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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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بنوك تتجه لمصادرة أصول ترامب 
العقارية!

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت لجن�ة األمن والدف�اع النيابية، 
ام�س االثن�ن، إن تأجي�ج الوض�ع 
االمني هدفه تاجي�ل االنتخابات عن 

موعدها املحدد.
وق�ال عض�و اللجنة مه�دي امريل يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
يح�اول  م�ن  »هن�اك  أن  العراق�ي« 
تأجيج الوضع األمني يف البالد بهدف 
عرقل�ة إج�راء االنتخاب�ات الربملانية 
املبك�رة يف العارش م�ن ترشين األول 

املقبل«.
وأضاف، »نحن نسري نحو االنتخابات 
املبك�رة وال ع�ودة يف ه�ذا الق�رار«، 
مش�ددا عىل »عدم القبول والس�ماح 
البل�د إىل املرب�ع األول ع�رب  بإع�ادة 
زعزعة أمن واس�تقرار البالد«. يشار 
اىل ان تفج�ريات مفاجئ�ة كان�ت قد 
رضبت العاصمة بغ�داد بعد انقطاع 
اصاب�ة  اىل  ادت  ش�هور،  لع�دة  دام 
واستش�هاد الع�رشات م�ن املدني�ن 

العزل.

المراقب العراقي/ بغداد...
رفع قرويون يف محافظة أربيل، امس االثنن،  ش�كوى قضائية ضد تركيا، نتيجة 

االرضار التي لحقت بهم جراء القصف املتواصل.
وقال احد املمثلن عن ابناء القرى نيابة فرهنك محمود يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« انه  »س�جلنا دعوى قضائي�ة يف محكمة جوم�ان ضد الدولة 
الرتكي�ة التي تس�ببت بإلحاق أرضار مادي�ة كبرية بالقرى ج�راء قصفها الجوي 
ع�ىل قري�ة، ازادي كيكان«، مطالب�ا ب�«تعويضهم عن الخس�ائر التي لحقت بهم 
جراء الهجوم«.  وأوضح، أن »الهجوم أس�فر عن نفوق أكثر من 300 رأس ماشية 
وتدمري حضائر تربية الحيوان وكميات كبرية من العلف الحيواني فضال  عن تدمري  
الفواك�ه ومنزل بالكامل«.  يش�ار اىل أن طائرات حربية تركي�ة كانت قد هاجمت 
مناط�ق تابعة لقض�اء جومان الح�دودي يف الجمعة املايض، واس�فر الهجوم عن 

نفوق أكثر من 250 رأس غنم، فضالعن تدمري عدد من منازل الرعاة .

األمن النيابية: تأجيج الوضع األمني 
يهدف لتأجيل االنتخابات

قرى كردية تقاضي »تركيا« 
على القصف المتواصل

المراقب العراقي/ بغداد...
النيابي�ة،  صادق�ون  كتل�ة  أك�دت 
ام�س االثن�ن ، ان رئي�س ال�وزراء 
م�ن  يخ�ى  الكاظم�ي  مصطف�ى 
السياس�ة واليتخذ اجراءات  دواعش 
م�ن ش�أنها اص�الح الوض�ع االمني 

والسيايس واالقتصادي.
وق�ال النائب عن الكتل�ة ثامر ذيبان 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
يس�ري  “الكاظم�ي  أن  العراق�ي« 
املجه�ول يف ظ�ل  نح�و  بالحكوم�ة 
اإلخفاق�ات الحكومي�ة االقتصادي�ة 

واألمنية.«

يخ�ى  »الكاظم�ي  أن  وأض�اف 
الغطاء الس�يايس للدواعش«، مشريا 
إىل أن »هن�اك تقص�ريا واضح�ا م�ن 
قب�ل الكاظم�ي نفس�ه وحكومته يف 

معالجة األخطاء باألخطاء«.
ولف�ت إىل أن »رئي�س الوزراء يس�ري 
بالبالد نحو الهاوية يف ظل التعقيدات 

واألزمات املتالحقة ».
يش�ار اىل ان الحكوم�ة تعان�ي من�ذ 
تويل رئيس ال�وزراء الحايل مصطفى 
الكاظم�ي يف اي�ار امل�ايض تخبطات 
واالمن�ي  الس�يايس  الصعي�د  ع�ىل 

واالقتصادي.

كتلة سياسية: الكاظمي يخشى 
من دواعش السياسة

المقاومة تتجه نحو خيار الرد في عمق 
أراضي »العدو«

بعد جريمة »آلة اإلبادة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف أعق�اب الجريم�ة البش�عة الت�ي ارتكبه�ا تنظي�م 
»داعش« اإلرهابي«، بعد الهجوم الذي ش�نه يف جزيرة 
العي�ث بمحافظة ص�الح الدين ليلة الس�بت املايض، 
وأس�فر ع�ن استش�هاد 11 مقات�اًل م�ن الل�واء 22 
بالحش�د الش�عبي وإصابة 12 آخرين، ب�دأت مالمح 

القاتل تتضح جلياً أمام أنظار العراقين.
وج�اء الهج�وم الغ�ادر يف العيث، بعد س�اعات قليلة 
م�ن املذبح�ة البرشية الت�ي خلفها التفج�ري املزدوج 
يف س�احة الط�ريان وس�ط العاصم�ة بغ�داد، والذي 
فت�ح احتماالت عدي�دة عىل عودة اإلره�اب األمريكي 
املمنهج، السيما أن توقيته جاء تزامناً مع تويل اإلدارة 

األمريكية الجديدة عملها.
ويف تعلي�ق مبارش عىل هج�وم العيث، قال املس�ؤول 
األمني للمقاومة اإلسالمية كتائب حزب الله، أبو عيل 
َعْت كواكب الحشد األحد عرش املنرية  العس�كري: »لَمَّ
سماء الوطن، نعزي أنفسنا بهم، وهم يستبرشون«.

وأضاف العسكري: »نجدد تأكيدنا أن قرار القتل وآلة 
اإلب�ادة صهيو-أمري-س�عودية، وأن ال�رد يج�ب أن 

يكون عىل مصدر النريان ال أطرافها«.
وأردف قائ�اًل: »وبه�ذه املناس�بة نش�د عىل ي�د أبناء 
الجزي�رة، )ألوية وع�د الحق( ونبارك اس�تهداف وكر 
ابن س�لمان، كما نويص اإلخ�وة املجاهدين يف العراق 
واملنطقة أن يس�ريوا عىل هذا النه�ج، وأن ال تأخذهم 

يف الله لومة الئم«.
ويف وق�ت س�ابق، أعلن�ت “ألوي�ة الوعد الح�ق” عن 
اس�تهداف قرص اليمامة يف الس�عودية، وهو أمر أثار 
تس�اؤالت مفادها: هل تم اس�تهداف الس�عودية من 
داخلها؟ وهل تم قصف قرص اليمامة باململكة؟ وهل 
»ألوية الوعد الحق« تش�كيل سعودي معارض لنظام 
آل س�عود أم خليج�ي أم ه�و امت�داد لفصائل محور 

املقاومة؟.
وشغلت هذه األسئلة بال املراقبن والرأي العام املتابع 
لإلع�الن الس�عودي عن اع�رتاض صاروخ باليس�تي 
اس�تهدف مط�ار الري�اض، م�ا أدى إىل وق�ف حركة 
املالح�ة فيه، وع�ىل الف�ور اتهمت الس�عودية حركة 
أنص�ار الل�ه يف اليم�ن. إال أن الحرك�ة ويف بيان نفت 
أي عالق�ة لها باالس�تهداف وأكدت أنها ل�م تقم بأية 
عمليات عس�كرية خالل هذه الف�رتة، وأنها إذا قامت 

بذل�ك فإنها س�تعلن عنه ب�كل فخر. رغ�م ذلك ترص 
املصادر الس�عودية عىل أن الصاروخ انطلق من داخل 

اليمن.
وبش�كل مفاج�ئ ظهرت إىل العل�ن جماعة تعلن عن 
نفس�ها ألول مرة وتتبّنى الهجمات وتضيف تفاصيل 
عن الهجوم  ألوية الوعد الحق )أبناء الجزيرة العربية( 
تنظي�م جديد يقول إن�ه قصف العاصمة الس�عودية 

الرياض بطائرات مسرية.
وتؤكد الجماعة بحس�ب بيان رس�مي لها قالت فيه: 
“بعد تمادي أعراب الخليج يف جرائمهم بحق ش�عوب 
املنطقة ومواصلتهم دع�م عصابات اإلجرام الداعيش 
و الجماعات التكفريية التي أوغلت بدماء األبرياء، ها 

هم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرس�لون 
طائرات الرعب املس�رية إىل مملكة آل س�عود ويدكون 
حصونهم يف ق�رص اليمامة وأهداف أخرى يف الرياض 
ويعلنون بداية نقل معادلة الردع إىل داخل مشيختهم 

ثأرا لدماء الشهداء”.
وتعليق�اً عىل خيارات الرد العس�كرية، يقول املختص 
بالش�أن األمن�ي مؤي�د الع�يل ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »داع�ش ول�دت م�ن رح�م املخاب�رات األمريكي�ة 
والصهيوني�ة، وُموِّل�ْت خليجي�اً وُدعم�ت بالفت�اوى 
التكفريي�ة الت�ي تجي�ز للدواع�ش تفج�ري أنفس�هم 
يف جم�وع املواطن�ن األبري�اء، الس�يما التجمع�ات 

الشيعية«.

ويضي�ف الع�يل أن »الهدف الرئيس م�ن صناعة هذه 
الجماع�ة اإلرهابي�ة، هو اس�تهداف العمق الش�عبي 
والجماهريي الش�يعي، وهدم مقدسات هذه الطائفة 

الكبرية«.
وي�رى أن »هناك فكرة تبلورت ل�دى فصائل املقاومة 
اإلس�المية، ملحاربة الدول والجه�ات الداعمة لداعش 
يف عم�ق أراضيه�ا«، الفت�اً إىل أن »تلك ال�دول تخطط 

ملشاريع أخرى يف املنطقة، وهذا يتطلب محاربتها«.
ويؤك�د العيل أن »اس�تهداف قرص اليمام�ة الذي ُيعد 
م�ن املناطق الس�عودية املهمة، دلي�ل واضح عىل أن 
املقاومة باتت ت�درك رضورة قطع دابر اإلرهاب، من 
خالل رضب الدول التي ترعى التنظيمات اإلرهابية«.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
بعد سلسلة من عمليات االقرتاض 
اس�تنزفت  والخارجية  الداخلي�ة 
كثرياً من أم�وال البنك واملصارف 
الحكومية واألهلية وكبلت العراق 
بدي�ون يعج�ز ع�ن تس�ديدها ، 
ويحاول اليوم جاهدا لدفع فوائد 
القروض، لك�ن الحكومة الحالية 
م�ا زالت م�رصة ع�ىل االقرتاض 
الخارج�ي ، وه�ي الت�ي صاغت 
موازن�ة قاس�ية ع�ىل املواطن يف 
الدولية  س�بيل إرض�اء الجه�ات 
التي تش�رتط إلغاء كل الدعم عنه 
, و هناك دول تسهل تلك القروض 
,رغ�م إغ�راق البلد بدي�ون كبرية 
, فهدف تل�ك الدول إبق�اء القرار 

السيايس يف البالد رهنها.
 وزي�ر املالية الذي الش�غل له منذ 
تشكيل الحكومة سوى االقرتاض 
وبأوامر رئي�س الوزراء , فمجمل 
م�ا س�يقرتضه يبل�غ  11 ملي�ار 
مفاوض�ات  وس�يقود  دوالر، 
الق�رتاض 6 ملي�ارات م�ن يسء 
ال�دويل  النق�د  الصي�ت صن�دوق 
وبرشوط قاسية ,وهذه القروض 
لن تغط�ي عج�ز املوازن�ة وإنما 

تستخدم ألغراض مشبوهة.
وزي�ر املالي�ة عيل ع�الوي أكد أن 

م�ع  محادث�ات  ُيج�ري  الع�راق 
صن�دوق النق�د ال�دويل للحصول 
عىل قرض بقيمة 6 مليارات دوالر 
لدعم اقتصاده املتعثر، مش�ريا إىل 
أن الحكوم�ة عازمة ع�ىل إصدار 
س�ندات خزينة بقيمة 5 مليارات 

دوالر.
وقال عالوي ، إنه بمجرد موافقة 
امليزاني�ة  ع�ىل  الن�واب  مجل�س 
وخط�ة اإلنف�اق، يمك�ن للعراق 
ع�ىل  للحص�ول  بطل�ب  التق�دم 
ملي�اري دوالر عىل ش�كل تمويل 
رسي�ع من آلي�ة خاص�ة أطلقها 
الدويل ملس�اعدة  النق�د  صن�دوق 
االقتصادات التي تعاني من أزمة 

كوفيد19.
مختص�ون أك�دوا أن االق�رتاض 
س�يخفض  املس�تمر  الداخ�يل 
االحتياط�ي النق�دي بح�دود 40 
مليار دوالر خالل ثالث س�نوات , 
وهو أمر خطري كون البالد ينعدم 
فيه�ا الناتج املح�يل , فهي تعتمد 
عىل بيع النفط وترفض تنش�يط 
القطاع�ات االقتصادية االخرى , 
فضال عن سعي حكومة الكاظمي 
إلعادة س�يناريو حكومة العبادي 
يف االقرتاض الخارجي الذي ذهب 
معظمه لجيوب الفاسدين بحجة 

رشاء السالح.

