناحية( منذ 
الع�ام 1961م .. ولكنه�ا يف الحقيقة منطقة مأهولة منذ س�نوات طويلة وتعود 
التجمع�ات الس�كانية الحديثة فيه�ا اىل بدايات العه�د العثمان�ي... وربما أقدم 
م�ن ذلك بكثري.. أم�ا يف العهود العراقي�ة القديمة جداً، فقد كان�ت مدينة عامرة 
كم�ا تؤكد ذلك كث�رة )اليش�ن( األثرية التي تحيط بها وكذل�ك قربها من مراكز 
الحض�ارة يف العال�م القديم حي�ث بابل ونّف�ر وأوروك... ولكن يب�دو أنها غرقت 
باملياه حتى بدأت تجف رويداً رويداً، بسبب انحسار املاء عنها... وكان أهل الحلة 
يسمونها )الهور( وحتى اآلن بعض أقاربنا يطلقون عليها االسم القديم نفسه... 
وباملناس�بة يف الحل�ة أيضاً ناحية لها نفس االس�م، ذكرها العام�ة الكبري أحمد 
سوس�ة )1900م...1982م( يف مذكراته، وهذا األمر يشري اىل أن اسم )مهناوية( 
العاقة له بما هو ش�ائع من أنها س�ميت بذلك نس�بة اىل عائلة الس�ادة آل مهنا 
التي كانت تس�كنها يف القرن التاس�ع عر أو أنها سميت نس�بة اىل رجل اسمه 
)مهنا( كان أول من س�كنها ... ألن مهناوية الحلة لها االسم نفسه ولم يسكنها 
الس�ادة آل مهن�ا أو مهن�ا... لذا أظن أن االس�م تحوير الس�م آخ�ر .املهناوية 
غابة نخيل أو هكذا ترى من األعىل.. حيث يس�قى الش�ط الكبري )فرع من 
نه�ر الفرات( جانب�ي )أبو جفوف( ليتف�رع منه )الجيج�ان( الذي يتكفل 
بس�قي املناطق اآلخرى... والجيجان س�ّمي بذلك نس�بة اىل الوايل العثماني 
)محمد باش�ا الشيشان( الذي زار املهناوية ... ومن الشخصيات التي زارت 
املهناوية أيض�ًا املس بيل ) 1868م...1927م( الت�ي عملت متخفية بهيئة 
رجل أفغاني )مطهرجي(... وكانت مسؤولة عن ختان العرات من أهايل املهناوية 
ومناطق كثرية يف الفرات األوسط يف بداية القرن العرين.. ولها قصة مع رجل من 
املنطقة ملخصها أنها ذات يوم وأثناء تخفيها بهيئة رجل، اضطرت للمبيت عندهم 
وق�د أرص ذلك الرج�ل أن يذبح لها ديكاً رغم ضيق الوقت ألنه�ا وصلتهم متأخرة.. 
بعد س�نوات طويلة زار هذا الرجل بغداد بمعية أحد زعماء العش�ائر وكانت )املس 
بي�ل( حارضة .. فلما أراد الش�يخ االنرصاف قام�ت الخاتون كما كانوا يس�مونها 
بإكرام الحاش�ية ببعض الربيات.. فلما وصلت أمام ذلك الرجل ضاعفت له املبلغ.. 
فاس�تغرب الحضور ترصفها ... فقالت لهم )هذا رجل كريم..( وذكرته بتلك الليلة، 

حيث تعشت عندهم وسط استغرابهم وذهولهم..
ويف املهناوي�ة واحدة م�ن أقدم مدارس العراق التي انش�أت عىل الط�راز األنكليزي 
يف البن�اء ع�ام 1928وظلت قائم�ة حتى ع�ام 2004م ولها الفض�ل الكبري يف نر 
التعلي�م ب�ني أبناء املنطقة.... وتمت�از أرضها بالخصوبة لذا اش�تهرت بأنها مدينة 
العن�رب، فضاً عن إنتاجها الوفري من القمح والش�عري وبع�ض املحاصيل والخرض 
الت�ي ت�زرع يف قراها الكثرية مث�ل اللوبي�اء والباميا والخي�ار والباذنج�ان، وفيها 
أهوار صغرية املس�احة لكنها كانت فيما مىض عامرة باألسماك والطيور.. والتزال 
أطرافها تجتذب هواة الصيد وأكثر الطيور شهرة فيها هي الحّجل والدراج ... وفيها 
تقريباً أنواع النخيل املعروفة يف العراق، فهناك الخس�تاوي والدكل والنرييس والرببن 

واملكتوم وأصابع العروس والخرضاوي ..
ومن أعامها النائب والوزير أركان العبادي )1915م - 1969م( وهو من أبرز نّواب 
العهد امللكي .. درس يف معاهد وكليات بريطانيا سنوات طويلة... وكان يتكلم أكثر 
من 3 لغات، فضاً عن اللغة العربية التي يجيدها ويتحدث بها بلباقة قلَّ نظريها... 
وله مؤلفات فكرية مهمة ويف أيام توليه لوزارة الش�ؤون االجتماعية حدث فيضان 
بغداد الشهري عام 1954م فأدار تلك األزمة بمهارة كبرية عىل الرغم من الصعوبات 

واملعوقات الجسيمة. 

»طريق الموت« يحصد االرواح و الممتلكات

المهناوية
 حسناءالفرات الخجولة

 خلطات مجهولة المصدر ونِسب تراكيب مغلوطة..

سوق الديوانية الكبير.. ذاكرة تنفض غبار السنين
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وردتن�ا م�ن املفوض�ن درج�ة الرابعة 
املهمش�ن م�ن اس�تحقاقهم الخ�اص 

بالرتقية: هذه الشكوى:
اىل/ الس�يد رٔييس ال�وزراء القأيد العام 

للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي
السالم عليكم و رحمة الله 

نحُن املفوض�ن درجة )٤( املس�تحقن 
الرتقي�ة اىٕل رتب�ة م�الزم يف ق�وى االٔمن 
الداخ�ي بع�د خدم�ة ال تق�ل ع�ن )١٠ 
 )٤٠٠٠( عددن�ا  البال�غ  و  س�نوات(  
دورة    يف  للقب�ول  املرش�حن  مف�وض 
الضب�اط العالية 52 تفاجٔينا اليوم وبعد 
اجتماع مجل�س كلية الرشط�ة بتحديد 
)5٠٠( مقع�د فق�ط للقب�ول يف ال�دورة 
أعاله و رفض )٣5٠٠( مفوض مضحي     
و مجاه�د قدم الغ�ايل و النفيس لخدمة 
هذا البلد وخدمة وزارتنا وزارة الداخلية 
الت�ي م�ع االٔس�ف قابلتن�ا الي�وم به�ذا 
الظلم و االجحاف مل�اذا ال تعطينا وزارة 

الداخلية حقنا..الذي كفله القانون علماً 
إن دورة الضب�اط العالي�ة   ه�ي دورة 
ترقي�ة من رتب�ة مفوض درج�ة )٤( اىٕل 
مالزم ثاني  يف ق�وى االٔمن الداخي وهنا 
ال نملك غ�ر التوجه بالن�داء العاجل اىٕل 
السيد رٔييس الوزراء القأيد العام للقوات 
املس�لحة مصطفى الكاظمي املحرتم و 
معايل الس�يد وزي�ر الداخلي�ة  للحضور 
للتدخ�ل العاج�ل و الف�وري بإنص�اف 
هذِه الرشيح�ة  املظلومة و قبول جميع 

املتقدمن للدورة والله ويل التوفيق
املطلوب هو ايصال صوتنا للسيد رئيس 

مجلس الوزراء ..
دون  الدول�ة  مس�ؤيل  جمي�ع  ناش�دنا 

جدوى.