 وبين�وا أن »الحكوم�ة ل�م تكتِف 
بذل�ك فهي تتجه إلصدار س�ندات 
بخمس�ة  وداخلي�ة  خارجي�ة 
تل�ك  فجمي�ع   , دوالر  ملي�ارات 
إعم�ار  إىل  تذه�ب  ل�ن  االم�وال 
الب�الد أو تنش�يط اقتصادها , بل 
ه�ي مغام�رة م�ن أج�ل حصول 
الكاظم�ي ع�ىل والي�ة ثانية من 
خالل توزي�ع االموال ع�ىل الكتل 
الذي سيس�دد  وخاص�ة االقلي�م 

ديونه.
وي�رى الخبري االقتص�ادي صالح 
الهمايش يف اتص�ال مع ) املراقب 
العراق�ي(: أن البالد تش�هد أزمة 
إدارة امل�ال الع�ام , فوزارتا املالية 
والتخطيط ودائ�رة الرقابة املالية 
لم تنجح بوضع آلية يف إدارة املال 

العام ...
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القروض تحاصر العراق من كل جانب 
وكارثة اقتصادية بانتظاره

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
يف الوقت الذي تس�عى كتل داخل 
مجلس النواب إىل تصحيح املسار 
الحكومي، عرب استجواب الوزراء 
املقرصين يف كابين�ة الكاظمي و 
تقوي�م عمل آخري�ن منهم، تقف 
الربمل�ان بوج�ه جمي�ع  رئاس�ة 
س�حب  إىل  الرامي�ة  املح�اوالت 
البس�اط من تحت هؤالء الوزراء، 

خصوص�ا مع تش�خيص واضح 
للفشل الحكومي الذريع.

برملاني�ون اتهموا هيأة الرئاس�ة 
بخرق النظ�ام الداخيل ومجاملة 

الوزراء الفاس�دين. 
ومنذ أكثر من ثالثة أش�هر وكتل 
سياس�ية تتحدث ع�ن إرصارها 
عىل اس�تجواب وزراء يف حكومة 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
الكاظم�ي ع�ىل خلفي�ة الفش�ل 

الكابين�ة  يف  بعمله�م  الواض�ح 
الوزارية، ومن أبرز هؤالء الوزراء 
هما وزيرا املالي�ة والكهرباء عىل 
خلفية الفشل يف رسم السياسية 
وانعكاس�اتها  للبل�د  املالي�ة 
املس�تمرة عىل الش�ارع العراقي، 
إضاف�ة إىل أن اس�تجواب الوزير 
االخ�ري يأتي بس�بب ع�دم وجود 
خط�ط واضح�ة لتحس�ن عمل 

منظومة الطاقة الكهربائية.
وإضاف�ة إىل هؤالء ال�وزراء، فإن 
الربمل�ان وص�ل مراح�ل متقدمة 
بحسب نواب، يف عملية استجواب 
محاف�ظ البنك املركزي مصطفى 
هي�أة  ورئي�س  مخي�ف  ناي�ف 
االعالم واالتصاالت عيل الخويلدي 
ومس�ؤولن آخري�ن ع�ىل خلفية 

هدر املال العام.
فص�ل  يب�دأ  أن  املؤم�ل  وم�ن 
االس�تجوابات يوم السبت املقبل، 
برئيس هي�أة االعالم واالتصاالت 
ع�يل الخويلدي، وال�ذي تضاربت 
األنب�اء ح�ول هروب�ه م�ن البلد 
بحج�ة إصابته بفريوس كورونا، 
يف ح�ن ح�ددت رئاس�ة مجلس 
النواب، يوم األربعاء املقبل موعدا 
الستجواب محافظ البنك املركزي 

مصطفى غالب.
والجدير بالذكر أن رئاسة مجلس 

النواب أحالت ملفات اس�تجواب 
الع�ايل،  والتعلي�م  املالي�ة،  وزراء 
البن�ك  ومحاف�ظ  والصناع�ة، 
املرك�زي، ورئي�س هي�أة اإلعالم 
خاص�ة  لجن�ة  إىل  واالتص�االت، 
مؤلف�ة م�ن ثالث�ة مستش�ارين 
إجراءاته�ا  يف  للنظ�ر  قانوني�ن 
الش�كلية والقانوني�ة قبل تحديد 
مواعيد جلس�ات االس�تجواب، يف 
الوق�ت ال�ذي تؤكد فيه أوس�اط 
من داخ�ل الربمل�ان ب�أَْن النهاية 
للفصل الترشيعي مالم يتم حسم 
 2021 موازن�ة  ع�ىل  التصوي�ت 

وملف استجوابات املسؤولن.
وأعلن تحالف الفت�ح، عن وجود  
املالي�ة  ل�وزراء  اس�تجوابات 
واس�تضافة  والنف�ط  والتج�ارة 
يح�ر  ول�م  ال�وزراء،  لرئي�س 
أي منه�م إىل الربمل�ان، فيم�ا َعدَّ 
الحدي�ث عن إصاب�ة رئيس هيأة 
م�ن  تهرب�ا  بالكورون�ا  اإلع�الم 

اإلقالة.
عام�ر  التحال�ف  عض�و  وق�ال 
الفاي�ز، إن رئيس مجلس الوزراء 
قب�ل منحه الثقة تعه�د باملجيء 
للربمل�ان كل ش�هر م�رة واح�دة 
للتفاهم حول االعمال الحكومية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

رئاسة البرلمان تتستر على المقصرين 
وتضع »فيتو« حول استجوابهم 

لجنة نيابية ترفض التصويت على استقطاع
 رواتب الموظفين
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4
من وراء تفجيرات يوم الخميس ولماذا؟!

المراقب العراقي/بغداد ...
كشفت لجنة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي 
والتخطيط السرتاتيجي النيابية، امس االثنن، 
ع�ن رفضه�ا التصويت عىل اس�تقطاع رواتب 

املوظفن.
وذكر رئي�س اللجنة النائب ح�ازم الخالدي يف 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان 
»مجلس النواب واللجان املعنية باقرار مرشوع 
قان�ون املوازن�ة العام�ة 2021 س�تبقي ع�ىل 
اس�تقطاع رواتب الرئاس�ات والنواب والوزراء 
والدرجات الخاصة العليا ، لكن لم ولن نصوت 

عىل اي استقطاع من رواتب املوظفن ».
واض�اف ان » الدرج�ات الوظيفي�ة يف املوازنة 
العام�ة خصص�ت وف�ق تعويض�ات روات�ب 
املوظف�ن م�ن الح�ذف واالس�تحداث ، والتي 
يفرتض ان تزيد ع�ن 250 الف درجة وظيفية 
وب�ن ان » تبوي�ب تل�ك الدرج�ات م�ن قب�ل 
الحكومة ينبغي ان يتم وفق املس�ار القانوني ، 
وهو اما تثبيت ذوي العقود السابقة عىل املالك 
الدائ�م ، او اي�كال تصنيف وتوزي�ع الوظائف 
اىل مجل�س الخدم�ة االتح�ادي وف�ق القوانن 

النافذة».
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المراقب العراقي/ بغداد ...
اك�د النائب عن تحالف الفتح عب�د االمري التعيبان، امس االثنن، ان تعطيل 

تنفيذ حكم االعدام يعود ملجاملة الحكومة للدول الداعمة لالرهاب.
وق�ال التعيبان يف ترصيح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي«، ان »القضاء 
العراق�ي اصدر حك�م االعدام بحق عدد كبري م�ن االرهابين ويجب ان يتم 
االلت�زام بالحكم”، الفتا اىل ان “الحكوم�ة ملزمة بتنفيذ حكم االعدام بحق 

االرهابين كون القضاء اصدر سابقا حكمه بهم«.
واض�اف ان »املجامالت السياس�ية للدول التي ينتمي له�ا االرهابيون هي 
وراء تعطي�ل تنفيذ حكم االعدام”، مبينا ان “تنفي�ذ حكم االعدام يجب ان 
يك�ون بعيدا عن املجالمات ك�ون تلك املجاميع قتلت مئ�ات العراقين بدم 

بارد«.
يشار اىل أن السجون العراقية تغص باعداد النزالء الصادرة بحقهم احكام 

االعدام السيما املدانون بقضايا االرهاب.

الفتح: تعطيل أحكام اإلعدام 
مجاملة للدول الداعمة لإلرهاب

االصابة تغّيب مازن فياض عن 
مواجهة الكويت
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تفجير ساحة الطيران..
إيران وراء ذلك..!

حصدت العملية »الجهادية«، التي تبناها »أسود« تنظيم »الدولة اإلسالمية«، 
الذي يخترص اإلعالم املعادي لإلسالم وللحركات املجاهدة، اسمه إىل »داعش«، 
حص�دت ي�وم الخميس الفائت أرواح ع�دد من »الرواف�ض« يزيد عن ثالثني، 
وبكل حماس�ة وجرأة وتح�د للروافض عمالء إيران، أعلن�ت وكالة »أعماق«، 
التابعة للتنظيم »الجهادي«، يف بيان أن الهدف كان رضب »الشيعة«، وإصابة 

مقتل منهم..!
لم تكت�ِف وس�ائل اإلعالم »الجهادي�ة« به�ذا التبني »الش�جاع«، بل رشحت 
ب�«افتخ�ار« كيفي�ة إنج�از ه�ذه املهم�ة »الجهادي�ة«، كما نرشت أس�ماء 
»املجاهدي�ن« منفذي العملية »البطولي�ة«، إذ ذكر التنظيم يف بيان نرشه عرب 
وسائل إعالم تابعة له، أن أحد »اإلخوة«، وهو »املجاهد« أبو يوسف األنصاري، 
فجر حزاما ناس�فا كان يرتديه يف س�احة الطريان، بينما تم تنفيذ تفجري ثاٍن 
بالطريق�ة ذاتها، عىل يد عنرص آخر يف التنظي�م، هو »املجاهد« محمد عارف 

املهاجر، بعد تجمع ألشخاص احتشدوا قرب املوقع بعد التفجري األول.
ميدانيا فإن هذا الهجوم »البطويل«؛ جرى تنفيذه بدقة وإحكام، وس�ط حشد 
من املتس�وقني »الروافض«، يف سوق للمالبس املس�تعملة )الباالت( يف ساحة 

الطريان.
ردة الفعل الحكومية جاءت يف تغريدة عرب تويرت، يف )21 كانون الثاني 2021( 
إذ قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي، »رّدنا 
عىل من س�فك دماء العراقيني الطاهرة س�يكون قاسياً ومزلزالً وسريى قادة 

الظالم الداعيش أي رجال يواجهون«
قب�ل  ذلك، أجرى تغي�ريات وتنقالت يف األجهزة األمنية، حي�ث أمر بإقالة عبد 
الكري�م عبد فاض�ل أبي عيل الب�رصي،  مدير ع�ام االس�تخبارات ومكافحة 
اإلرهاب يف وزارة الداخلية )خلية الصقور االستخبارية(، وكذلك قائد الرشطة 
االتحادي�ة الفريق الركن جعفر البطاط من منصبيهما، كما أمر بإقالة وكيل 
وزي�ر الداخلية لش�ؤون االس�تخبارات، الفريق الركن عامر ص�دام، وتكليف 
الفريق أحمد أبو رغيف يمس�ؤولية املنصب ذاته.  كما أمر بنقل قائد عمليات 
بغداد الفري�ق الركن قيس املحمداوي إىل وزارة الدف�اع، وتكليف اللواء الركن 
أحم�د س�ليم قائ�داً لعملي�ات بغ�داد، اإلقاالت 
ش�ملت كذلك مدير قس�م االس�تخبارات وأمن 

عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه.
التغيريات الواس�عة يف قي�ادات األجهزة األمنية 
كانت رسيعة جدا، فقد ت�م اتخاذها، حتى قبل 
أن تجري األجهزة املختص�ة تحقيقاتها، والتي 
أُعل�ن عن املبارشة بها خ�الل االجتماع الطارئ 
ال�ذي عق�د برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء، 
ال�ذي وجه بفت�ح تحقيق ف�وري، للوقوف عىل 

تفجريات بغداد األخرية..
مس�ؤولون أمنيون بمناص�ب رفيعة تتم إقالتهم به�ذه الطريقة، يعني أنهم 
مسؤولون بشكل مبارش عن حصول العملية، التي وصفت بأنها خرق أمني، 
ال يمكن إال أن تكون لهم يد فيه، بل يمكن التصور أن لهم عالقة »ما« بتنظيم 

داعش، أو أنهم كانوا نايمني ورجليهم بالشمس..!
رسعة إجراءات إقالة القيادات األمنية يشء ستكشف اإليام القادمة األسباب 
الحقيقي�ة الت�ي تق�ف وراءه، كم�ا ستكش�ف تفاصيله واألش�خاص الذين 
س�هلوا دخول »املجاهدي�ن« الذين »جاهدوا« يف س�بيل الل�ه، بقيامهم بقتل 
فقراء الش�يعة املجرمني، ويا خرب اليوم بفلوس باجر ببالش، ولذلك يجب أن 
ال نس�تعجل التحليل والحك�م، لكن إذا كانوا متس�ببني أو مقرصين، فيتعني 

إحالتهم إىل املحاكم لينالوا ما يستحقونه قانونا..!
الضجي�ج اإلعالم�ي الذي ما نزال نعيش�ه بع�د العملية يشء آخ�ر، لكن ومع 
اع�رتاف تنظي�م »داعش« ببيان رس�مي ع�ىل موقعه، إال أن ثم�ة »حمري« ال 
يريدون االعرتاف أن منفذي التفجريات، كانوا من تنظيم داعش، وذلك حفاظاً 

عىل اللحمة الوطنية!
هؤالء يرفضون االعرتاف أن املنفذين سعوديون، وذلك حتى ال يزعل منا البعد 

القومي العربي الوهابي!
ِ كانا من الرشوگي�ة املالعني الذين  لذل�ك فإنن�ا يجب أن نق�ول إن االنتحاريَّنينْ
كدروا عيش البغداديني، وأنهم منتسبون بالحشد الشعبي، وأنهم من عنارص 

فصائل املقاومة العميلة إليران!
س�تقر بهذا القول عي�ون كثري من الُبلَ�داِء واألغبياء، الذي�ن يتكاثرون بفعل 
التثقيف األمريكي يف صفوف مجتمعنا، وباألخص املجتمع الش�يعي، وسُتَسُّ 
به�ذا التفس�ري قوى سياس�ية ُمنس�دَّة تح�ت أق�دام األمريكي والس�عودي 

واإلماراتي، خصوصا من شيعة البرتودوالر العربي!
داعش اعرتفت بمس�ؤوليتها عن الهجوم، ومحمد بن سلمان وجه بالتحقيق 
بمتابع�ة القائم�ني عىل العملي�ة يف الداخل الس�عودي، لكن كل ه�ذا ال يمنع 

حمرينا من النهيق؛ أن إيران تقف وراء هذه العملية!
كالم قبل السالم: برهم السالم عليكم..!

 سالم

ألواح طينية...

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد القيادي يف الحش�د الش�عبي جب�ار املعموري، 
ام�س االثن�ني، ان ما حص�ل من تعرض ع�ىل لواء 
الحش�د الش�عبي هو اعت�داء داع�يش بتوجيه من 

سفارة امريكا يف بغداد.

وقال املعموري، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »ما حصل من اعتداء عىل لواء الحش�د الش�عبي 
الثاني والعش�����رين يف منطق����ة العيث رشق 
صالح الدين هو اعتداء داعيش بتوجيه من س�فارة 
امريكا يف بغداد باس�تطالع جوي شوهد بالعيان يف 

املنطقة ليال«، مطالبا القائد العام للقوات املسلحة 
والق�����وة املش������رفة عىل التسليح ب� »دعم 
الحشد الش�عبي الذي يق���اتل باسلحته التقليدية 
اض���اف�ة اىل منح���ه تط�������ويع�ا للقوات 

اكثر«.

واش�ار املعموري اىل أن »حصار امريكا عىل قيادات 
الحش��������د الش�عبي وع�دم تس�ليحه وع�دم 
منح�ه مخصص����اته وعدم منح ذوي الش�هداء 
تع��ويضاته�م اضع�ف قوات�ه تس�ليحيا ولي�س 

معنويا«.

قيادي في الحشد: التعرض الداعشي في صالح الدين تم بتوجيه من السفارة االميركية

تغريدة

النائب نعيم العبودي

 وال���دة أحد ش���هداء الحش���د 
العراق  الذين فدوا  الش���عبي 
بأرواحهم ف���ي صالح الدين، 
تزف ولده���ا ش���هيًدا بفخر 
للّش���هيد  وتهلّ���ل  واعت���زاز 
س���خاء..  مابع���ده  بس���خاء 
ه���ذا ه���و الوج���ه الحقيقي 
مصن���ع  هن���ا  للناصري���ة... 
الّرج���ال، حي���ث تك���ون هذه 
التربية..  وه���ذه  األمه���ات 
والمج���د  والخل���ود  الرحم���ة 

لشهدائنا

كتلة كردية: مواجهة الفساد في اإلقليم »خدعة إعالمية« وال وجود لها
املراقب العراقي/ بغداد... 

أك�د عضو برملان إقليم كردس�تان عن ح�راك الجيل الجديد 
دي�اري أن�ور، امس االثن�ني، أن حمل�ة مواجهة الفس�اد يف 
اإلقلي�م التي أعلنت عنها الحومة هي خدعة إعالمية الوجود 
لها.وق�ال أن�ور، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الحكومة تظن أن الشعب الكردي أصبح غري مدرك ملا تقوم 
ب�ه األحزاب املتنف�ذة وعوائل الس�لطة، وتظ�ن أنها تحاول 
كس�ب الرأي العام من خالل اعتقال مسؤول محيل أو إجراء 
تغي�ريات يف منف�ذ حدودي«.وأضاف أن »الفس�اد يف اإلقليم 
أكرب وأعمق، وهو متداخل يف عمق الحكومة ورئاسة الوزراء 
واملؤسس�ات املهمة، وبالتايل ه�ذه الحمالت لن تأتي بجديد، 
ألن املس�ؤولني املحليني ه�م مجرد أدوات مل�ن يوجههم من 
قادة األحزاب وعوائل السلطة«.وأش�ار انور إىل أن »الفس�اد 
يف املناف�ذ الحدودي�ة يتجاوز مليار دوالر لكل منفذ س�نوياً، 
اليع�رف مصري تلك األمول، رغم وجود مطالبات من نواب يف 

الربملان بكشف الحقائق كاملة«.

التخطيط الستراتيجي: الخالفات سترحل قانون المحكمة االتحادية الى الدورة المقبلة
أكدت لجن�ة التخطي�ط االس�رتاتيجي ومراقبة 
تنفيذ الربنام�ج الحكومي النيابي�ة، االثنني، أن 
التصوي�ت عىل قان�ون املحكم�ة االتحادية، امر 
مس�تبعد خالل الدورة الربملانية الحالية، بسبب 
الخالف�ات ب�ني الكت�ل السياس�ية.وقال عض�و 
اللجنة النائب س�تار الجابري، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »التصوي�ت ع�ىل قانون 
املحكمة االتحادية خالل الفرتة املقبلة مس�تبعد 
ج�دا بس�بب اس�تمرار الخالف�ات القائمة، عىل 

تحديد السن القانوني واختيار الفقهاء لعضوية 
املحكمة«.ولف�ت إىل أن »القانون بش�كله الحايل 
س�يكرس املحاصص�ة ع�ىل اعتب�ار أن القضاة 
س�يتم اختيارهم م�ن األحزاب السياس�ية وفق 
املكون�ات العراقية«.واوضح الجابري، إنه »رغم 
التواف�ق النيابي النس�بي إال أن هن�اك خالفا ما 
زال عالقا عىل املادة املتعلقة بآلية التصويت عىل 
قرارات املحكمة االتحادية«، مشريا إىل أن »الكتل 
السياس�ية م�ع التصوي�ت بثلثي األعض�اء عدا 

الكتل الكردي�ة التي تطالب بأن يكون التصويت 
داخل املحكمة بأغلبية األعضاء«.

وب�ني، أن »الخي�ار الح�ايل للربمل�ان ه�و اختيار 
بإج�راء  امل�ي  أج�ل  م�ن  املحكم�ة  أعض�اء 
االنتخابات املبك�رة واملصادقة عليها«، مرجحا، 
»ترحي�ل قان�ون املحكم�ة إىل ال�دورة الربملانية 
املقبل�ة، وه�ي م�ن س�تتبنى تعدي�ل القان�ون 
الحكوم�ة  م�ع  بالتنس�يق  علي�ه  والتصوي�ت 

املقبلة«.

املراقب العراقي/ دياىل...
اعل�ن الناطق باس�م مح�ور دياىل يف الحش�د الش�عبي صادق 
الحس�يني، ام�س االثنني، ع�ن االطاحة ب�3 من مم�ويل خاليا 
داعش النائمة بعمليات نوعية جرت يف 3 مدن داخل املحافظة.

وق�ال الحس�يني، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»الجهد االس�تخباري املش�رتك للحش�د الش�عبي والتشكيالت 
االمني�ة االخرى نج�ح من تنفي�ذ عمليات نوعي�ة يف 3 مدن يف 
دي�اىل خالل االيام املاضية اس�فرت عن االطاحة ب�3 من ممويل 
الخاليا النائمة بعد جهد ميداني من الرصد واملتابعة قبل اعطاء 
الضوء االخرض بتنفيذ الكمائن العتقالهم«.واضاف الحسيني، 
أن »اعتق�ال ممويل داعش رضبة جدي�دة للتنظيم الذي يحاول 
زعزعة االس�تقرار االمني يف بعض املناط�ق من خالل هجمات 
تعتمد باالس�اس ع�ىل القنص والعب�وات«، مؤك�دا أن »الجهد 
االس�تخباري حقق نتائ�ج مهمة وممميزة يف االش�هر املاضية 
م�ن خالل تفكيك الخاليا النائمة واحباط الكثري من محاوالتها 

االجرامية يف رضب االستقرار االمني«.

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى الخبري االمني عدن�ان الكناني، امس االثنني، ان االجهزة االمنية 
واالستخبارية تعتمد عىل الجهد البرشي والرصد االلكرتوني يف رصد 

وايصال املعلومة.
وق�ال الكنان�ي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »االجهزة 
االمنية واالس�تخبارية تعتمد عىل الجهد البرشي والرصد االلكرتوني 
يف رص�د وايصال املعلومة.، ولكن الرص�د االلكرتوني غري فعال نوعا 
ما او لم يرتقي اىل مستوى الطموح حتى االن«، مشريا اىل ان »هنالك 
كام�ريات مراقبة وكامريات حرارية موضوع�ة عىل الحدود العراقية 
معتم�دة ع�ىل الرصدي�ن الع�ايل وااللكرتون�ي، بالتايل ف�ان الرشيط 
الحدودي ممس�وك بجزئيات محددة وبطريقة مثىل تماما«.واوضح 
الكنان�ي ان »العراق يمتلك قوة رادارية ممكن ان تكش�ف الخروقات 
الجوي�ة، لذل�ك يفرتض ان تك�ون هناك مصدات جوي�ة او صواريخ 
اعرتاضية بغية اسقاط االهداف التي تحاول خرق السماء العراقية«، 
الفتا اىل ان » هناك نقص كبري يف منظومة الدفاع الجوي التي نصبتها 

االدارة االمريكية وابقتها عاطلة وغري مستعملة«.

الحشد الشعيب يطيح بـ 3 من 
ممويل خاليا داعش النائمة

خبري أمين: األجهزة األمنية بحاجة 
اىل االستعانة بالرصد االلكرتوين 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

غموض »يكتنف« قضية رئيس هيأة اإلعالم !

نواب يهاجمون رئاسة البرلمان.. تجامل المشمولين 
باالستجواب وتخرق النظام الداخلي

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
يف الوقت الذي تس�عى كتل داخل مجلس 
الن�واب إىل تصحي�ح املس�ار الحكومي، 
ع�رب اس�تجواب ال�وزراء املقرصي�ن يف 
كابين�ة الكاظمي و تقوي�م عمل آخرين 
منهم، تقف رئاسة الربملان بوجه جميع 
املح�اوالت الرامي�ة إىل س�حب البس�اط 
من تح�ت هؤالء ال�وزراء، خصوصا مع 
الحكوم�ي  للفش�ل  واض�ح  تش�خيص 

الذريع.
برملاني�ون اتهموا هيأة الرئاس�ة بخرق 
ال�وزراء  ومجامل�ة  الداخ�يل  النظ�ام 

الفاسدين. 
أكث�ر م�ن ثالث�ة أش�هر وكت�ل  ومن�ذ 
سياس�ية تتح�دث ع�ن إرصاره�ا ع�ىل 
رئي�س  حكوم�ة  يف  وزراء  اس�تجواب 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي عىل خلفية 
الفش�ل الواض�ح بعمله�م يف الكابين�ة 
الوزاري�ة، ومن أبرز ه�ؤالء الوزراء هما 
وزي�را املالي�ة والكهرب�اء ع�ىل خلفي�ة 
الفش�ل يف رس�م السياس�ية املالية للبلد 
وانعكاس�اتها املس�تمرة ع�ىل الش�ارع 
العراقي، إضافة إىل أن اس�تجواب الوزير 
االخ�ري يأتي بس�بب عدم وج�ود خطط 
واضحة لتحس�ني عمل منظومة الطاقة 

الكهربائية.
وإضافة إىل هؤالء ال�وزراء، فإن الربملان 
وص�ل مراح�ل متقدمة بحس�ب نواب، 
البن�ك  محاف�ظ  اس�تجواب  عملي�ة  يف 
املرك�زي مصطفى نايف مخيف ورئيس 
هيأة االعالم واالتص�االت عيل الخويلدي 

ومس�ؤولني آخري�ن ع�ىل خلفي�ة هدر 
امل�ال العام.وم�ن املؤم�ل أن يب�دأ فصل 
االستجوابات يوم السبت املقبل، برئيس 
هيأة االعالم واالتصاالت عيل الخويلدي، 
والذي تضاربت األنب�اء حول هروبه من 
البلد بحج�ة إصابته بف�ريوس كورونا، 
يف ح�ني حددت رئاس�ة مجل�س النواب، 
ي�وم األربع�اء املقبل موعدا الس�تجواب 

محافظ البنك املركزي مصطفى غالب.
والجدير بالذكر أن رئاسة مجلس النواب 
أحال�ت ملفات اس�تجواب وزراء املالية، 
والتعلي�م الع�ايل، والصناع�ة، ومحافظ 
البن�ك املرك�زي، ورئي�س هي�أة اإلعالم 
واالتص�االت، إىل لجن�ة خاص�ة مؤلف�ة 
من ثالث�ة مستش�ارين قانونيني للنظر 
يف إجراءاته�ا الش�كلية والقانوني�ة قبل 
تحديد مواعيد جلس�ات االس�تجواب، يف 
الوقت الذي تؤكد فيه أوس�اط من داخل 
الربملان ب�َأننْ النهاية للفص�ل الترشيعي 
مال�م يتم حس�م التصويت ع�ىل موازنة 

2021 وملف استجوابات املسؤولني.
وج�ود   ع�ن  الفت�ح،  تحال�ف  وأعل�ن 
اس�تجوابات ل�وزراء املالي�ة والتج�ارة 
والنفط واستضافة لرئيس الوزراء، ولم 
يح�رض أي منه�م إىل الربمل�ان، فيما َعدَّ 
الحدي�ث عن إصابة رئي�س هيأة اإلعالم 

بالكورونا تهربا من اإلقالة.
وق�ال عض�و التحالف عام�ر الفايز، إن 
رئيس مجلس الوزراء قب�ل منحه الثقة 
تعه�د باملج�يء للربمل�ان كل ش�هر مرة 
واحدة للتفاهم حول االعمال الحكومية.