    *رشيحة املظلومن
         مرشحي دورة الضباط 

العالية 52

دي�وان  يف  الس�كن  لجن�ة  تزم�ع 
محافظ�ة الب�رة اج�راء القرعة 
الخاصة بتوزيع االرايض الس�كنية 
ع�ى املواطنن من مختلف الرشائح 

املستحقة لذلك التوزيع.
اس�عد  الب�رة  محاف�ظ  وق�ال 
الت�ي  االرايض  ع�دد  ان  العيدان�ي 
س�يجري اج�راء القرع�ة الخاصة 
بها هو 5276 قطعة ارض مقسمة 
بن البلدية والبلديات ش�ملت فيها 
العدي�د من رشائ�ح املجتم�ع منها 
جرح�ى الحش�د الش�عبي وحمل�ة 
العلي�ا وكذل�ك مديرية  الش�هادات 
الشباب والرياضة والتقاعد ومعمل 
ال�ورق واالم�ن الوطن�ي واملصارف 

ورشائح اخرى.
واض�اف العيداني ان لجنة الس�كن 

س�تبدأ اعماله�ا بتهيئ�ة الس�ندات 
تميه�داً  االرايض  بتل�ك  الخاص�ة 
لتوزيعها عى املواطنن خالل االيام 

القليلة املقبلة.
واضاف العيدان�ي ان كافة االرايض 
الت�ي توزع مش�مولة او ستش�مل 
بالخدم�ات ك�ي يتمك�ن املواطنن 
بنائه�ا  م�ن  منه�ا  املس�تفيدين 
وكذل�ك  الس�كن  ازم�ة  لتخفي�ف 
تخفي�ف البن�اء العش�وائي املنترش 
يف املحافظة.م�ن جانبه ق�ال مدير 
بلدية البرة عي املوس�وي ان عدد 
املستفيدين من القرعة التي اجريت 
الي�وم يف مرك�ز محافظ�ة البرة 
يبلغ 2٠٣2 قطعة ارض شمل فيها 
جرح�ى الحش�د الش�عبي وحمل�ة 
الش�هادات العليا يف جامعة البرة 

النفط  التقني�ة وجامعة  والجامعة 
املتقاعدين  والغ�از وكذل�ك بع�ض 
والرشكة االنشائية وخلية الصقور 
ومديري�ة الش�باب والرياضة.وبن 
املوس�وي ان ع�دد االرايض يف مركز 
محافظ�ة الب�رة اوش�كت ع�ى 
االنتهاء ولم يتبقى سوى ما يقارب 
2٠٠٠ قطع�ة ارض س�كنية جاري 
العمل عى افرازها لغرض توزيعها 

خالل الفرتة املقبلة.
اىل ذل�ك ق�ال مدير بلدي�ات البرة 
هيثم س�دخان ان بلدي�ات البرة 
هيئت اكثر م�ن ٣2٠٠ قطعة ارض 
سكنية احريت لها القرعة وشملت 
الحكومي�ة  الدوائ�ر  كاف�ة  فيه�ا 

واملستحقن لالرايض السكنية.
واض�اف س�دخان ان م�ع توزي�ع 
الي�وم تك�ون بلدي�ات الب�رة قد 
وزعت اكثر من 2٠ الف قطعة ارض 
سكنية ويحق للمس�تفيد ان يكمل 
اجراءته�ا خالل ع�ام كامل بعد  لك 

يسقط حقه يف املطالبة بالقطعة.
مبين�اً ان االي�ام املقبل�ة ستش�هد 
االرايض  قط�ع  م�ن  ع�دد  توزي�ع 
الس�كنية يف ناحي�ة ام ق�ر وابو 

الخصيب وسفوان.

أين ذهبت أموال البالد بأرقامها املرعبة؟ وملاذا معاناة الشعب 
العراقي مس�تمرة؟ يف كل يوم نسمع عن الفساد، وعن أرقامه 

الكبرة واملهولة!
هل هناك أفق لحل مشاكلنا وسقف زمني لذلك؟

أما آن األوان كشعب أن يرتاح وأن تلبى له أبسط الحقوق؟!
لدينا مئات اآلالف من العقول ولم ال نس�تجلبها ونجلس معها 

لحل املشاكل؟
لغاية اآلن نسمع الخطب والبيانات والعبارات ونسمع الفساد 
املسترشي يف مؤسسات الدولة، وسؤالنا هنا: ملاذا بقي الفساد 

لغاية اآلن؟ وملاذا علينا ان نتحمل كل ذلك الفساد؟
هن�اك أرقام مرعبة للرسقة والفس�اد، ألم يح�ن الوقت إلنهاء 

ذلك؟
املرجعية العليا تطالب من س�نن محاربة الفساد ولم يتحقق 

يشء.
انا ك�� مواطن يتكلم يق�ول: أحب أريض، أتعب�ت نفيس حتى 
أزرع، وحينم�ا بدأت ثماري تنضج إذا بالس�وق امتأل ببضاعة 

مستوردة، مع َمْن أتكلم؟
مت�ى ينتهي التع�ب؟ متى؟ معاناة متك�ررة ومتكررة، اإلعالم 
مش�وش، الثقة مفق�ودة، األخب�ار دائماً فيها أخب�ار متعبة، 
ملاذا؟ ك�م دولة يف العالم؟ فق�ط العراق؟ ودائم�اً هذا الضغط 

عليه، هل من مجيب؟!
كل هذا يدل عى أن  احاسيس معدومه ، ضمر منزوع ، انياب 
بارزة ، وجوه عابسة ،قتل مباح ، مجرم برئ ، طعًن بالظهر ، 
ازمات ، ضغوطات ، عقبات ، فشل ، خيانة ،كره ، بغض ، حقد 

، قتل ، دمار ، سطو ، حروب ، ايتام ، طفلق موءودة .

                                                         * احمد عي

االهمال المتعمد انتهاك اجرامي لسالمة البيئة

 مطالبات باجراء قرعة توزيع 5276 قطعة ارض سكنية

أفاد نائب عن محافظة البرة برصد ظهور بحرة نفطية كبرة بموازاة ضفاف شط 
الع�رب بن ناحية البح�ار و قضاء الفاو نتيجة تكرس األنابيب ونضوحها، مش�را إىل 
أن هذه البحرة تتصاعد منها أبخره س�امة وخانقة رسيعة االش�تعال ما يعترب تلوثا 
للبيئة وإهماال واضحا لصحة اإلنسان، فضال عن كونها تعترب هدراً لالقتصاد النفطي 
حس�ب قول�ه ..  وقال  إن طول ه�ذه البحرة يصل إىل ٣ كيلوم�رتات وبعرض كيلومرت 
تقريبا، داعياً رشكة نفط البرة أو رشكة خطوط األنابيب الناقلة للنفط  والتابعتان 

إىل وزارة النفط ملعالجة تلك البحرة.
ولف�ت إىل مخاطبته وزارة النفط ورشكة نفط البرة ولجنة النفط والطاقة النيابية 

ملتابعة هذا امللف ولكن دون جدوى.

اني كمواطن وش�اب عراق�ي اطرح فكرة لكن ليس بجدي�ده انما يمكن قديمة 
يعن�ي فكرة او رئي اذا عجبتكم الي�ك لتعليق حتى توصل للجميع لدعم صناعة 

العراق ..
افتت�اح بناية بحيث تكون بناء حديثة درج�ة اوىل يف جميع املحافظات ويمكن 
نس�تخدم تس�مة لبناية اخرتاعات وافكار عراقية لكل محافظة مثالً اخرتاعات 
وافكار ميسان لو تسمه حسب الخرباء طبعاً كل شاب او شخص تأتي افكار له 

ولكن ما يالقي دعم حكومي ويف نفسة الوقت ودعم من الشعب
نطال�ب تخصيص اموال لهذا الجانب ويمكن لحكومة تس�مة وزارة اخرتاعات 
وافكار عراقية حالة حال الوزارة األخر وتخصيص اموال من اجل نهوض بواقع 
بلدن�ا من خالل افكارنا واخرتاعتنا لكي نتخلص م�ن االعتماد عى الدول االخر 
بش�كل رئييس واس�ايس علينا نخرتع ونفكرة من اجل بلدنا اتوقع هذا املرشوع 
ينج�ح نج�اح عايل برشط دعم حقيقي وبعيد عن الفس�اد األداري ش�نو الدول 
احس�ن من بلدنا تخرتع وتصنع نحنو نريد نغر واقع البلد من طريق مضلم اىل 

طريق النور تحية طيبة لكم واسف عى األطالة
                                                                            * سيد منتظر

السيد رئيس الوزراء املحرتم
ابس�ط خدم�ات ال توج�د يف منطقتن�ا قض�اء قلع�ه س�كر يف  
النارصي�ه /قري�ه جمعه زماط كاظم .. ش�ارع طوله ١2٠٠ م 
لم يبلط ولم يكىس بالس�بيس .. رغم ص�دور اوامر من وزيرين  
س�ابقن لالس�كان ولم ينفذ واربعه محافظن ول�م ينفذ ..هل 

هذه اوامر من كبار رجال دوله حقا ؟
هذا سببه عدم احرتام املراجع العيا وال وجود لدوله وانما طالب 

السلطه ..
نطل�ب من س�يادتكم االيع�از اىل محافظ ذي ق�ار لتنفيذ االمر 

بتبليط الشارع.
سيادة رئيس الوزراء املحرتم

ال توج�د يف منطقتنا كهرباء مع العلم نبعد عن محطه الكهرباء 
١6٠٠ م ملرك�ز املدينه  وناس اخرون محس�وبن عى فاس�دين 
يبعدون 6٠ كيلو وبيوت منفرده وهدر يف املال العام وصلت لهم 
كهرباء  اىل متى يس�تمر الظلم  ننتظر من سيادتكم املساعده يف 

حل املشاكل/ لقريه جمعه زماط كاظم/ قلعه سكر.