وللحدي�ث حول هذا امللف أك�دت النائبة 
ع�ن تحالف الفتح س�ناء املوس�وي، أن 
»هيأة رئاس�ة مجلس النواب يف مقدمة 
املتهم�ني بتس�ويف ملف االس�تجوابات 
بحق الوزراء ورؤساء الهيئات«، مشرية 
إىل أن »الرئاس�ة خالفت النظام الداخيل 
للربمل�ان وعطل�ت االس�تجوابات بح�ق 
وزراء الكاظم�ي املقرصي�ن وم�ن دون 

مربر«.
وقالت املوس�وي، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »هناك مجام�الت أكثر ما 
يمكن تصورها من قبل رئاس�ة مجلس 
الن�واب إزاء ه�ذا امللف الحس�اس بحق 
ال�وزراء املش�مولني باالس�تجواب، عرب 
القيام بتأجيل املوعد املخصص لجلس�ة 

االستجواب«.
وأش�ارت إىل أن »أكث�ر من ثالث�ة وزراء 
مش�مولني باالس�تجواب، فيم�ا هن�اك 
آخرون وجهت لهم أسئلة برملانية، إال أن 
تهاون الرئاسة حال دون تسيريها وفق 

االطر القانونية«.
ولفتت إىل أن »جميع االستجوابات مهنية 
بدرج�ة عالي�ة وال وجود لالس�تهدافات 
معت�ربة  طياته�ا«،  ب�ني  السياس�ية 
»الحديث عن وجود اس�تهداف ش�خيص 

أو سيايس هو حماية للفاسدين«.
وبخص�وص قضية رئيس هي�أة االعالم 
واالتص�االت وأنب�اء إصابت�ه بف�ريوس 
كورون�ا تزامنا م�ع موعد االس�تجواب 
اكتف�ت النائب�ة بعب�ارة »اليوج�د يشء 

واضح حول هذا امللف!«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب عن كتل�ة الصادقون س�عد الخزعيل، امس 
االثن�ني، أنه ال يوجد أي اس�تقطاع من رواتب املوظفني 
لعام 2021 باس�تثناء الدرجات العليا الرئاسات الثالث 

والنواب والوزراء والدرجات الخاصة.
وق�ال الخزع�يل، يف ترصي�ح لرادي�و »العه�د« وتابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »األموال التي ستس�تقطع من 
الرئاس�ات العليا والنواب وال�وزراء والدرجات الخاصة 

سيتم تحويلها إىل القرار 315«.
وأضاف أن »كتلة الصادقون تحمل رؤية 
لتكييف أوضاع املحارضين والعقود 
واملفس�وخة  اليومي�ة  واألج�ور 
عقودهم من الحش�د الش�عبي 

ضمن قرار315«.
وأش�ار إىل أن »الحدي�ث عن 
اس�تقطاع جزء من رواتب 
املوظف�ني ال أس�اس له من 
الصح�ة ول�ن يم�رر داخل 

مجلس النواب«.

إذاعيترصيح
الخزعيل يطمئن الموظفين 

ويحدد المشمولين باالستقطاع

قاسم العجرش 

ُُ
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الثالثاء 26 كانون الثاين  2021 العدد 2511 السنة الحادية عشرة

تصاعد الرفض النيابي ملضمون املادة الس�ابعة واألربعني 
من مرشوع قانون املوازنة العامة.

وأك�د خ�راء اقتصادي�ون وأعض�اء يف مجلس الن�واب أّن 
امل�ادة الس�ابعة واألربع�ني تع�د األخط�ر ع�ى االقتص�اد 
العراقي ومس�تقبل األجيال كونها تتيح بيع أصول الدولة 
أو تأجريها يف غضون س�تة أشهر فقط، وأضاف نواب أّن 
تمرير املادة التي تسمح ببيع أصول الدولة يعني أّن يصبح 

العراق بلداً خاٍل من السيادة.
وق�ال القي�ادي يف كتل�ة النه�ج الوطني مهن�د العتابي يف 
ترصيح لدجل�ة، إّن بموجب املادة الس�ابعة واألربعني من 
قان�ون املوازن�ة يمكن ل�وزارة النق�ل بيع ك�راج النهضة 

لرشكة خاصة.

تصاعد الرفض النيابي لمضمون 
المادة 47 من قانون الموازنة

اعل�ن م�رصف الرافدين ع�ن الب�دء باج�راءات منح 
ق�روض الب����ن�اء يف قطع������ة ارض للمواطنني 

واملوظفني .
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان  ان” فروع 
املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات بدأت باجراءات 
من�ح ق�����روض ٥٠ ملي�ون دينار للبن�اء يف قطعة 

ارض.”.
واش�ار املص����ر اىل ان “من�����ح الق�رض يك�ون 
بدفعتني ويف حال رغبة املقرتض فس�يتم منحه دفعة 

واحدة”.

الرافدين يعلن البدء باجراءات منح 
االقت�صاديقروض البناء للموظفين والمواطنين

العراق يتجه القتراض »11« مليار دوالر والشروط القاسية بانتظاره 
االحتياطي سينخفض إلى 14.3 مليار دوالر 

 لكن الحكومة الحالية ما زالت 
مرصة عى االقرتاض الخارجي 
، وه�ي الت�ي صاغ�ت موازنة 
قاس�ية عى املواطن يف س�بيل 
التي  الدولي�ة  إرض�اء الجهات 
تشرتط إلغاء كل الدعم عنه , و 
هناك دول تسهل تلك القروض 
,رغم إغ�راق البلد بديون كبرية 
, فهدف تلك الدول إبقاء القرار 

السيايس يف البالد رهنها.
 وزي�ر املالي�ة الذي الش�غل له 
الحكومة س�وى  منذ تش�كيل 
رئي�س  وبأوام�ر  االق�رتاض 

الوزراء , فمجمل ما سيقرتضه 
يبلغ  11 مليار دوالر، وسيقود 
مفاوضات القرتاض 6 مليارات 
صن�دوق  الصي�ت  يسء  م�ن 
النق�د الدويل وبرشوط قاس�ية 
,وه�ذه الق�روض ل�ن تغط�ي 
عج�ز املوازنة وإنما تس�تخدم 

ألغراض مشبوهة.
وزي�ر املالية عيل عالوي أكد أن 
الع�راق ُيج�ري محادث�ات مع 
صندوق النق�د الدويل للحصول 
عى ق�رض بقيم�ة 6 مليارات 
دوالر لدع�م اقتص�اده املتعثر، 

مش�ريا إىل أن الحكومة عازمة 
ع�ى إص�دار س�ندات خزين�ة 

بقيمة ٥ مليارات دوالر.
بمج�رد  إن�ه   ، وق�ال ع�الوي 
موافق�ة مجل�س الن�واب عى 
امليزانية وخطة اإلنفاق، يمكن 
التقدم بطلب للحصول  للعراق 
عى ملي�اري دوالر عى ش�كل 
تموي�ل رسيع م�ن آلية خاصة 
أطلقه�ا صندوق النق�د الدويل 
الت�ي  االقتص�ادات  ملس�اعدة 

تعاني من أزمة كوفيد19.
مختصون أك�دوا أن االقرتاض 
س�يخفض  املس�تمر  الداخ�يل 
االحتياطي النق�دي بحدود 4٠ 
مليار دوالر خالل ثالث سنوات 
, وه�و أمر خطري ك�ون البالد 
ينع�دم فيه�ا النات�ج املح�يل , 
فه�ي تعتمد ع�ى بي�ع النفط 
وترف�ض تنش�يط القطاع�ات 
االقتصادية االخرى , فضال عن 
سعي حكومة الكاظمي إلعادة 
س�يناريو حكوم�ة العبادي يف 
االقرتاض الخارجي الذي ذهب 

الفاس�دين  لجي�وب  معظم�ه 
بحجة رشاء السالح.

 وبين�وا أن »الحكومة لم تكتِف 

بذلك فهي تتجه إلصدار سندات 
بخمس�ة  وداخلي�ة  خارجي�ة 
ملي�ارات دوالر , فجمي�ع تل�ك 

االم�وال ل�ن تذه�ب إىل إعمار 
البالد أو تنشيط اقتصادها , بل 
هي مغامرة م�ن أجل حصول 

الكاظمي عى والي�ة ثانية من 
خالل توزيع االموال عى الكتل 
وخاصة االقليم الذي سيس�دد 

ديونه.
االقتص�ادي  الخب�ري  وي�رى 
صالح الهم�ايش يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: أن البالد 
تش�هد أزم�ة إدارة امل�ال العام 
, فوزارت�ا املالي�ة والتخطي�ط 
ودائرة الرقابة املالية لم تنجح 
بوضع آلي�ة يف إدارة املال العام 
ملزاجي�ات  تخض�ع  وإنم�ا   ,
الحكومة التي رس�مت موازنة 
ضخمة وأطلق�ت عليها  صفة 
عج�ز  ظ�ل  يف   , التقش�فية 
يتجاوز ال�7٠ تريليونا فأموال 
القروض ال� 11 مليار دوالر لن 
تسد العجز املايل وإنما ستسهم 
يف خل�ق أزم�ة مالي�ة لألجيال 
املقبل�ة يف عجزها عن تس�ديد 

تلك الديون . 
عملي�ة  أن  الهم�ايش:  وتاب�ع 
االق�رتاض بح�د ذاتها تش�كل 
خط�را كبريا بس�بب أن العراق 

مدين�ا بع�رشات امللي�ارات من 
الدوالرات ويعجز عن تسديدها 
, فما تفعله حكومة الكاظمي 
لي�س ح�ال ملش�اكل الع�راق , 
وإنم�ا تريد دفع دي�ون االقليم 
ال�� 24 ملي�ار دوالر , فض�ال 
بتنش�يط  اهتمامها  عن ع�دم 
النم�و االقتص�ادي م�ن خالل 
إعادة املاكن�ة الصناعية للعمل 
من جديد وهي خط�وة اتبعها 
تده�ور  إىل  وأدت  س�ابقوه 

االقتصاد الوطني .
من جهته أكد املختص بالشأن 
الحس�ني  عب�د  االقتص�ادي 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  الش�مري 
املراقب العراقي(: أن االقرتاض 
املس�تمر من املؤسسات املالية 
العاملية له أخطار كبرية يف ظل 
عجز البل�د عن تس�ديد أصول 
القروض الس�ابقة , لكن هناك 
رغبة أمريكية بأن يكون القرار 
الس�يايس ره�ن إدارته�ا م�ن 
النقد  خالل اإليع�از لصن�دوق 

بإقراض العراق من جديد .

بعد سلس���لة من عمليات االقت���راض الداخلية 
والخارجية اس���تنزفت كثيرًا م���ن أموال البنك 
الحكومي���ة واألهلي���ة وكبل���ت  والمص���ارف 
العراق بديون يعجز عن تس���ديدها ، ويحاول 

اليوم جاهدا لدفع فوائد القروض.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

هبطت أس�عار النفط يف الجلسة الثانية عى التوايل 
، إذ أث�ار تج�دد إج�راءات الع�زل الع�ام ملكافح�ة 
“كوفيد-19” مخاوف جديدة بش�أن الطلب العاملي 

عى الوقود.
و تراجعت العقود اآلجلة لخام برنت ثمانية سنتات 
أو م�ا يع�ادل ٠.1 باملئ�ة إىل ٥٥.38 دوالر للرميل، 

بينم�ا بلغ خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 
٥2.26 دوالر للرميل منخفضا بمقدار سنت.