                                        * ابو ثائر الحجيمي

أين ذهبت أموال البالد و العباد بأرقامها المرعبة؟

مقترح لدعم الصناعة

 مظلومية كبرى

دعاء طريف لمواطن على الفاسدين
حقوق االعالمي

قلعة سكر تعاني االمّرين

ش�دد ادارة قض�اء الزب�ر غ�رب البرة عى 
رضورة تضم�ن م�رشوع املج�اري بمرحلته 
لع�ام 2٠2١  الحالي�ة  املوازن�ة  االوىل ضم�ن 
وإدراجه مع املشاريع االسرتاتيجية يف الخطة، 
مؤكدة عى ان حس�م متعلق�ات املرشوع من 
قبل اللجنة املش�كلة باألمر الوزاري س�تنهي 
أعماله�ا خ�الل ش�هر م�ن الب�دء بأعماله�ا 

املطلوبة 
وق�ال قائ�م مقام القض�اء عب�اس ماهر انه 
التقى عددا من املسؤولن يف وزارتي التخطيط 

والبلديات لغرض حسم املرشوع بشكل 
نهائي واقراره مع مشاريع املوازنة.

واض�اف ان اللق�اء أس�فر ع�ن االطالع 
ع�ى مه�ام اللجن�ة الت�ي أق�رت باألمر 
املجل�س الوزاري للخدم�ات االجتماعية 
والعمل ع�ى تنفيذ التوصي�ات الخاصة 
بم�رشوع مج�اري الزب�ر املتوقف عن 
العم�ل ورف�ع التقري�ر النهائ�ي لوزارة 
البلدي�ات للمصادق�ة علي�ه يف مجل�س 
ان  اىل  للتنفيذ.ون�وه  ال�وزراء وإحالت�ه 
املجلس ال�وزاري للخدمات كلف املكتب 
االستشاري لنقابة املهندسن العراقين 
م�ع اللجن�ة املش�رتكة لدراس�ة حال�ة 
وتنفي�ذ  وتجهي�ز  وتصمي�م  امل�رشوع 
وتشغيل وصيانة مجاري الزبر وتقديم 
ال�رأي الواضح يبن مدى امكانية اكمال 
املرشوع من عدمه، مع تقديم املعالجات 
الفني�ة الالزمة يف ح�ال امكانية اكماله 

من الناحية الفنية.
وتاب�ع ان اللجن�ة املش�رتكة تض�م ممثل�ن 
ع�ن وزارت�ي التخطي�ط واالعمار واالس�كان 
والبلديات العامة ومحافظة البرة باإلضافة 
الس�ابق  املنف�ذ  الجن�وب  واح�ة  رشك�ة  اىل 
للم�رشوع وانج�از أعماله�ا مل�دة ٣٠ يوم�ا، 
مش�ددا عى رضورة تضمين�ه بموازنة 2٠١2 
بخطة عمل جدي�دة متكامل�ة و بكلف مالية 
جدي�دة لتنفيذ ضمن مرشوع البن�ى التحتية 

املتكامل .

ش�كا ع�دد م�ن أصحاب 
واس�ط  يف  الدج�اج  بي�ع 
م�ن ضع�ف حرك�ة البيع 
بش�كل ملح�وظ بالرغ�م 
من انخفاض س�عر البيع 

حاليا.
وق�ال ع�دد منه�م للمربد 
رصف  س�عر  ارتف�اع  أن 
ال�دوالر س�ابقا إضافة إىل 
ظهور إصاب�ات بأنفلونزا 
الطيور يف محافظة صالح 

ضع�ف  إىل  أدى  الدي�ن 
إقب�ال املواطنن عى رشاء 

الدجاج.
وأض�اف آخ�رون أن قرار 
واس�ط  يف  الحكوم�ة 
الدواج�ن  إدخ�ال  بمن�ع 
م�ن املحافظ�ات األخ�رى 
يف  الق�رار  ه�ذا  وتطبي�ق 
محافظات مج�اورة أيضاً 
أس�هم يف تك�دس اإلنت�اج 
ال�ذي ق�د يع�رض  األم�ر 

اإلصاب�ة  إىل  الدج�اج 
بأمراض أخرى.

يذكر أن الحكومات املحلية 
يف واسط وذي قار وجهت 
بمنع دخ�ول الدواجن من 
منع�ا  املحافظ�ات  باق�ي 
الطي�ور  أنفلون�زا  لنق�ل 
إىل ه�ذه املحافظ�ات بع�د 
تس�جيل إصاب�ة 6٠ أل�ف 
ط�ر يف محافظ�ة ص�الح 

الدين.

جدد العرشات من الحرفين واإلدارين اعتصامهم 
أم�ام مبنى دي�وان محافظة الديواني�ة للمطالبة 
بالتعاقد معهم وتحويلهم إىل عقود وزارية حسب 

قرار ٣١5 لسنة 2٠١9.
وق�ال ع�دد منهم ملراس�ل املرب�د انه�م يطالبون 
الحكومة املحلية ومديرية الرتبية بالتعاقد معهم 
وتحويله�م إىل عق�ود وزاري�ة ورفعه�ا للجهات 
املختص�ة وادراجهم ضمن موازن�ة العام الجاري 

لضمان التخصيص املايل لهم.

في الديوانية.. الحرفيون واإلداريون يواصلون احتجاجاتهم

مناشدة
االمر يهمه  من   باعة الدجاج في واسط يشكون ضعف االقبالالى 

يا امن بغداد حقوق موظفي 
ال  العراق�ي  اإلع�الم  ش�بكة 
نس�تجديها منك وال نرتجاها 
بل ننتزعه�ا، وهي حق آلالف 
من االعالمين املضحن الذين 
االره�اب  وواجه�وا  قاتل�وا 
واملوت بكل اش�كاله وتش�هد 
له�م س�احات املع�ارك، فإن 
كنت عى ق�در التحدي فنحن 
جاهزون وال بأس ان نخوض 
معركة جديدة من اجل وحدة 
س�كنية تعد ابس�ط حقوقنا 
اذا  الحلي�م  غضب�ة  واح�ذر 

غضب.

                       * رنا خليل 

 نرج�و م�ن الس�ادة اعض�اء 
الن�واب بالتصوي�ت  مجل�س 
رشكات  يل�زم  ق�رار  ع�ى 
زي�ن.  االتصال/اسياس�يل. 
كورك/باط�الق ح�زم انرتنت 
مجانيه لطلب�ة التعليم العايل 
الط�الب ه�م م�ن  اكث�ر  الن 
يمل�ك  وال  الدخ�ل  مح�دودي 
مبل�غ االش�رتاك يف منضومة 
االنرتنت و اغلب االش�رتاكات 

ذات اسعار عالية. 
فنرج�و م�ن الس�ادة النواب 

اتخاذ هكذا قرار.
 وشكرا  ..

    * ابو حسن الجبوري

الزبير تشدد على ضرورة تضمين
مشروع المجاري في الموازنة

جدد العرشات من خريجي كليات الهندسة 
يف املثن�ى، تنظي�م تظاه�رة ق�رب مبان�ي 
بضم�ان  للمطالب�ة  املحلي�ة،   الحكوم�ة 
املؤسس�ات  يف  العم�ل  بف�رص  حصته�م 
الحكومية.وقال عدد للمربد ان تظاهراتهم 
واحتجاجهم املستمرة منذ أشهر ستستمر 
لح�ن إنص�اف رشيح�ة املهندس�ن الت�ي 
تعان�ي م�ن ع�دم توف�ر ف�رص العمل يف 

املؤسسات الحكومية والخاصة.

خريجو الهندسة في المثنى يواصلون اعتصامهم

بح�ث فريق م�ن جامع�ة فلورنس�ا االيطالية مع 
الحكوم�ة املحلي�ة يف محافظ�ة ذي ق�ار اجراءات 
اعادة تأهيل وتش�غيل معمل حلي�ب الجبايش من 

خالل منحة ايطالية لتطوير مناطق االهوار.
وقال منس�ق املش�اريع مع الجان�ب االيطايل خالد 
الفرط�ويس للمرب�د ان الفري�ق س�يرشع بعملي�ة 
التهيئ�ة لتأهيل املعمل م�ن اجل املب�ارشة بعملية 
االس�تثمار للعمل وتوف�ر فرص العمل وتس�ويق 

منتجات املعمل مشرا اىل ان هذا املعمل سيكون له 
تداعيات ايجابية ملربي الجاموس يف املنطقة.

يذك�ر ان معمل حليب الجبايش هو احد مش�اريع 
فريق االعمار االمريكي لع�ام 2٠٠8 وبكلفة مليار 
دينار، اال ان املرشوع واجه مش�اكل تتعلق بعائدية 
ملكي�ة االرض والتي تم حس�مها مؤخ�راً اىل بلدية 
القض�اء غر ان املعمل لم يش�هد عملية التش�غيل 

طيلة الفرتة املاضية.

نحن مجموعة من موظفي وزارة الصحه -صحة دياىل مر عى خدمتنا اكثر من عام ولم نس�تلم 
رواتبنا لغاية هذا اليوم اي اننا لم نستلم اي راتب منذ ثالثة عرش شهرا ونحن اصحاب عوائل وكما 
معروف لدى الجميع الراتب هو مصدر الدخل الوحيد الغلب املوظفن وازمة كورونا منعت اغلبنا 
من العمل خارج اوقات الدوام لنعيل عوائلنا ونس�د رمق املعيش�ه واملعطيات حاليا ال تبرش بقرب 
انجاز او تقدم الزمتنا واستالم رواتبنا املرتاكمه نرجو من السيد املدير العام لصحة دياىل الدكتور 
عي التميمي النظر يف هذه املش�كلة وايضا الضغط عى كاف�ة الدوائر الانجاز املعامالت والرسعة 

بارسالها اىل دائرة ولكم الشكر...
                                                                               * عي صباح مظفر

متى يرى
 )معمل حليب الجبايش( النور؟

مناشدة

الس�يد امن بغداد املحرتم تحية طيبة 
نحن يف منطق�ة الغزالية م 65١ ز١١ 
منذ ١5 يوم س�يارة النفايات لم تصل 
الين�ا بس�بب ان مدير بلدي�ة الغزالية 
غر كف�وء يف عمله راجن محاس�بة 
االش�خاص املقرين والتعاون معنا 

لتكون منطقتنا اجمل.

                  * عادل الزيدي
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لم نستلم رواتبنا لغاية هذا اليوم

العال�م يش�هد به�ذا اليش لي�س فق�ط الحكومه 
ال�يش  ه�ذا  مالحظ�ة  يمك�ن   ...... العراقي�ة 
بالجامع�ات ب�دول الخ�ارج كيف يتمي�ز الطالب 
العراقي�ون بمهاراته�م يف التأقل�م وح�ل االزمات 
والدراس�ه، ولهذا الس�بب الكثر من الدول ارادت 

ابق�اء البل�د يف الف�وىض لك�ي يس�تقطبون هذه 
العقول وتعمل لصالح بلدهم بتوفر لهم امتيازات 

مغرية.
                  * منتظر الشكري

سرقة عقول العراق و مبدعيه

في العراق
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أعل�ن املعه������د ال�رويس ألبح�اث 
الفض�اء ع�ن تطوي�ر تقن�����ي�ات 
جدي�����دة تس�اعد ع�ى صي��ان�ة 
م�دارات  يف  الص����ناعي�ة  األقم�ار 

األرض.
وح�ول ه�ذا املوض�وع ج�اء يف بي�ان 
صادر ع�ن املعهد«إليج���اد وس�يلة 
األقم����ار  التح�ام  عملي�ة  تس�هل 
به�������دف  ببعضه�ا  الصناعي�ة 
الصيانة ثم تطوي�ر أنظمة إلكرتونية 

برصية جديدة سيتم اختبارها العام 
الجاري«.

البيان »األنظمة تش�مل  وأضاف 
كام�رات بزواي�ا رؤي�ة ضيق�ة 
بزواي�ا  تلفزيوني�ة  وكام�رات 
time-of- عريضة، وكامي���رات

flight التي تساعد عى التقاط 
صور ثالثي�ة األبعاد، إضافة 

إىل أجهزة لتحديد املسافات تعتمد عى 
أش�عة اللي�زر.. الخ�راء يف املعهد  

وضعوا املخطط��ات الرئيسية 
التقني�ات  ه�ذ  لرتكي�ب 

الالزم�ة  املع�دات  ع�ى 
األقم�ار  لصيان�ة 

الفض�����اء  الص����ناعي�����ة يف 
وط�����وروا خوارزميات تشغيلها«.

املع�دات  أن  البي�ان  وأوض�ح 
س�تتبع  الجدي�دة 
مس�تقبال آلية عمل 
تعتمد عى مرحلتني، 
برص�د  س�تقوم  األوىل 
تقريبي لقمر صناعي معني 
وتحدد زواية وجهته واملسافات 
الت�ي تفصل�ه ع�ن قم�ر الصيانة، 
والثاني�ة التي تدع�ى مرحلة »التعرف 
الدقي�ق« س�تقارن أبعاد وش�كل هذا 
يف  املوج�ودة  املعطي�ات  م�ع  القم�ر 
برمجياته�ا لتوجي�ه قم�ر أو مركب�ة 

الصيانة نحوه.
وأشار الخراء يف املعهد الرويس ألبحاث 
الفض�اء إىل أن مثل ه�ذه التقنيات قد 
تساعد مس�تقبال يف إرس�ال أقمار أو 
مع�دات لصيانة األقم�ار الصناعية يف 
الفضاء أو تصحيح مسارها ووضعها 
يف م�دار مع�ني أو تزويده�ا بالوق�ود 
لتتاب�ع مهماتها املس�تقبلية، أو حتى 
إخراجها من مداراتها بعد انتهاء مدة 

خدمتها املحددة.

روسيا تطور تقنيات جديدة لصيانة األقمار الصناعية في الفضاء
طورت ش�����ركة »مود بيم« سوارا 
للش�����ركات  يتي�������ح  ذكي�ا 
النف����س�ية  الحال�����ة  متابع�ة 
عى  وخص���وص�ا  ملوظفي����ه�ا، 
خلفي�ة انتش�ار جائح�ة كورون�ا يف 

العالم.
مي�ل«  »دي�ي  لصحيف�ة  ووفق�ا 
الريطاني�ة التي ن�رت الخر، فإنه 
واضط�رار  كورون�ا  أزم�ة  »خ�الل 
الجميع للعمل من املنزل، كانت هناك 
حرة كبرة حول ردة فعل املوظفني، 
وما إذا كانوا راضني أم ال، لذلك طورت 

الركة س�وارا يتي�ح للركات 
النفسية  الحالة  متابعة 

ملوظفيها«.
ت  ر ش����ا أ و

ال����زر  إىل 
األص�ف�ر يف 
اإلس���وار 
للتعبي����ر 
عن الشعور 
بالس�عادة، 
ق  ر ز أل ا و

للتعب��ر 

عن الشعور بالحزن.
وتابع����ت أن »الس�����وار متصل 
الذكية وموقع  بتطبيق للهوات����ف 
إلكرتون�ي للحاس�وب يمك�ن للمدير 
خالل������ه  م�������ن  املب�ارش 
م���وظفي�ه  حال�����ة  متابع�ة 
باستمرار، حرصا عل����ى تقديمهم 
أعل��ى مس�تويات م��ن اإلنتاج عى 

مدار اليوم«.
الس�وار  اس�تخ�����دام  ويمك�ن 

لتقوي������ة الع���الق��������ات 
األصدقاء  بي��������ن  االجتماعي�ة 
وأف�����راد العائل�ة وإبق����ائه�م 
ع�ى اتص�ال مس�تمر، بع�����د أن 
اإلج��������راءات  منعت������ه�م 
والتب�����اعد  االح�����رتازي����ة 
االجتم�����اع�ي من التجمع كما يف 

السابق.

تطــوير »ســوار« يشعــر مــديرك بحــالتك النفسيـة

أغلقت رشكة تويرت، حس�اب النائب الجمهورية األمريكي�ة مارجوري تيلور 
جري�ن، الواف�دة السياس�ية الجدي�دة املعروف�ة برتويجه�ا لنظري�ة مؤامرة 

مجموعات QAnon التي ال أساس لها وفقا لرويرتز. 
وعلقت منصة التواصل االجتماعي حسابها بعد أن دخلت عضوة الكونجرس 
املنتخب�ة حديًث�ا يف جورجيا يف خالف مع مس�ؤول انتخابي يف الوالية بش�أن 

مزاعم خاصة بتزوير الناخبني.
وقال ممثل الركة يف بيان عر الريد اإللكرتوني إن حساب جرين »تم إغالقه 

مؤقًتا النتهاكات متعددة« ل�«سياسة النزاهة املدنية« يف تويرت.
واتهم جرين موقع تويرت بقمع األصوات السياسية املحافظة، وقالت يف بيان: 
»إن القبضة االحتكارية الحدودية التي تمارس�ها بعض رشكات التكنولوجيا 

الكرى عى الخطاب السيايس األمريكي خارجة عن السيطرة«.
وروج�ت« جرين«لنظرية املؤامرة عر اإلنرتن�ت QAnon يف مقطع فيديو عام 
2017 لكنه�ا تراجع�ت الحًق�ا، قائلة إنها لم تك�ن جزًءا م�ن حملتها، فازت 
بمقعد يف مجلس النواب يف منطقة ريفية محافظة ش�مال غرب جورجيا بعد 

انسحاب منافسها الديمقراطي.