وق�ال محللو “إي�ه.إن.زد” إن “املؤرشات عى طلب 
أضعف تضغط عى الس�وق” يف إش�ارة إىل إجراءات 
العزل العام يف هونج كونج والصني وربما فرنسا يف 
ظل ارتفاع اإلصابات بكوفيد-19، مما يقيد أنشطة 

الرشكات واستهالك الوقود.
وأعلن�ت الص�ني ع�ن قف�زة يف اإلصاب�ات الجديدة 
بكوفي�د-19 الي�وم، مما يلق�ي بظالله ع�ى آفاق 
الطلب يف أكر مس�تهلك يف العالم للطاقة، والركيزة 

األساسية لقوة استهالك النفط العاملي.
وي�وم الجمعة امل�ايض، تعرضت األس�عار ملزيد من 

الضغ�وط بعد بيان�ات من إدارة معلوم�ات الطاقة 
األمريكي�ة أظه�رت أن مخزونات الخ�ام األمريكية 
ارتفعت عى نح�و مفاجئ 4.4 مليون برميل يوميا 
يف األس�بوع املنته������ي يف 1٥ يناي�ر/ كان�ون 
الثان�ي مقاب�ل توقع��������ات بانخف�اض 1.2 

مليون برميل.

وكش�فت بيان�ات م�ن “بيك�ر هي�وز” أن رشكات 
الطاق�ة األمريكية أضافت منص�ات حفر للتنقيب 
عن النفط والغاز يف األس�بوع املنتهي يف 22 يناير/ 
كانون الثاني وذلك لألس�بوع التاس�ع ع�ى التوايل، 
لكن عددها م�ا زال منخفضا ٥2 باملئة مقارنة مع 

هذا الوقت من العام املايض.

قلصت فترة توزيع الطحين.. التجارة ترهن استمرار البطاقة التموينية بتوفير األموال
ره�ن وزي�ر التج�ارة، ع�الء الجب�وري 
، اس�تقرار تجهي�ز مف�ردات البطاق�ة 
التموينية للمواطنني خالل العام الحايل؛ 
بتوف�ر التخصيص�ات املالية يف األش�هر 
األوىل من الس�نة ليتسنى للوزارة التعاقد 
م�ع ال�رشكات لتجهي�ز تل�ك املف�ردات 
بش�كل مبكر وضم�ن الج�داول الزمنية 
املح�ددة، والتي دائماً تك�ون عائقاً أمام 

تأمني املفردات.
وقال الجب�وري ، إن “التلكؤ الذي حصل 
يف تجهي�ز مف�ردات الحص�ة التموينية 
خالل الع�ام املايض 2٠2٠؛ كان بس�بب 
قل�ة التخصيص�ات املالي�ة الكافية التي 
أعطي�ت بش�كل متقط�ع لل�وزارة عى 
مدى أش�هر السنة، لتجهيز تلك املفردات 
بس�بب االوضاع االقتصادي�ة التي مرت 
بها البالد جراء انخفاض أس�عار النفط 

وتفيش وباء كورونا«.
وأكد أن »الوزارة تخاطب بشكل مستمر 
مجل�س ال�وزراء واللجن�ة االقتصادية، 

ب�رورة تس�ليم التخصيص�ات املالية 
لل�وزارة يف بداي�ة الس�نة، لكي يتس�نى 
لل�وزارة التعاقد م�ع ال�رشكات املحلية 
لتجهي�ز الحص�ة التمويني�ة وتوزيعها 
بني مس�تحقيها وفق الج�داول الزمنية 

املح�ددة«، مبين�اً أن�ه »يف ح�ال حص�ل 
تلك�ؤ يف توف�ري التخصيص�ات املالي�ة؛ 
فإن ال�وزارة س�تواجه صعوبة يف رشاء 
أن  إىل  الجب�وري  املفردات”.ولف�ت 
“الحكوم�ة خصص�ت مبال�غ جيدة هذا 

الع�ام، إضاف�ة اىل دعم الرمل�ان بتوفري 
األم�وال الالزم�ة للحص�ة التمويني�ة«، 
كاش�فا عن :توجيه البطاق�ة التموينية 
وتوزيعه�ا ص�وب املواطن�ني م�ن ذوي 
الدخل املحدود من خالل توس�يع قاعدة 
البيان�ات للمش�مولني بالبطاق�ة، وق�د 
تم تش�كيل لجن�ة وزارية برئاس�ة وزير 
العم�ل وبق�رار م�ن املجل�س ال�وزاري 
لالقتص�اد، إلص�الح البطاق�ة التموينية 
وتأمني وصول مفرداتها اىل مس�تحقيها 
م�ن ذوي الدخ�ل املح�دود واألرس الت�ي 
ه�ي دون خط الفق�ر من خالل إنش�اء 
قاع�دة بيان�ات، فإم�ا ان يج�ري دف�ع 
األم�وال نقداً للمس�تحقني أو عن طريق 
التجارة  الحصة”.وأش�ار وزير  مفردات 
اىل أن »ال�وزارة قلصت م�دة توزيع مادة 
الطحني بني املواطنني من 4٥ يوماً اىل 3٥ 
يوماً وبواقع عرش حص�ص لوفرة مادة 
الحنطة يف مخازن الوزارة ضمن الخزين 

املوجود«.

هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من إجراءات عزل جديدة

وزارة التخطيط تستعد الجراء المسح 
االقتصادي لالسرة في العراق

 اعلن�ت وزارة التخطيط ، ان الجه�از املركزي لالحصاء، 
يجري اس�تعداداته لل�رشوع باجراء املس�ح االقتصادي 
واالجتماع�ي ل�الرسة يف الع�راق بنس�خته الثالثة.وقال 
املتحدث الرس�مي للوزارة عبدالزه�رة الهنداوي يف بيان  
:« ان هذا املس�ح الذي سينفذه الجهاز املركزي لالحصاء 
خ�الل الع�ام الح�ايل، بدع�م من البن�ك ال�دويل ومنظمة 
اليونس�يف والعم�ل الدولي�ة وبرنام�ج الغ�ذاء العاملي، 
يهدف اىل توفري املؤرشات التي تسهم يف تحسني املستوى 
املعييش لالرس وتخفيف الفقر، فضال عن توفري املؤرشات 
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة والصحي�ة الت�ي يحتاجه�ا 
املخطط�ون والباحثون واملنظم�ات الدولي�ة والوزارات 
الس�تدامة توف�ري امل�ؤرشات الت�ي تعيد احتس�اب خط 
الفقر ».واش�ار اىل :« ان هذا املسح يعد من اهم املسوح 
االقتصادي�ة التي توفر معلومات عن ب�ؤر الفقر واعداد 
السكان والكثري من املؤرشات التي تخدم اهداف التنمية 
املستدامة الالزمة لفهم اسباب الفقر بني االرس العراقية 
يف املرحل�ة الراهنة ولبناء س�رتاتيجية فاعل�ة للتخفيف 
من الفقر ، باالضافة اىل بناء االرقام القياس�ية الس�عار 

املستهلك عى قاعدة أوزان وأنماط استهالك حديثة«.

ديالى تعلن تقلص خزين 
بحيرة حمرين بنسبة 50 %

كش�ف مس�ؤول حكومي يف دياىل ، ع�ن تقلص خزين 
بحرية حمرين املائي بنسبة ٥٠%.

وقال مدير ناحية السعدية)6٠كم شمال رشق بعقوبة( 
احمد الزركويش ،ان” خزين بحرية حمرين التي تشكل 
االحتياطي االس�رتاتيجي للمياه يف دياىل تقلص بنسبة 
٥٠% حت�ى االن بس�بب ع�دم وجود اي زي�ادة يف تدفق 
املياه صوبها خاصة مع هطول االمطار قبل اسابيع”.
واضاف الزرك�ويش،ان” تقلص خزي�ن بحرية حمرين 
ل�ه تداعيات س�لبية النها تؤمن مياه الرشب والس�قي 
ملناط�ق واس�عة يف دي�اىل الفت�ا اىل انه حتى نه�ر دياىل 
والذي يغذي مناطق وقر واس�عة ه�و االخر يعاني من 
انخفاض كبري يف مناس�يبه قياسا بالس�نوات املاضية 
م�ا جعل املوقف صعب يف بعض املناطق من خالل عدم 
القدرة عى تامني مياه خام ملحطات االس�الة ما دفعنا 
اىل اس�تخدام بدائل اخرى من ناحية حفر بعض االنهر 
وتعمي�ق املجرى لوص�ول املياه اىل انابي�ب التوصيل”.
واش�ار الزرك�ويش اىل ان” االم�ال الت�زال منصبة عى 
هطول امطار فيم�ا تبقى من الش�تاء والربيع لتعزيز 

االحتياطي املائي قبل حلول فصل الصيف القادم”.

أرقام واقتصاد

بطاقة ماستر كارد  اصدرتها 
وزارة العمل للمستفيدين من 
راتب المعين المتفرغ خالل 

ال�30 يومًا الماضية

 7000

ماليين معاق في عموم البالد 
بحسب االحصائية االخيرة 

وهم بحاجة مستمرة للرعاية 
واالهتمام من قبل الحكومة 

4

المالية النيابية: رواتب الموظفين للشهر 
الجاري تصرف وفقا لنظام 1 على 12

النيابي�ة،  املالي�����ة  اللجن�ة  اك�دت 
ان روات�ب املوظف�ني للش�هر الج�اري 
س�يتم رصفها وفقا لنظ�ام 1 عى 12، 
مؤك�دة ان املوازن�ة مازال����ت داخل 
اروقة مجلس الن�����واب ولم يت���م 

حسمها بعد.
وقال عض�و اللجنة احمد حمة رش�يد 
ط�ور  يف  مازال�ت  “املوازن�����ة  ان   ،
املناقشات حيث تج����ري اجتماعات 
اج�ل  م�ن  الرمل�ان  داخ�ل  متواصل�ة 
جمي�ع  م�ن  واالنته����اء  حس�مها 

التعديالت”.
واض�اف ان “روات�ب املوظفني لش�هر 
كان�ون الثان�ي الجاري س�يتم رصفها 
وفق�ا لنظ�ام 1 ع�ى 12 والتوجد فيها 
اي مش�اكل م�ن حي�ث التموي���ل او 

الرصف”.
وب�ني ان “اس�عار النف�ط املح�ددة يف 
املوازنة مازالت يف طور املناقش�ة داخل 

الرملان، وس�يتم االس�تفادة من مبالغ 
فارق اس�عار النفط املحددة يف املوازنة 

لسد العجز املايل”.

المدلول: ضريبة الدخل على رواتب 
الموظفين ستكون آثارها طفيفة للغاية

ذك�ر عضو اللجنة املالي�ة النيابية ص�ادق املدلول ، أن 
هناك مف����اوضات مس�تمرة م�ع املح�����افظني 
النص�اف  مرضي�����ة  صيغ�ة  إىل  التوص�ل  بغي�ة 

املحافظ�ات، في����ما أش�ار إىل أن رضيبة الدخل عى 
روات����ب املوظف�ني س�تك����ون آث���اره طفيفة 

للغاية.
وقال املدلول ، إن »املفاوضات بني اللجنة املالية النيابية 
واملحافظني مس�تمرة لح�ني ادراج مخصصات كافية 

تريض طموح املحافظات«.
وأضاف أن »الفقرة التي تم االتفاق عليها بشكل مبدئي 
م�ع الحكومة هو انه�اء فقرة قطع روات�ب املوظفني 
رشط ان تفع�ل الحكومة قان�ون فرض رضيبة الدخل 

عى رواتب املوظفني«.
وأش�ار املدل�ول إىل أن »فرض رضيبة الدخل س�تكون 
اثاره طفيفة للغاية ول�ن تتاثر رواتب املوظفني، حيث 
لم يتم تمش�ية ما أراده وزي�ر املالية من قطع للرواتب 

بشكل مبارش«.
وأوضح أنه »س�يت����م االنتهاء من املفاوضات بشأن 
املوازن�ة نه����اية االس�بوع الجاري وس�يتم التوافق 
ع�ى رفعه�����ا والتص���وي�ت عليه���ا االس�بوع 

املقبل«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
كشف املراسل االس�تقصائي املايل لصحيفة 
نيوي�ورك تايم�ز دي�ن إنريت�ش ان الرئيس 
االمريكي املهزوم دونال�د ترامب واقع تحت 
تهدي�د انه يجب عليه الحصول عىل س�يولة 
الق�روض  نتيج�ة  برسع�ة  كب�رة  نقدي�ة 

الضخمة التي ستس�تحق الس�داد قريبا واال 
فان املص�ارف اصبح�ت تنظ�ر يف مصادرة 

اصوله العقارية .
ونقلت شبكة ) ام اس ان بي يس( االمريكية 
الس�ابق  انري�ش قول�ه إن ”الرئي�س  ع�ن 
يواج�ه ع�ددا كب�را م�ن املص�ارف التري�د 

التعام�ل معه بتات�ا، فيما اعل�ن املقرضون 
الس�ابقون بالفع�ل انهم فصل�و اعتماداته 
املرصفي�ة الجدي�دة”. واوضح املحل�ل املايل 
انري�ش ان ”هناك تحقيقات مدنية وجنائية 
وتحقيقات يجريها الكونغرس التزال تسعى 
وبع�د س�نوات اىل الحص�ول عىل الس�جالت 

املالية لرتام�ب يف مرصف دويتش�ه واليعلم 
اي ش�خص ما ال�ذي سيكش�فه ذلك، حيث 
اث�ار عدد من ارب�اب املص�ارف مخاوفا من 
من عمليات غسيل اموال يف حسابات ترامب 
وصهره جاريد كوشنر ونحن ال نملك القصة 

الكاملة عن ذلك حتى االن”.