تويتر تغلق حساب نائب جمهوري 
روج لنظرية مؤامرة حول االنتخابات

ميزة جديدة من » أندرويد« 
تحافظ على بطارية هاتفك

طرح�ت رشكة »غوغل« األمريكي�ة تحديثا جديدا يف نظام 
تش�غيلها األش�هر يف العال�م »أندروي�د«، وال�ذي يمكن�ه 
املحافظ�ة ع�ى عم�ر البطاري�ة يف هاتف�ك بص�ورة غر 

مسبوقة.
وأش�ار موق�ع »ج�ي إس إم آرينا« التقن�ي املتخصص إىل 
أن مي�زة »هايرنايش�ن« الجديدة س�يمكنها تقليل حجم 
التطبيق�ات غ�ر املس�تخدمة، بحي�ث ال تس�تهلك س�عة 
التخزين أو البطارية للهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.
وس�يمكن لتل�ك املي�زة الت�ي يطل�ق عليه�ا أيض�ا اس�م 
»اإلسبات« تقليل تأثر ذاكرة التطبيقات غر املستخدمة.

وبات�ت تلك املي�زة متاحة يف نظام تش�غيل »أندرويد 12«، 
وس�تكون متاح�ة لكل املس�تخدمني بدءا من 11 ش�باط 
2020.وس�تعمل تل�ك التقني�ة وف�ق حس�اب مس�تخدم 
»أندروي�د« يف كل أجهزت�ه املس�تخدمة، وه�و ما يس�مح 
بتحرير املساحات املستغلة لتطبيقات غر مستخدمة من 

دون حذفها أو إلغاء تثبيتها من عى جهازك.

Google Play يتخذ خطوة تخص 
التطبيقات المشهورة ونظيراتها

ب�دأت رشك�ة غوغل العمالق�ة للبحث ع�ى اإلنرتنت يف إظه�ار مقدار 
الش�هرة الذي تتمتع بها التطبيقات املدرجة يف متجر Play، وذلك وفًقا 

.Phonearena لتقرير صادر عن
فوفًقا للتقرير، بدأت الركة يف اإلش�ارة إىل ذلك عر رمز جديد لس�هم 
يتحرك ألعى أو يتحرك ألس�فل لإلشارة إىل ما إذا كانت شهرة التطبيق 
تتج�ه ألع�ى أو ألس�فل.ويمكن رؤية ه�ذه االتجاهات يف قس�م »أهم 
املخطط�ات« يف متجر Play، وفًقا للتقرير، وحتى مع هذه االتجاهات، 
يبقى ش�يئني ب�دون إجابة ح�ول س�لوك التطبيق�ات، األول هو عدد 
العالمات التي تحركها التطبيق إما ألعى أو ألسفل يف املخططات وثانًيا 
اإلطار الزمني منذ أن بدأ التطبيق يف االتجاه ألعى أو ألس�فل.ويف اآلونة 
األخرة، زعم تقرير صادر عن Sensor Tower أن عام 2020 كان عاًما 
قياس�ًيا لكل من األلعاب املحمولة والتطبيقات غر املتعلقة باأللعاب، 
وإنفاق املس�تهلكني عى متجر Google Play حيث بلغ اإلنفاق العاملي 
38.6 ملي�ار دوالر، وباملقارن�ة، بل�غ اإلنفاق يف ع�ام 2019 عى متجر 

Google Play 29.7 مليار دوالر. 

توق�ع علم����اء الفل�ك أن رياح�ا 
بس�����رعة  تتح����رك  شمس�ية 
تزي�د ع�ن 1.8 ملي�ون كيلوم�رت يف 
الس������اعة، تش�ق طريقه�ا عر 
النظ�ام الش�ميس ويمكن أن ترضب 

األرض.
الفضائ�ي  الطق�س  خ�راء  وحل�ل 
للمحيط�ات  الوطني�ة  اإلدارة  يف 
والغ�الف الجوي )NOAA(، تيارا من 
الجس�يمات الشمس�ية املتدفقة من 

جنوب الشمس.
وكش�ف الخراء أن الرياح الشمسية 
تتح�رك برسع�ة مذهل�ة تبل�غ 500 
كيلوم�رت يف الثاني�ة، أو 1.8 ملي�ون 

كيلومرت يف الساعة.
وذكر خراء األرصاد أن الجس�يمات 
تتح�رك حالي�ا يف رحل�ة 150 مليون 
كيلومرت من الش�م�����س، ويمكن 
كان�ون   18 أو   17 يف  تض���رب  أن 

الثاني.
إن   Space Weather موق�ع  وق�ال 
»هن�اك تيار م�ن الرياح الشمس�ية 

يقرتب م�����ن األرض.
 الوقت املقدر للوصول: 17-18 بذات 
الش�هر. مص�دره ثق�ب جنوب�ي يف 

الغالف الجوي للشمس«.
أن تص�ل   NOAA ويتوق�ع مراقب�و 
الش����مس�ية  ال�����رياح  رسعة 
إىل 500 كم/ثانية عند وصول التيار، 
م�ا ق�د ي������ؤدي إىل ظه�����ور 
القط����ب  يف  القطب�ي  الش�فق 

الشمايل”.
عندم�ا  القطب�ي  الش�فق  ويح�دث 
املغناطييس  ال�غ�����الف  يتع�رض 
للقص�ف ب�������واس�طة الري�اح 
الت�ي تنح�����رف  الشمس�����ية 
ع�ن الجزيئات، ما يتس�بب يف ظهور 
وزرقاء  خض����������راء  أض�واء 

مذهلة.
ويف ح�ني أن ه����ذه ال�عاصف���ة 
للقل�ق،  مدع�اة  ليس�ت  الشمس�ية 
يعتق�د بع�ض علم�����اء الفلك أن 
عاصف��������ة كبي�����رة يمكن 
يعتم�د  عال�����م  ويف  ت�رضب،  أن 
بشدة عى التكن�����ولوجيا، ق���د 

تكون العواقب وخيمة.

عاصفة شمسية تطلق 
جسيمات بسرعة 1.8 مليون 

كم/الساعة تتجه قرب األرض

AppGallery هواوي تعيد تصميم متجرها للتطبيقات
أعلن�ت رشك�ة هواوي ع�ن إعادة 
للتطبيق�ات  متجره�ا  تصمي�م 
AppGallery، الذي تقول الركة: 
االكتش�اف  ع�ى  اآلن  يؤك�د  إن�ه 

وتحسني التنقل.
تنس�يق  يت�م  ه�واوي:  وقال�ت 
التجرب�ة جزئًي�ا بواس�طة فري�ق 
م�ن املحررين الذي�ن يركزون عى 

إلب�راز  املحلي�ة  االتجاه�ات 
التطبيق�ات واأللع�اب األكث�ر 

صلة.
تعك�س  ه�واوي:  وأضاف�ت 
التحس�ينات التي تم إجراؤها 
نج�اح   AppGallery ع�ى 
لتطبيق�ات  البيئ�ي  النظ�ام 
ال�ذي ط�ور قاعدة  ه�واوي، 
مس�تخدميه العاملي�ة إىل أكثر 
م�ن 530 ملي�ون مس�تخدم 
نشط شهرًيا يف العام املايض.

التصمي�م الجدي�د  ويع�رض 
واأللع�اب  التطبيق������ات 
وأكث�ر  أك�ر  بتصميم�ات 
جرأة ع�ر تجربة املس�تخدم 

بأكملها.
املس�تخدمني  أح�د  وش�ارك 
ملتج�ر  فيدي�و  مقط�����ع 
AppGallery املعاد تصميمه، 
وأشار إىل أنه يس�تلهم الكثر 

من متجر تطبيقات آبل.
اإلضاف�ات  إح�دى  وتتمث�ل 
التبوي�ب  عالم�ة  يف  الكب�رة 

املس�ماة “املتميز”، التي تعرض 
تطبيق�ات وألعاب منتق�اة بعناية 

عى شكل بطاقات.
البطاق�ات وص�والً  وتوف�ر ه�ذه 
التطبيق�ات  لتنزي�ل  مب�ارًشا 
الصفح�ة  إىل  أوالً  االنتق�ال  دون 

املخصصة لهذا التطبيق.
بطاق�ات  إن  ه�واوي:  وقال�ت 
AppGallery تحتوي عى محتوى 
أدل�ة  إىل  املق�االت  تحري�ري م�ن 

الخراء واملراجعات.
التبوي�ب  عالم�ة  أس�فل  وتج�د 

املسماة “املتميز” عالمتي التبويب 
“الحمالت” و “الهدايا”، التي قالت 
هواوي: إنها من بني امليزات األكثر 
للمس�تخدمني  بالنس�بة  ش�يوًعا 

النشطني.
وتتمي�ز عالمة التبوي�ب الحمالت، 
بالع�روض  االس�م،  يوح�ي  كم�ا 
 Lucky Draws مث�ل  الرتويجي�ة، 
النق�ود  اس�ت����رداد  وع�روض 

والتحديات.
التبوي�ب  عالم�ة  تعت�ر  بينم�ا 

الهداي�ا بمثابة امل�كان الذي يمكن 
للمس�تخدمني من خالل�ه معرفة 
املطورين الذي�ن يقدمون خدمات 
مجانية، مثل الحس�ابات املتميزة 

واملزيد.
يحت�وي  نفس�ه،  الوق�ت  ويف 
عالم�ات  ع�ى  اآلن   AppGallery

للتطبيقات  املخصصة  التبويب 
ع�ى  يس�هل  مم�ا  واأللع�اب، 

املستخدمني العثور عى املحتوى 
الذي يريدونه.

أعلن�ت رشكة أيرس عن خمس�ة 
أجهزة حواسيب محمولة جديدة 
وتتأل�ف  امل�دارس،  تس�تهدف 
املجموعة من أربعة أجهزة كروم 
ب�وك وجهاز وين�دوز واحد قابل 

للتحويل.
ويعتر اثن�ان من أجه�زة كروم 
بوك عب�ارة عن أجه�زة متحولة 
 Spin قائمة عى معالج�ات إنتل
512 و Spin 511، مع شاش�ات 
أجه�زة  إىل  لتحويله�ا  ت�دور 
حواس�يب محمولة، بينما يتميز 
بتصمي�م  اآلخ�ران  الجه�ازان 
أكث�ر تقليدي�ة ويتم تش�غيلهما 

.Arm بمعالجات
أجه�زة  جمي�ع  تصمي�م  وت�م 
الحواس�يب املحمول�ة الخمس�ة 
لوح�ات  م�ع  متين�ة،  لتك�ون 
مقاوم�ة  ومكون�ات  مفاتي�ح 
لالنس�كاب ت�م اختباره�ا وفًقا 
MIL- العس�كرية  املتانة  ملعاير 

.810H STD
ويتم تش�غيل أجهزة ك�روم بوك 
القابل�ة للتحويل بمعالجات إنتل 
 Celeron عى وجه التحديد( Intel
.)Celeron N5100 و   N4500

ويحتوي Spin 511 عى شاش�ة 
 HD بقي�اس 11.6 إنًش�ا وبدقة

بنس�بة  و

البالغ�ة  االرتف�اع  إىل  الع�رض 
 512 Spin 16:9، بينما يحت�وي
ع�ى شاش�ة بقي�اس 12 إنًش�ا 
وبدقة +HD وبنس�بة العرض إىل 

االرتفاع البالغة 3:2.
ويأت�ي كالهم�ا بس�عة تخزي�ن 
تص�ل إىل 64 جيجاباي�ت وذاكرة 
وص�ول عش�وائي 8 جيجابايت، 
بينم�ا يصل عمر البطارية إىل 10 

ساعات.
512 و   Spin ويحت�وي كل م�ن
Spin 511 عى شاشات مقاومة 
للخ�دش ومض�ادة للميكروبات، 
أيًض�ا   512  Spin يتمي�ز  لك�ن 
مض�ادة  مماثل�ة  بطبق�ة 
للميكروبات ع�ى لوحة املفاتيح 

ولوحة اللمس.
وتتوف�ر أجه�زة كروم ب�وك من 
ويب�دأ  أي�رس يف ش�هر م�ارس، 
 430 م�ن   512  Spin س�عر 
 Spin دوالر، يف ح�ني يب�دأ س�عر
دوالر.وهن�اك   400 م�ن   511
 Chromebook أجه�زة  أيًض�ا 
 311  Chromebook و   511
إىل  إنًش�ا املس�تندة  بقي�اس 11 
معالجات Arm، التي تتميز أيًضا 
بتصميمات متينة.ويتم تش�غيل 
بمعال�ج   511  Chromebook
7c م�ن كوالكوم،   Snapdragon
 ،4G LTE باتص�ال  ويتمي�ز 
ويمكن أن يس�تمر ملدة تصل إىل 

20 ساعة عند الشحن.

أيسر تعلن عن حواسيب 
بتصميمات متينة للمدارس

أعلنت س�وني الرق األوس�ط وأفريقيا عن 
إطالق العدس�ة GM 35mm F1.4 FE )طراز 
SEL35F14GM(، لتكون أح����دث إضافة 
 G إىل سلس�لة العدس�ات ك�����املة اإلطار
Master املشهورة والتي تق�������دم جودة 

ص�����ورة من الدرج�ة األوىل وميزة بوكيه 
جميل�ة للحص�����ول ع�ى ق�درة تعبرية 
واس�عة يف تصمي�م مدم�ج للغاي�ة وخفيف 

الوزن.
وتع�د عدس�ة GM 35mm F1.4 FE عن�رص 

أسايس ملستخدمي ]…[ The post سوني 
تطلق إضافتها األحدث لسلس�لة عدس�ات 

 GM 35mm F1.4 FEالعدس�ة ™G Master
الت�ي ال غنى عنها appeared first on نيوتك 

.New tech |

G Master سوني تطلق إضافتها األحدث لسلسلة عدسات
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ملنع  بريطانيا،  يف  الوطني  اإلغالق  أوامر  ساهمت 
تفىش جائحة فريوس كورونا، يف تزايد ظاهرة غريبة 
الكالب  رسقة  معدالت  زادت  إذ  لندن،  العاصمة  يف 
الكبري  االستهداف  مالحظة  الثمن.وتمت  باهظة 
لألشخاص الذين يتمشون مع كالبهم ، وهو ما يزيد 
القلق، بخصوص الطبيعة العنيفة ملثل هذه الجرائم، 
القيمة  ذات  الكالب  لـرسقة  مرتكبوها  يسعى  التي 
العالية، من أجل الربح، وكشفت الرشطة الربيطانية، 
اإلغالق  فرتة  خالل  الثلثني  بمقدار  الرسقات  زيادة 
األول.وروى مايك جاسرب، الذي اشرتت له عائلته كلبا 
تعرض  الذي  الهجوم  تفصيل  االكتئاب،  عىل  للتغلب 
له حينما كان يتمىش برفقة كلبه »تيد«، موضحا أن 
رجال اقرتب منه وبدأ يف استجوابه بشأن الحيوان، ثم 

اعتدى عليه ورسق تيد،.
ومن جهتها أكدت لوسيندا، ابنة جاسرب، أن رجال جاء 
خلف والدها، وهاجمه من ظهره ودفعه أرضا، ووقف 
عىل يده، ليضطر إىل ترك الكلب، وأضافت: »لقد انفطر 

قلب أبي، منذ رسق تيد وال يمكنه مغادرة املنزل، 
إنه يعاني بشدة من االكتئاب، ونحن كأرسة، من 
جيدا  تقدما  حقق  ألنه  ذلك،  نرى  أن  حقا  املحزن 
فيما يتعلق بصحته العقلية«، هذا وعرضت عائلة 
إسرتليني،  جنيه  آالف   5 قدرها  مكافأة  جاسرب 
أنها لم تتمكن حتى اآلن من  الستعادة الكلب، إال 

اقتفاء أثره.
وأوضحت منظمة » DogLost« الخريية، أن تقارير 
رسقات الكالب ارتفعت من 172 كلبا يف 2019 إىل 

465 العام املاىض، بزيادة قدرها %170.
العاملة  هاردينج،  كارين  أكدت  ناحيتها  ومن 
يرتكبه  قد  ما  بشأن  الشديد  قلقها  املنظمة،   يف 
خصوصا  الكالب،  عىل  للحصول  اللصوص  هؤالء 
أن بعضها يصل سعره إىل 3500 جنيه إسرتليني، 
جنيها،  يمكن  طائلة  أموال  »هناك  وأضافت: 
واملجرمون يبحثون بال هوادة عن الكالب، لكسب 

املال«.

ال نعلم، فعلياً، هيئة »توت عنخ آمون 
اللذين  منه،  القريبة  واملرأة  سيبرييا« 
بفضل  ولكن  عام،   2600 قبل  توفيا 
كيف  نرى  أن  يمكننا  الحديث،  العلم 
ذلك  ويأتي  قبل.  من  مظهرهما  كان 
باملجال،  متخصصني  نجاح  بفضل 
أمس،  اليوم  روسيا  موقع  أورد  فكما 
املتعفنة  الجماجم  العلماء  استخدم 
ثالثية  نماذج  لبناء  امللكي  للثنائي 
بالليزر  املسح  باستخدام  األبعاد 
استغرق  وقد  التصويري،  واملسح 
نصف  فقدان  بسبب  شهوراً  املرشوع 
البناء  إعادة  امللك.وتظهر  جمجمة 
الثنائي بمالبس ملكية مزينة بقالدات 

عليها جميعاً  العثور  تم  وفراء،  ذهبية 
وذكرت  العظمي.  الهيكل  بقايا  حول 
املرأة  أن  تايمز«،  »سيبرييا  صحيفة 
كانت تسمى »ملكة« يف املايض. وكانت 
ترميم  أعمال  للوقت،  استهالكاً  أكثر 
عىل  الحفاظ  وتم  القيرص.  جمجمة 
نصف الجمجمة فقط، ما جعل املهمة 
أكثر تعقيداً.وقد تم اكتشاف تل الدفن، 
 ،2-Arzhan اسم  عليها  يطلق  التي 
ألول مرة يف عام 1997 يف توفا الواقعة 
بجنوب سيبرييا. وكانت بقايا الزوجني 
الذي  التل  وسط  يف  خشبية  غرفة  يف 
من  إلخفائها  قدماً   262 عرضه  يبلغ 
لصوص القبور، ووقع دفن الثنائي مع 