المراقب العراقي/ متابعة...
يرتك�ز  ترام�ب،  رحي�ل  م�ع 
االهتمام منذ ف�رتة عىل الرياض 
اإلقليمي�ة  السياس�ة  وتوج�ه 
الس�عودية يف س�ياق التغي�رات 
والتط�ورات املتوقعة يف العالقات 
م�ع امريكا. وع�ىل الرغم من أن 
وزير الخارجية السعودي فيصل 
ب�ن فرح�ان ق�ال يف مقابلة مع 
قن�اة العربية ي�وم الخميس إنه 
العالقات مع  »متفائ�ل« بش�أن 
امري�كا يف عهد ج�و بايدن، لكن 
قلق القادة الس�عوديني، وخاصة 
محمد بن سلمان واضح جداً من 
وص�ول منتقدي حماي�ة ترامب 
للري�اض اىل البي�ت األبيض، عىل 
نحو أنه م�ن الواض�ح تماما أن 
التسوية مع قطر مذكورة كأول 
تبعيات مهمة لتدمر قرص أحالم 
اب�ن س�لمان بف�وز باي�دن. ويف 
غضون ذلك، فإن السؤال الرئيس 
يتمحور حول ماهي�ة التغيرات 
يف  مالحظته�ا  يمك�ن  الت�ي 
السعودية،  الخارجية  السياس�ة 

وخاصة يف املجال اإلقليمي؟
ومع ذلك فمع تحرك الس�عودية 
العقوبات املفروضة  أزمة  إلنهاء 
عىل قطر منذ سنوات، إضافة إىل 
منح تركيا الض�وء األخرض لبدء 
التهدئة، ارتفع�ت التوقعات بأن 
الرياض قد تستمر يف القيام بذلك 
يف حاالت إقليمي�ة أخرى مزقتها 
األخ�رة؛  الس�نوات  يف  األزم�ات 
حي�ث أعلنت قط�ر اس�تعدادها 
للتوسط يف العالقات بني طهران 

ترصيح�ات  لك�ن  والري�اض، 
وزي�ر الخارجية الس�عودي يوم 
الخميس املايض، أظهرت أن قادة 
الب�الد ما زال�وا يف حال�ة صدمة 
من نتائ�ج االنتخابات األمريكية 
وينتظرون اإلعالن عن سياسات 
الفريق االمريكي الجديد يف وزارة 
الخارجي�ة االمريكية يف ظل عدم 

وجود اسرتاتيجية مناسبة.
يف  املوض�وع  ه�ذا  ويتج�ىل 
الخارجي�ة  وزي�ر  ترصيح�ات 
السعودي بش�أن سياسته تجاه 
الحرب اليمني�ة، واملحادثات مع 
إي�ران، وتطبي�ع العالق�ات م�ع 
الكي�ان الصهيوني، والتأكيد عىل 
اس�تمرار التنافس الجيوسيايس 
م�ع تركيا رغم تراج�ع التصعيد 

األخر.
ويف حال�ة الح�رب اليمني�ة، ل�م 
ج�ادة  إرادة  الري�اض  تظه�ر 
إلظهار املفاوضات السياسية مع 
صنع�اء وإنهاء الحرب والحصار 
وقت�ل املدني�ني، ع�ىل الرغم من 
اليأس الكامل من تقدم العمليات 
العس�كرية وحتى عىل الرغم من 
تغي�ر املع�ادالت وخل�ق ت�وازن 
الرعب من قبل أنصار الله. وهي 
تش�كو بش�كل غر مب�ارش من 
اس�تعداد البي�ت األبي�ض إلعادة 
النظ�ر يف وضع أنص�ار الله عىل 
قائم�ة إدارة ترام�ب للجماعات 

اإلرهابية.
االرتب�اك  ه�ذا  وس�يتضح 
االسرتاتيجي مع إدراك عنرصين: 
األول، دور الع�دوان عىل اليمن يف 

خلق األزم�ة االقتصادية الكربى 
للرياض يف الس�نوات األخرة، ما 
دفع ابن سلمان إىل اتخاذ خطوة 
غر مسبوقة لبيع جزء من أسهم 
أرامكو م�ع الرضائب ومصادرة 
الس�عوديني  األم�راء  أم�الك 
األغنياء، وثاني�ا، تعايل األصوات 

املعادي�ة للحرب ع�ىل اليمن بني 
السياس�يني األمريكي�ني نتيج�ة 
تراج�ع اعتماده�ا املب�ارش عىل 
طاق�ة الرشق األوس�ط وتضاؤل 
أهمي�ة الخليج الف�اريس يف قلب 
الخارجية  السياسة  اسرتاتيجية 
األمريكي�ة، م�ا يعن�ي تض�اؤل 

والعس�كري  الس�يايس  الدع�م 
الستمرار الحرب.

ويشر كال العنرصين إىل رضورة 
تغير وجهات النظر والسياسات 
اليم�ن،  يف  للس�عودية  العدائي�ة 
لكنهم�ا ي�رّصان ع�ىل وجه�ات 
للم�ايض  واقعي�ة  غ�ر  نظ�ر 

وخطط فاشلة ملواصلة مواجهة 
انته�اء  تاري�خ  مث�ل  صنع�اء، 
»اتف�اق الري�اض« ب�ني منصور 
التابع�ني  واالنفصالي�ني  ه�ادي 
لإلمارات. والذي يش�ر بدوره إىل 
أن السياس�ة الخارجية لالمارات 
تعاني من نق�ص يف الديناميكية 

للتكي�ف م�ع الوض�ع الجديد يف 
اليمن.

الضي�اع  ه�ذا  رؤي�ة  ويمك�ن 
يتعل�ق  فيم�ا  أخ�رى  بطريق�ة 
واملفاوضات  املحادث�ات  بعرض 
م�ع طه�ران. من جه�ة، تحدث 
وزي�ر الخارجية الس�عودي عن 

اس�تعداد طه�ران إلج�راء حوار 
بش�أن  الري�اض،  م�ع  ش�امل 
الدع�م الس�عودي لنهج تفاوض 
لكن�ه  الخارجي�ة،  السياس�ة 
يواصل عرقلة عملي�ة التفاوض 
من خالل إط�الق مزاعم متكررة 

ضد إيران.
ويف هذا املوضوع أيضاً فان تأثر 
االنتخاب�ات األمريكية واضح. يف 
الواق�ع، وضع�ت الس�عودية كل 
بيضه�ا يف س�لّة كيفي�ة التعامل 
م�ع إي�ران يف القضاي�ا املتنازع 
عليه�ا يف قائمة االنتظ�ار لثمار 
سياسة ترامب بالضغط األقىص، 
عىل س�بيل املثال، إجبار طهران 
عىل الرتاجع يف قضية الصواريخ 
اإلقليمي�ة  سياس�اتها  وتعدي�ل 
نتيج�ة الضغ�وط االقتصادي�ة. 
ويف ه�ذا الص�دد، تح�دث وزي�ر 
الخارجي�ة محمد ج�واد ظريف 
ع�ن س�بب ع�دم ج�دوى اجراء 
أم�ر  الصب�اح،  أحم�د  صب�اح 
الكويت السابق الرامي محادثات 
بني إيران ودول حاش�ية الخليج 
الفاريس بسبب تعليق السعودية 
الضغ�ط  سياس�ة  ع�ىل  آم�االً 
األقىص الفاش�لة الت�ي انتهجها 
ترامب ضد ايران، ولكن مع رحيل 
ترامب وتعزيز مح�ور املقاومة، 
زادت املخاوف الس�عودية بشكل 
كبر، وحتى اآلن أرصت الرياض 
بش�دة عىل املشاركة يف أي اتفاق 
جدي�د م�ع طهران، حيث فش�ل 
االتفاق النووي السابق مع إيران 

يف احتواء التهديدات

4عربي دوليعربي دولي
بنوك تتجه لمصادرة أصول ترامب العقارية!

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد القيادة املركزية االمريكية الجنرال فرانك مكنزي، 
ان الحرب يمكن تجنبها وان انتقال الرئاس�ة اىل جو بايدن 
يمك�ن ان يوفر فرصة جديد للعالقات ب�ني ايران والواليات 

املتحدة.
ونقل�ت صحيف�ة ديفن�س ني�وز االمريكي�ة املتخصص�ة 
بالش�ؤون العس�كرية عن ماكن�زي قول�ه يف اول جولة له 
بمنطقة الرشق االوس�ط يف ظ�ل االدارة الجديدة: ”لقد كان 

هدفنا ردع احتمال وقوع الحرب”.

واش�ار ماكنزي اىل أن ”لدينا االن ادارة جديدة ستعيد النظر 
يف سياس�ات الوالي�ات املتح�دة حي�ث تعهد باي�دن بإعادة 
تطوير شكل من أشكال ما يسمى باالتفاق النووي اإليراني 
الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، والذي انسحب منه ترامب 
يف عام 2018. كما اوضح بايدن ان هناك تغيرا يف العالقات 
مع الس�عودية، بما يف ذلك إنهاء الدعم للرصاع الذي تقوده 
الس�عودية يف اليمن، وإصدار نتائ�ج تحقيق أمريكي حول 
مقتل كات�ب العمود الصحفي يف واش�نطن بوس�ت جمال 

خاشقجي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
تفقد وفد عس�كري رفيع للجيش الس�وداني 
بقيادة رئيس هيئة األركان الرشيط الحدودي 
م�ع إثيوبي�ا، االثنني، بعد تب�ادل للقصف بني 

جييش البلدين.
وتعرضت دورية للقوات الس�ودانية عىل جبل 
أبو طيور عىل الرشي�ط الحدودي لقصف من 
الجي�ش اإلثيوبي بقذائ�ف الهاون دون وقوع 
خس�ائر. وتصدت القوات املسلحة السودانية 

للق�وة املهاجم�ة، وف�ق صحيف�ة “س�ودان 
تربي�ون”. ويعد جبل أبو طيور الذي اس�رتده 
الجيش السوداني الشهر املايض من مزارعني 
ومليش�يات إثيوبية منطقة اسرتاتيجية تطل 
عىل الفش�قة الصغرى والفشقة الكربى التي 

ظل إثيوبيون يفلحونها منذ عام 1995.
وعىل إثر ذلك وصل وفد عس�كري من الجيش 
السوداني برئاسة رئيس هيئة األركان الفريق 
أول رك�ن محم�د عثمان الحس�ني، وعدد من 

القيادات العسكرية للرشيط الحدودي.
وتجدد الخالف الح�دودي بني البلدين إثر عدة 
تط�ورات ملفت�ة، انطلقت رشارته�ا بهجوم 
مس�لح اس�تهدف قوة للجيش الس�وداني يف 
جب�ل “طورية” )رشق�ا( منتصف كانون أول 
امل�ايض. ويته�م الس�ودان الجي�ش اإلثيوبي 
بدعم ما يصفه ب�”املليشيات اإلثيوبية”، وهو 
م�ا تنفيه أديس أبابا، وتق�ول إنها “جماعات 

خارجة عن القانون”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصي�ب ش�ابان فلس�طينيان، االثن�ني، برص�اص قوات 
االحت�الل الصهيوني خالل مواجهات اندلعت يف قرية دير 

أبو مشعل شمال رام الله بالضفة املحتلة.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة إن ش�ابني، أصيب�ا برص�اص 
الع�دو، أحدهم�ا بالرصاص الحي يف قدم�ه نقل إثرها إىل 
املستش�فى، فيما أصيب اآلخر بالرصاص املعدني املغلف 
باملط�اط، بعد اقتحام قوات الع�دو القرية بحجة تعرض 

مس�توطنة للرش�ق بالحجارة عىل الش�ارع االستيطاني 
املجاور.

وأضاف�ت أن جن�ود الع�دو فرض�وا حصارا ع�ىل القرية 
ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطر عرشات 

املواطنني للدخول إىل القرية سرا من بني الحقول.
وأوضح�ت املصادر أن جنود العدو اعتدوا عىل 25 مواطنا 
فلس�طينيا عند مدخل القرية، واحتجزوهم ملدة تزيد عن 

ساعتني، قبل إطالق رساحهم والسماح لهم بدخولها.

المراقب العراقي/ متابعة...
وقع�ت اكثر م�ن 300 منظمة حقوقي�ة مناهضة 
للحرب ومنظمات انس�انية يف جميع انحاء العالم، 
االثنني، بياًنا يدعو إىل إنهاء الحرب الس�عودية ضد 

اليمن البلد الفقر الذي مزقته الحرب.
وذك�رت قناة )برس تي يف( ان ”البيان دعا اىل جعل 
ي�وم 25 كانون الثاني، بعد أي�ام فقط من تنصيب 
الرئيس األمريكي ج�و بايدن وقبل يوم من مبادرة 

االستثمار املس�تقبيل يف السعودية، يوم عمل عاملي 
لوقف العدوان السعودي عىل اليمن”.