مجموعة من الكنوز الذهبية املذهلة.
نصفي  تمثال  يخلد  اخرى  جهة  من 
نفرتيتي، وهي  امللكة  النحل  من صنع 
واحدة من أشهر الشخصيات يف مرص 
إىل  العرش  عىل  تربعت  والتي  القديمة، 
جانب زوجها أخناتون خالل فرتة من 
من  السياسية.مستوحياً  االضطرابات 
الفنان  أمىض  الدائم،  الطويل  إرثها 
عامني  ليربتيني،  توماس  الهولندي، 
بعنوان  الجديد  التمثال  هذا  بناء  يف 
»األبدية«. بارش أوالً ببناء نموذج ثالثي 
األبعاد للتمثال النصفي األصيل قبل أن 
بث  يف  لتساعده  نحلة  ألف   60 يُدخل 
الحياة فيه.أوضح ليربتيني ملجلة »ماي 
العسل  شمع  »يعترب  مت«:  مودرن 
الطبيعية  املواد  أكثر  من  الطبيعي 
متانة، وسوف يدوم هذا التمثال أللوف 

السنني، إذا ُحفظ يف بيئة مناسبة«.
سنتني،  التمثال  بناء  عملية  استمرت 
عرض  تم  أوالً  مرحلتني،  عىل  وكانت 
كونسثال  متحف  يف  النصفي  التمثال 
كمجسم   2019 صيف  يف  روتردام  يف 
حي حيث أتيحت للزوار فرصة مراقبة 
الفني  العمل  لهذا  النحل  بناء  عملية 
داخل املتحف، ثم بنت النحل مستعمرة 
داخل  العسل  وشمع  نحل  خلية  مع 
إطاره، مما أعطى التمثال شكله ببطء، 
الطلق  الهواء  إىل  نُقل  التايل  العام  ويف 
ضمن  عرضه  تم  حيث  سلوفاكيا  يف 

معرض فردي للفنان بأمسرتدام.

ابتكرت خياطة مكسيكية تدعى »إيرنديرا 
عاما،   55 العمر  من  البالغة  جرييرو«، 
طريقة فريدة ملواساة بعض العائالت الذين 
فقدوا أفراد منهم بسبب فريوس كورونا، 
تتمثل يف استخدام دمي قماشية مصنوعة 
أن  مؤكدة  املتوفني،  املرىض  مالبس  من 

عىل  الناس  »مساعدة  هو  إليه  تسعى  ما 
تربطهم  التي  الدمية  بهذه  الصفحة  طي 
باملتوىف وتساعدهم عىل تغلب جروحهم«.

 600 مقابل  دمية  كل  »جرييرو«  وتبيع 
وتتصل  دوالراً(،   30 يعادل  )ما  بيزو 
موقع  عىل  صفحتها  عرب  بها  العائالت 
املعلومات  لها  ويقدموا  بوك«،  »فيس 
واملالبس وتعمل هى بمشغلها يف منطقة 
عىل  املكسيك  بشمال  خواريز  سيوداد 
مشرية  املتحدة،  الواليات  مع  الحدود 
تصنعها  التي  الدمي  ان  تالحظ  أنها  إىل 
ال  التي  العائالت  آالم  تخفيف  يف  تساعد 
الفرصة  األحيان  من  كثري  يف  لها  تتاح 
الذين  النظرة األخرية عىل موتاها  إللقاء 
يتم إرسالهم مبارشة من املستشفيات إىل 
محارق الجثث أو املقابر، وفقا ملا نرشته 
وكالة »فرانس برس«.وصنعت الخياطة 
تدعي  عمرها  من  الخمسني  ىف  لسيدة 
سرتة  من  دبدوباً  رامرييز«،  »أراسييل 
قائلة:  والدها،  يرتديها  كان  منقوشة 
»كان يحب هذه السرتة كثرياً ألنها كانت 
تدفئه، يف كل مرة أمسك بها، أشعر كأني 
أحمل قطعة منه يف يدي«، وخيطت عىل 
عائلة  ألفراد  موجهة  عبارة  القطيفة 
كنت  مالبس  قطعة  »هذه  الراحل: 
أريدكم  تقبّلونها،  مرة  كل  يف  أرتديها، 
أن تعلموا أنني هنا.. أحبكم«، والتوقيع 

»والدكم«.
عىل  ذلك  »يساعدني  رامرييز:  وأضافت 
وداعاً  له  أقول  وأن  رحل،  أنه  أدرك  أن 
وكل  إياه  علمني  ما  كل  عىل  وأشكره 
ما قدمه يل«، والتي لم تستطع رامرييز 
سوى  يتمكن  ولم  لوالدها،  وداع  إقامة 
ثمانية أفراد من عائلتها، من بينهم هي 

نفسها، من زيارة قربه.

دمى من مالبس متوفين بفيروس كورونا ! 

بحالة  بريطانية  طفلة  ولدت 
ىف  إصبعا   12 وجود  مع  نادرة 
وتدعى  والدتها  ونرشت  يديها، 
»سارة ماكسون« مقطع فيديو 
ألبنتها عرب حسابها عىل تطبيق 
طفلتها  أن  مؤكدة  توك«،  »تيك 
والتعليقات  للتنمر  تتعرض 
القاسية ألنها ورثت من والدها 
األصابع«،  »تعدد  تسمى  حالة 
خنرص  بإصبع  ولدت  حيث 
عرب  متصل  يد  كل  يف  إضايف 
األنسجة،  من  رقيقة  قطعة 
صن«  »ذا  لصحيفة  وفقا 

الربيطانية«.
وبعد مشاركة األم الفيديو أعتقد 
بعض املستخدمني يف البداية أن 
عندما  لكن  مزيفة،  صورها 
سألوا األم عما إذا كانت خائفة 
جراحيًا،  اإلصبع  قطع  من 
فما  كثريًا  »ليس  سارة:  قالت 
ينقطع،  أن  هو  أكثر  أخشاه 
األشياء..  يف  أحيانًا  يعلق  ألنه 
مرة  كل  يف  مرعبًا  يبدو  فاألمر 

مالبسها«.ومما  فيها  لها  نغري 
هو  نادرة،  الطفلة  حالة  يجعل 
اإلصبعني،  عىل  األظافر  تكون 
عدم  هو  األمر  يف  الجيد  لكن 
إزالتها  تكون عظام، ما يسهل 
جراحيًا، حيث كشفت األم أنهم 
يخططون الستئصال اإلصبعني 
بعد  بإزالتها  يسمح  والتي 
الطفل،  والدة  من  أشهر  ثالثة 
بسبب  تأخرت  الجراحة  لكن 
وعدم  كورونا  فريوس  تفيش 
السماح بإجراء الجراحات غري 
»لم  األم:  وتابعت  الرضورية، 
حتى  منه  التخلص  من  نتمكن 
أعتقد  و  كورونا..  بسبب  اآلن 
ذلك«. رغم  سأفتقدهم  أنني 

أبنتها  أن  عن  األم  وكشفت 
مضغ  يف  بدأت  كربت،  عندما 
لم  الحظ  لحسن  لكن  يديها 
الزائدة،، حيث  أصابعها  تمسك 
مالحظة  يف  بدأت  »لقد  قالت: 
يديها.. إنها تمضغ يديها كثريًا، 

ولكن لحسن الحظ دائًما«.

دفع  سيارة  بالهند  ضخم  بنغايل  نمر  سحب 
والتي  سفاري  رحلة  خالل  للخلف  رباعي 
عدد  زيارة  أثناء  وذلك  طن،   1.8 وزنها  يبلغ 
بانريجاتا  بنغالورو  حديقة  السائحني  من 
تشبث  لحظة  الكامريات  ورصد  الوطنية، 
سيارة  من   الخلفي  الجزء  ىف  بأسنانه  النمر 
ميل«  »دييل  جريدة  الرباعي.وذكرت  الدفع 
الربيطانية، أن السيارة كان بها 4 ركاب عىل 
من  سحبها  النمر  واستطاع  داخلها،  األقل 
يبلغ  الذي  الرغم من ثقل وزنها  الخلف، عىل 
يف  األشخاص  من  عدد  طن.واستطاع   1.8
مفتونًا،  املشهد  ذلك  تصوير  مجاورة  سيارة 
وامرأة  رجل  الفيديو  من  سماع  يمكن  حيث 
وهم يرصخان خوًفا بعد عد إغالق نافذتهما 
الذي  النمر  لحماية نفسيهما من  يف محاولة 
األخرى  السيارة  بمصد  اهتماًما  أكثر  بدا 
مرصاعيه. عىل  فمه  يفتح  الفيديو  ويظهر 
وأفاد التقرير، بأنه تم افتتاح منتزه بنغالورو 
ويضم   1970 عام  منذ  الوطني  بانريجاتا 
حيوانات الفيلة والنمور واألسود والتماسيح 
والثعابني، يمكن أن يصل وزن ذكر نمر بنغال 
ملكي كامل النمو إىل أكثر من 190 كيلو ويصل 
أسنانهم  طول  أقدام.ويصل  تسعة  إىل  طوله 
إىل أربع بوصات، بينما تعني مخالبهم قابلة 
لسحب أنه يمكنهم أيًضا تسلق األشجار، كما 
يستهلكون ما يصل إىل 40 كجم من اللحوم يف 

جلسة واحدة لتناول الطعام، كما يمكن لهم 
عدم تناول الطعام ملدة تصل إىل ثالثة أسابيع، 
واستطرد التقرير، تعيش النمور البنغالية  يف 
 18 حوايل  عمرها  ويبلغ  وأرس  مجموعات 
قليالً  أقل  هذا  وسيكون  عاًما، 

يف الربية.

ازدياد أعداد لصوص  الكالب في بريطانيا!

رصدت مجموعة من العلماء ظاهرة 
تم  األوىل  للمرة  إنه  حيث  فريدة، 
ثعابني  من  مجموعة  قيام  تسجيل 
املاء ىف األمازون بنصب فخ كهربائي 
تبلغ  الصيد بطاقة كهربائية  بهدف 
األوىل  املرة  وهى  فولت،   860 قوتها 
الكهربائية،  التاريخ.والثعابني  ىف 
ألهمت العلماء لتصميم أول بطارية، 
العلماء  لكن  عام،   200 حوايل  قبل 
اكتشفوا اليوم، إمكانات أخرى لهذه 
تاريخ  يف  سابقا  تسجل  لم  الثعابني 
نقلته  ملا  وفقا  الربية،  الحيوانات 

وكالة »سبوتنيك« الروسية.
مناطق  يف  يعملون  باحثون  وتمكن 
املاء وهي  ثعابني  بتصوير  األمازون 
عن  األسماك  صيد  بهدف  تتجمع  
طريق نصب فخ كهربائي، وهو أمر 

غريب يف عالم الحيوان.
املاء  ثعابني  قيام  الباحثون  وأكد 
االنقباضات  تنسيق  بعملية 
الكهربائية فيما بينها بشكل غريب 
لتشكل فخا كهربائيا محكما بهدف 
قال  جهته  ومن  األسماك/  صيد 

ديفيد  كارلوس  األمريكي،  الباحث 
مشهد  كان  »لقد  سانتانا:  دي 
نعتقد  كنا  لقد  حًقا،  رائًعا  املصيدة 

أن هذه حيوانات منعزلة«.
وصور الباحث دوجالس باستوس، 
لألبحاث  الوطني  املركز  من 
السلوك  هذا  الربازيل،  يف  األمازونية 
الرضبة  لحظة  والتقط  الغريب 
نفذتها  التي  الجماعية  الكهربائية 

أفاعي املاء.
الشديدة  دهشته  عن  وعربالباحث 
عند رؤيته األسماك تطري يف الهواء 
فاقدة  وتتساقط  البحرية  أعىل 
الوعي بسبب الفخ املائي الكهربائي 
ويعتقد  األفاعي،  نصبته  الذي 
قطيع  تتبع  الثعابني  أن  العلماء 
أن  قبل  الضحلة  املياه  يف  األسماك 
مشرتكة  كهربائية  موجة  ترضب 
لكي تودي بحياة األسماك، وبحسب 
العلماء يستطيع هذا الحيوان إنتاج 
صدمة كهربائية بقوة 860 فولت، 
وهو أقوى تفريغ كهربائي لحيوان 

عىل وجه األرض.

» ثعابين البحر« تنتج صدمة كهربائية بقوة 860 فولت  !

نمر بنغالي يسحب سيارة وزنها 1.8 طن !

من  األوىل  هي  وفريدة  نادرة  حالة  يف 
الطبية  األوساط  سجلت  العالم  يف  نوعها 
لرجل  الدموية  األوعية  داخل  فطر  نمو 

أمريكي.
بحالة  املستشفى  إىل  الرجل  وأسعف 
وبقي  املركزة  العناية  إىل  وأدخل  طارئة 

فيها ملدة 8 أيام تحت إرشاف طبي مبارش 
بسبب حالة خطرية ظهرت يف جسمه.

»اليف  مجلة  بحسب  الرجل  وتعرض 
يزال  وال  عام،  لفشل  العلمية  ساينس« 
املضادات  من  األمد  طويل  بنظام  يعالج 

الحيوية واألدوية املضادة للفطريات.

كان  العلمية،  املجلة  وبحسب 
تخفيف  يف  يأمل  املريض 
ثنائي  االضطراب  أعراض 
صحية  )حالة  القطب 
املواد  عىل  واالعتماد  عقلية( 

حقن  طريق  عن  األفيونية 

بغيل  الرجل  الدم.وقام  مجرى  يف  الفطر 
الفطر »شاي الفطر«، وثم قام بتصفيته 
»قطعة  خالل  من  سحبه  طريق  عن 
بحسب  جسده.  يف  حقنه  قبل  قطن« 

روسيا اليوم
وأصيب الرجل بعد أيام بالخمول والغثيان، 
بعدها  وبدأت  باالصفرار،  برشته  وبدأت 
حيث  دما،  والتقيؤ  اإلسهال  أعراض 
كما  املستشفى،  إىل  أثرها  عىل  أسعف 
بدأت أعضاؤه بالفشل مثل الكلية والكبد 
ميكروبية  بكترييا  الدم  اختبار  وكشف 
وهي   ،»Brevibacillus« اسم  تحمل 
الفطر  أن  أكد لألطباء  عدوى فطرية، ما 
يف  ينمو  كان  لنفسه  الرجل  حقنه  الذي 

داخل األوعية الدموية.
وتسببت بعض املنشورات غري الصحيحة 
تتحدث  والتي  اإلنرتنت  عىل  املتواجدة 
أجل  من  سحرية«  »فطرية  وصفة  عن 
األمراض،  بعض  معالجة 
ومنها املرض الذي عانى 
الرجل بحدوث هذه  منه 

املشكلة.

نمو فطر في األوردة الدموية لرجل !

طفلة مولودة
 بـ 12 إصبعا في يديها !

news

تمثال من صنع النحل
 لنفرتيتي و»توت عنخ آمون « سيبيريا!

بريطانية  بسيدة  املطاف  انتهى 
عاًما،   46 جيبسون،  سارة  تدعى 
تجمييل  عالج  حصة  حجزت  التي 
إىل  إسرتليني  جنيه   400 بقيمة 
»رجل  يشبه  ملا  وجهها  تحول 
التجميل  خرباء  أحد  وقال  الفيل«، 
بمنتج  حقنت  »جيبسون«،  إن 
قبل  من  فقط  استخدامه  يجب 
محاولة  قبل  املؤهلني  الجلد  أطباء 
بجرعة  الجانبية  اآلثار  إزالة 
»دييل  لصحيفة  وفقا  متابعة، 
جهتها،  الربيطانية.ومن  ميل« 
بفك  تركت  إنها  السيدة،  قالت 
جلدها،  تحت  وكتل  بشدة  منتفخ 

أنها »ستموت«  اعتقادها  إىل  الفتة 
»رجل  مثل  وجهها  أصبح  بعدما 
ما،  مرحلة  »يف  وأضافت:  الفيل«، 
سأموت  أنني  بصدق  اعتقدت 
وبدا  شديد..  بمرض  شعرت  ألنني 
الفيل«وتابعت  »رجل  مثل  وجهي 
سارة: »كانت خبرية التجميل تعقد 
صفقة مقابل 400 جنيه إسرتليني 
مناطق  وثالث  الشفاه  لحشوات 
أمزح  كنت  وهناك  البوتوكس،  من 
الخطوط  بعض  بإضافة  مطالبة 
أى   - فقالت  فمى،  حول  األخرى 
أجرب  دعيني   - التجميل  خبرية 
داخل  باإلبرة  وغرست  ما،  شيئًا 

إىل  جيبسون  وجهي«.وأشارت 
حيث  الصالون  إىل  عادت  أنها 
رد  من  تعاني  أنها  املعالج  أخربها 
مادة  إىل  وستحتاج  تحسيس  فعل 
الهيالورونيداز، وهي مادة إنزيمية 
أنه  مبينة  الحشو،  مادة  إلذابة 
أن  يمكن  الهيالورونيداز  أن  اتضح 
يقتلها. وأن  للغاية  خطريا  يكون 

ورصحت بأنها خضعت للعالج عىل 
يد أخصائي يف طب التجميل استمر 
أوضحت  فيما  أسابيع،   10 ملدة 
الصحيفة الربيطانية، أن املترضرة 
خبرية  ضد  قانونية  إجراءات  بدأت 

التجميل.

حقنة تجميل تحول
 وجه سيدة بريطانية إلى ما يشبه »رجل الفيل« !ّ
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