واض�اف البيان أن ”القص�ف والحصار الذي تقوده 
الس�عودية عىل اليم�ن، أودى بحياة عرشات اآلالف 
م�ن اليمنيني، وانه عىل الرغ�م من الظروف األليمة 
التي يعيش�ها اليمنيون، بم�ا يف ذلك تفيش فروس 
كورون�ا املدم�ر، إال أن الس�عودية مازال�ت تصع�د 

حربها وتشدد حصارها”.
وتاب�ع البي�ان أن ”الحرب ممكنة فق�ط الن الدول 
الغربي�ة والوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا عىل وجه 
الخصوص تواصل تسليح السعودية وتقديم الدعم 
العس�كري والسيايس واللوجس�تي للحرب، كما ان 
الق�وى الغربية هي مش�ارك نش�ط ولديه�ا القوة 

لوقف األزمة اإلنسانية األكثر حدة يف العالم”.
واوضح التقرير أن ”املوقع�ني عىل البيان املناهض 
للحرب ه�م منظمات من اليم�ن والواليات املتحدة 
وبريطاني�ا والنمس�ا وبنغالدي�ش وكندا وتش�ييل 
وقربص والدنمارك وفنلندا وفرنس�ا وأملانيا والهند 
وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية 

والسويد وسويرسا وبعض الدول األخرى”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت الخارجي�ة الصينية، االثنني، أن الواليات املتحدة 
دأبت يف اآلونة األخرة عىل إرس�ال س�فن وطائرات إىل 
بحر الص�ني الجنوبي، وأن هذا العم�ل ال يخدم احالل 
الس�الم يف تل�ك املنطقة. وق�ال املتحدث باس�م وزارة 
الخارجية الصينية، تش�او ليجي�ان: “الواليات املتحدة 
كث�را ما ترس�ل الطائ�رات والس�فن إىل بح�ر الصني 
الجنوبي الس�تعراض قوتها”، مؤكدا أن ذلك “ال يخدم 
الس�الم واالس�تقرار يف املنطق�ة”. كما لف�ت املتحدث 
الصيني مجددا إىل موقف بالده القائل إن “تايوان جزء 

ال يتجزأ من الصني”، وإنه “يتعني عىل الواليات املتحدة 
االلت�زام بمبدأ الصني الواحدة”. يف الجهة املقابلة، أفاد 
مكتب تس�اي إينج وين، رئيس�ة تاي�وان، بأن األخرة 
زارت قاع�دة رادار يف ش�مال الجزيرة )البالد(، االثنني، 
وأثن�ت ع�ىل قدرات رص�د وتعق�ب الق�وات الصينية. 
وقالت الرئيس�ة للضب�اط: “منذ الع�ام املايض وحتى 
اآلن، رص�دت محط�ات راداراتن�ا نح�و ألف�ي طائرة 
ش�يوعية )صينية(، وأكثر من 400 س�فينة شيوعية، 
مم�ا مكننا رسيعا م�ن تتبعه�ا وإبعادها، وحراس�ة 

بحارنا وأجوائنا بالكامل”.

قوات االحتالل تستهدف شابين فلسطينيين
 في رام اهلل

مئات المنظمات الحقوقية تدعو إلنهاء الحرب 
»الكارثية« على اليمن

الصين تعلق على استعراضات أميركا 
في بحرها الجنوبي

واشنطن تتحدث عن فرصة جديدة للعالقات مع طهران

السودان وإثيوبيا تتبادالن القصف في منطقة حدودية

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت كيتي ماكيو مراس�لة صحيفة “واشنطن بوست” إن الكثر 
م�ن العاملي�ات املنزليات م�ن الفلبني الالتي ح�رضن إىل اإلمارات 
للعمل يف دبي وجدن أنفسهن يف العاصمة السورية، دمشق، يعملن 
ضم�ن عبودية جديدة، ب�دون رواتب، ورضب جس�دي وانتهاكات 
جنس�ية أحيان�ا. وأج�رت الكاتب�ة مقابالت عرب فيس�بوك مع 17 
عاملة عالقة حتى اآلن يف س�وريا بعدما أجربن عىل الس�فر إىل هذا 

البل�د ال�ذي مزقته الحرب األهلي�ة. وقالت إن جوزيف�ني تواغينغ، 
33 عاما، وضعت يف س�يارة ونقلت إىل مطار دبي رغم توس�التها، 
وعندم�ا حاولت االحتج�اج تلقت صفعة عىل وجهه�ا. ومثل بقية 
العام�الت املنزليات وصلت إىل دبي للعم�ل يف الخدمة املنزلية، لكن 
م�ن وف�روا له�ا الفرصة للس�فر وضعوه�ا يف مهج�ع داخيل قذر 
ووج�دت ه�ي وأخريات أن العمل ل�ن يكون يف دبي بل يف س�وريا. 
وقال�ت وه�ي تتذكر عذابها ع�ام 2019 إن م�ن أحرضوها للعمل 

غضبوا منها عندما رفضت السفر إىل دمشق وقالوا “إذا لم تذهبي 
فسنقتلك”. وتقول ماكيو إن العرشات من العاملني والعامالت من 
الفلبني ممن تم تجنيدهم للعمل يف اإلمارات العربية املتحدة وجدوا 
أنفس�هم يف س�وريا. وأضاف�ت أن القادم�ات من الفلب�ني إىل دبي 
يحتجزن عادة يف بيوت العائالت التي يعملن فيها، ومن استطاعت 
الف�رار منهن تذهب إىل الس�فارة الفليبينية يف دمش�ق، وهناك 35 

عاملة عالقة فيها ويحاولن العودة إىل بالدهن.

المراقب العراقي/ متابعة...
ديفي�د  األمريك�ي  املعل�ق  ق�ال 
األمريكي�ة  اإلدارة  إن  إغناطي�وس 
باي�دن تواجه  الجدي�دة لجوزي�ف 
مق�ال  ويف  س�عودية”.  “مش�كلة 
نرشته صحيفة “واشنطن بوست” 
قال فيه إن إدارة بايدن وهي تسعى 
يف تحس�ني العالق�ات األمريكي�ة- 
الس�عودية، تواج�ه عقب�ة واحدة: 

ش�ابان س�جنهما ويل العهد محمد 
بن س�لمان، للضغط عىل والدهما، 
املس�ؤول األمن�ي الب�ارز الس�ابق. 
ويح�اول ويل العه�د الضغ�ط ع�ىل 
س�عد  الس�ابق  األمن�ي  املس�ؤول 
اململك�ة م�ن  إىل  الع�ودة  الج�ربي 

تورنتو، حيث يعيش يف املنفى.
واعتق�ل اثن�ان م�ن أوالده، عم�ر 
)22 عام�ا( وس�ارة )20 عاما( يف 

آذار. وقال الدكتور خالد، أخصائي 
أمراض القلب الذي يعيش مع والده 
إن ش�قيقه وش�قيقته هما عبارة 
ع�ن “رهائ�ن سياس�ية” لتأم�ني 

عودة املسؤول السابق.
ومع رحيل إدارة دونالد ترامب، قال 
خالد يف رس�الة الكرتوني�ة للكاتب 
إن تأمني حرية ش�قيقه وشقيقته 
“سيكون االختبار األمريكي الدقيق 

لقدرتها عىل التأثر وتغير س�لوك 
محمد بن سلمان”.

ورغ�م دع�م إدارة ترام�ب الق�وي 
ل�ويل العه�د إال أن وزارة الخارجية 
األمريكي�ة قال�ت إن الضغ�ط عىل 
أبن�اء الجربي “غر مقبول” ودعت 
لإلف�راج عنهما حاال، وذلك حس�ب 
رس�الة وفرته�ا العائل�ة للكات�ب. 
ض�د  االتهام�ات  إن  فيه�ا  وج�اء 

الجربي “يج�ب أن تعالج من خالل 
وبش�فافية  القانوني�ة  القن�وات 
إن  إغناطي�وس  ويعل�ق  كامل�ة”. 
القضي�ة الحساس�ة أصبحت يف يد 
إدارة باي�دن التي تريد الحفاظ عىل 
الرشاكة األمنية ومع السعودية ويف 
الوقت نفسه تريد إعادة “تقييمها” 
والتأكي�د ع�ىل موضوع�ات حقوق 

اإلنسان. 

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
واشنطن بوست: شركات إماراتية تخدع عامالت فلبينيات وُتعرّضهن للتعذيب!

تقرير يرجح تدهور العالقات األمريكية-السعودية بعد اعتقال أبناء الجبري

ماذا عن عالقتها بالجوار اإلقليمي؟

السعودية تترنح على حبال التحديات وحيدة بعد رحيل ترامب
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بقلم/غسان االستانبولي
وللو حاولنا اإلضلاءة على العالقات 
املتينة بني سوريا وإيران، سنجد أّنها 
ليسلت وليدة الحرب عى سلوريا، بل 
تمتد إىل زمن انتصار الثورة اإلسالمّية 
السلوري  الرئيلس  إّن  إذ  إيلران،  يف 
الراحل حافظ األسلد، وباسلترشافه 
العميلق للمسلتقبل، اسلتطاع قراءة 
ملا تحمله هلذه الثلورة ملن مبادئ 
وأهلداف، وال سلّيما أّنهلا أعلنت منذ 
أيامها األوىل أّن القضية الفلسلطينّية 

تأتي ضمن إحدى أولوياتها.
ولذلك، راهنت سوريا عى تلك الثورة، 
ملع قناعتهلا بأّنها سلتكون عرضًة 
للكثري من الضغوط العربّية والدولّية، 
وخصوصلاً أّنهلا الدوللة األوىل التلي 
عاكست رؤية غالبّية الدول وقرارها، 
واعرتفلت برشعّية القيلادة اإليرانّية 
الجديدة، بل ودعملت موقفها عندما 
تعرّضلت لحلرٍب ال ُملّرر لهلا ملن 
قبل الرئيلس العراقي األسلبق صّدام 
حسلني، ونجحت ِبفعل قلّوة تأثريها 
يف املُحيلط العربي بإقناع بعض الدول 
العربّية بعلدم التدخل العسلكرّي إىل 
جانبله. ولذللك، اكتفلت هلذه الدول 
بدعمه باملال وبالسلالح، ولم تنخرط 

بعمٍل عسكريٍّ مبارٍش يف الحرب.
وهنلا نسلتذكر ملا ورد يف ُمذّكلرات 
حلني  العلرب،  الدبلوماسليني  أحلد 
سلأل الرئيس حافظ األسلد: »سيادة 
الرئيس، أنتم دائماً تنادون بالتضامن 
العربي، فلماذا وقفتم إىل جانب إيران 
ضّد العلراق؟«، فلكان جوابله: »ألن 
صلّدام حسلني عندملا ُينهلي حربه 
ملع إيلران سليتوجه لِمحاربلة دول 
الخليلج«، وهذا ما حصلل بالفعل، إذ 
دفلع بجيشله إىل احتلالل الكويت يف 
العام 1990، أي بعد سنتني من انتهاء 
حربه ملع إيلران، وكان ُمخّططه أن 
يتابلع حتلى احتلالل السلعودّية، ما 
دفع القيادة السلورّية، وتلبيًة لطلٍب 
سعودي، إىل املسلارعة بإرسال فرقٍة 
عسلكرّيٍة ُمدّرعٍة ومدعوملٍة بأفواٍج 
من القوات الخاّصة السلورّية، وذلك 
لِحماية اململكة، وللمشاركة الحقاً يف 
تحريلر الكويت، وكان رّد الجميل من 
السلعودية لسلوريا هو التآمر عليها 

وتدمريها.
وعندملا بلدأت الحلرب عى سلوريا، 
كانلت إيران ملن أوائلل الداعمني لها 
بالسالح والخراء العسكريني، وكذلك 
ومللا  السلورّي،  االقتصلاد  بدعمهلا 
يلزل هذا الدعم مسلتمراً حتلى اآلن، 
بدليلل أّن بواخلر النفلط اإليرانّي ما 
تزال تتحلدّى العقوبلات والتهديدات 

األمريكّية وتصل إىل املوانئ السورية.
صحيح أّن صمود سوريا وانتصارها 
يصلّب يف املصلحلة اإليرانّيلة، ولكلن 
الوفلاء  أّن  هلو  أيضلاً  الصحيلح 
لسلوريا سلبٌب مهمٌّ لهلذا الدعم، وال 
سلّيما أن الواليلات املّتحلدة عرضت 

بأوقلاٍت مختلفٍة عى كلتلا الدولتني، 
وبشلكل رسٍي ومنفلرٍد، أن تتخلّيلا 
علن تحالفهملا، وأغدقلت الكثري من 
الوعلود التي قلد ال تسلتطيع معظم 
دول املنطقة مقاومتها، ولكن الوفاء 

كان حارضاً.
ويأتلي التحاللف الثالثي بلني كٍل من 
السلعودّية وتركيا وقطر ليكون خري 
مثلاٍل على التحالفات الفاشللة، ألّن 
املصلحة هي التي جمعتهم ببعضهم 
البعض فحسلب. وكملا هو معروف، 
إّن الهدف األسلايّس، وربّملا الوحيد، 
لهذا التحالف كان تغيري نظام الحكم 
يف سلوريا بنظلام حكلم يتماىش مع 

املصالح الصهيونّية. وبطبيعة الحال، 
سلقط هذا التحالف بسلقوط هدفه، 
وتحّول إىل خصوملٍة كادت تتطور إىل 
مواجهٍة ُمسللّحٍة بني السلعودّية من 
جهلة، وكلٍّ من قطر وتركيا من جهة 

أخرى.
مثلاٌل آخلر علن تحالفلات املصالح 
هلو تحاللف حللف شلمال األطليس 
ملع تركيا، التي راهنلت عى الحاجة 
األوروبّيلة واألمريكّيلة لهلا، لكونهلا 
تمثل قاعدًة عسكريًة قوّيًة وُمتقدمًة 
أنشلأها »الناتو« يف وجه روسيا، كما 
أنها سلوٌق ضخٌم للبضائع األوروبّية 

واألمريكّية.

 ولذللك، سلعت تركيلا بلكّل ِقواهلا 
لتكلون عضلواً يف االتحلاد األوروبي. 
وعندملا أيقنت أنهلا مرفوضة، بدأت 
ُتصّدر املشلاكل إىل اللدول األوروبّية، 
عر فتلح حدودها أمام النازحني غري 
الرشعيني، وتسلهيل علودة إرهابيني 
إىل  األوروبّيلة  الجنسليات  يحمللون 
بلدانهلم، كذللك افتعال املشلاكل مع 
كّل الجلوار الرتكي، بما فيله اليونان 
وقرص، واّتباع نهٍج إسالميٍّ ُمتشّدٍد 
املسللمني،  غلري  مشلاعر  يلراِع  للم 
وظهر ذلك جلّيلاً بتحويل متحف »آيا 
صوفيا« إىل مسلجٍد. قابل األوروبيون 
بفلرض  ذللك  كّل  واألمريكيلون 

العقوبات عى تركيلا، وباإلعالن أّنها 
أصبحت مصدراً لخلق املشاكل.

ختاملاً، نقول إّن كّل املؤرشات توحي 
بعاللٍم قلادٍم هلو عاللم التحالفلات 
القوّيلة التلي ُتراعلي دور كّل طرٍف 
فيها ورأيه، ِبرصف النظر عن موقعه 
وحجمله، وطبيعلة األمور تقلول إّن 
الفلوز ملن نظر إىل الغلد بمنظاٍر بعيد 
امللدى، ومللن اعتلاد أن يكلون سلّيداً 
التلي أقامها  بقراراتله وبتحالفاتله 
على أسلٍس متينلٍة، ال ملن اعتلاد أن 
تكلون معظلم تحالفاتله خالية من 
كّل القيم، وعمادها املصالح والتبعّية 

واالرتهان.

 

يف مشلهد مفلزع يظهر صبي يبيع الشلاي ملقى على االرض وبجانبه 
ادواتله الخاصلة بعمله من اقلداح وابريق يحفلظ حرارة الشلاي، بعد 
تحولله لجثلة هامدة عصف بهلا تفجريان انتحاريان اسلتهدفا سلوقا 
يرتاده الفقراء وسلاحة الطريان يف منطقة الباب الرشقي، التي تتوسط 
العاصملة بغداد، ليذكرنا بصباحات داميلة غابت عن االخبار العاجلة يف 
وسلائل االعالم منذ ثالث سلنوات او اكثر، واعتقدنا انها اصبحت ضمن 

املايض الذي يحفظه سجل التاريخ.
فالصبلي اللذي وصلل باكرا مللكان عمله مع الشلاي السلاخن ليضمن 
حصولله عى بضعلة دنانري يحاول من خاللهلا مواجهة “عوز” ارسته، 
للم يعلم بانه كان عى موعد مع انتحلاري يبحث عن “صيد ثمني” يلبي 
رغباته املريضة باالنتقام من “عباد الله”، لتتحول احالم عائلته بانتظار 
عودتله محملال بما يسلد قوتهم ليلوم واحلد، اىل كابوس ال تسلتطيع 
بيانات االدانة واالسلتنكار التلي اعلنتها القوى السياسلية وال تريرات 
الحكومة التخفيف من وجعه الذي سليتكرر مع اصوات بائعي الشلاي 
وهم ينادون: “َكالص بربع )أي قدح الشلاي بل250 دينارا ما يعادل 20 
سلنتا(، ويف مشهد مأساوي اخر عاد االب “املفجوع” ِمن سوق “البالة” 
بمفرده هذه املرة، فاالخوان عمر وعيل اللذان اعتادا عى مرافقة والدهما 
يف عمله بائعا للمالبس املستعملة، تحملهما نعوش خشبية، استقبلتهما 
االم بالرصاخ والدموع، بدال من االبتسلامة، ليكون نعي االب وهو ينادي 
من حوله بكلمات “ملات ولداي.. يا ناس راح عمر وعيل”، ترنيمة حزن 
ابكلت جميع املوجودين يف الحي الشلعبي الذي احتضلن ذكرياتهما بني 
طرقاتله وجلدران بيوته واوصل رسلالة بان قاتل عملر وعيل هي جهة 

واحدة، مهما اختلفت االساليب.
وعى الرغلم من تعدد القصص التي خلفها انتحاريو االحزمة الناسلفة 
والتفلاوت يف حجلم مأسلاتها والتي لو حصللت يف دولة اخلرى تحرتم 
االنسان وحقه بالحياة، لشاهدنا يف “اضعف االيمان” استقالة املسؤولني 
عن “الفشلل االمني” او استنفارا عاما لدى السياسيني بدال من االكتفاء 
بتوجيه االتهامات وتوزعيها هنا وهناك بحسب التبعية وجهات التمويل، 
لكن أكثر ما يثري الغرابة تحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقالة 
مسلؤولني يف االجهزة األمنية واسلتبدالهم باخرين لدى بعضهم تجارب 
سلابقة “غري ناجحة” خالل سلنوات كانت تسلجل بغلداد واملحافظات 

حينها يوميا انفجار عرشات السيارات امللغومة والهجمات االنتحارية.
هنا نقف كحال “عباد الله” لنطرح العديد من التساؤالت عن اسباب عودة 
التفجلريات بهذه الطريقة بعلد يومني عى تأجيل االنتخابلات الرملانية 
حتى العارش من شهر ترشين االول املقبل بقرار من رئيس الوزراء، لنجد 
اجابلة واضحة ال تقبل التفسلري، قد يكلون “اللرصاع االنتخابي” الذي 
انطلق باكرا قبل املوعد املبكر لالقرتاع، نعم.. ال تستغربوا فكل يشء مباح 
يف هلذا الرصاع، الذي يشلغل رئيس الوزراء علن متابعة مهامه يف حفظ 
أمن البلالد والعباد من اجل تأسليس حزبه ليضمن اسلتمرار وجوده يف 
السلطة، حتى لو كان عى حسلاب الفشل االمني وتناثر اشالء الفقراء، 
بانتحاريلي التنظيملات االرهابية، فمن خالل احصائية بسليطة تظهر 
بمجرد البحث عن “سلاحة الطريان” يف محرك “غوغل” ستجد انه خالل 
فرتات املفاوضات لتشكيل الحكومات او االستعداد لالنتخابات من العام 
2011 وحتلى العلام 2018، نحو تسلعة تفجريات انتحارية اسلتهدفت 

الساحة، وصل عدد ضحاياها ألكثر من 958 بني شهيد وجريح.
الخالصة.. إن اعالن املتحدث باسلم القائد العام للقوات املسللحة اللواء 
يحيى رسلول بان القوات االمنية كانت تطلارد انتحاريي الباب الرشقي 
قبل تفجري نفسيهما، كارثة حقيقية يف العمل االمني ال يمكن تجاوزها، 
فكيف سلمحت القوة التي كان تالحقهم بدخولهلم ملنطقة “مزدحمة” 
باملواطنلني والباعلة بهلذه الطريقلة، مللاذا للم تتخذ تللك القلوة قرارا 
بمعالجتهما، يف حني يؤكد حديث سليادة اللواء بان هويتيهما مكشوفة، 
اذا مللاذا للم يعلن عنها حتى االن؟.. اخريا.. السلؤال الذي البد منه.. متى 

تفهم القوى السياسية رشف املنافسة ملنع قتل االبرياء؟

عودة االنتحاريين 
والصراع االنتخابي

عوامل نجاح التحالفات .. سوريا وإيران نموذجًا حسن حامد سرداح
ال شك في أّن المصالح الوطنّية للدول هي المعيار األول لبناء تحالفاتها، ولكن هذا المعيار قد يتقدم أو يتراجع بشكٍل 

نسبٍي لِصالح معايير أخرى تحكم الدول والمجتمعات، مثل القيم أو حّق الجوار أو المصير الُمشترك أو العقيدة أو غير 
ذلك. وال شك في أّن أمتن التحالفات وأصدقها هي تلك التي تجمع المصالح مع القيم. من هذا الُمنطلق، لو مررنا على 
التحالفات الدولّية خالل السنوات الماضية، لوجدنا أّن التحالف السوري اإليراني من أهّم التحالفات الناجحة، ألّنه استطاع 

الجمع بين المصالح والقيم.

بقلم/مهدي المولى
ال شلك ان ملن  قام بهذه التفجلريات الدامية يوم 
الخميس الدامي املايض هي املجموعات اإلرهابية 
الوهابيلة  داعش  الوهابية بدعم وتمويل من قبل 
آل سلعود وهذه حقيقة واضحة  بتوجيه دواعش 
السياسلة )جحوش وعبيد صدام (   ال ينكرها اال  

وهابي داعيش صدامي.
املعلروف جيدا ان عبيد وجحوش صدام    بعد  قر 
سليدهم الطاغية صدام  تخلوا علن عبادة صدام 
وتحوللوا اىل عبادة آل سلعود وأصبحلوا يف خدمة 
مخططات آل سعود يف العراق التي هي جزء  مهم 

من مخططات آل صهيون يف املنطقة.
 وهكلذا  أطللق العراقيلون األحلرار عى جحوش 
وعبيلد صدام عبارة  )دواعش السياسلة ( وكانوا 

أكثلر خطرا عى الشلعب العراقي والعلراق وأكثر 
خدملة وتضحيلة  إلرسائيلل  وبقرهم  آل سلعود  
وللوال دواعلش السياسلة  أي عبيلد وجحلوش 
صلدام ملا تمكنت كالب آل سلعود  القاعدة داعش 
وغريها ملن املنظمات اإلرهابية ملن غزو العراق 
واحتالل ثلث مسلاحة العراق وملا قامت بها من 
جرائلم وتخريب وأرس واغتصلاب وملا تمكنت من 
القيام بعمليات إبلادة  للعراقيني وأرس واغتصاب 
للعراقيات يف كل إنحاء العراق ولوال هم أي دواعش 
السياسلة جحلوش وعبيد صدام لتمكنلت قواتنا 
الباسللة ويف املقدمة الحشلد الشعبي املقدس من 
إلقلاء القبض عى عنارص داعش القاعدة وغريها  
بسلهولة والقضاء عليها حتى قبلل قيامهم بأي 

جريمة.

املعلروف أيضلا  أن الرئيلس األمريكلي الجديلد 
جلو با يدن  يختللف يف نهجه عن سللفه األحمق 
املجنلون ترامب  قلرر التقرب من إيلران والعراق 
وهدد آل سلعود   وتوعدهم بكشلف كل جرائمهم 
ومفاسلدهم املعادية للحياة واإلنسلان ووصفهم 
بالوبلاء الخطلر بل أشلد خطرا من وبلاء كورونا 
ودعلا النلاس اىل علدم التقلرب منهم   كملا قال 
أحلد عبيد صلدام ان جو با يلدن دار مؤخرته آلل 
سلعود ولكالبها  الوهابية القاعدة وداعش وعبيد 
وجحلوش صدام ويف نفس الوقت مد يده اىل إيران 
والعراق والعمل معا للقضاء عى اإلرهاب الوهابي 
ورحم اإلرهاب وحاضنتله  قضاء كامل  وقر كل 

بؤر التوتر ومصادر العنف والحروب .
صحيلح ان هلذه الترصيحلات ال يمكلن األخلذ 

بهلا لكل من يعلرف حقيقة السياسلة األمريكية 
وخاصة الخارجية خاصلة من قبل محبي الحياة 
واإلنسلان الذين يرغبون يف سلالم مستمر وحياة 
آمنة مطمئنة مثل الجمهورية اإلسلالمية ومحور 

املقاومة اإلسالمية.
يف حني نرى أعلداء الحياة واإلنسلان دعاة العنف 
واإلرهلاب ال سلعود وكالبهلم الوهابيلة وعبيلد 

وجحوش صدام  بدا يرتجفون.
خوفا ورعبا وهلعا من هذه الترصيحات وبدءوا يف 
حالة رصاخ وعويل  رحل من كان يحمينا ويدافع 

عنا   ربنا ترامب.
لهلذا بلدءوا التقرب من جلو با يدن والتلودد اليه  
بل هناك  من أعلن بشلكل واضح أنه  إنه عبد قن 
لله ويقول له ال تصدق شليعة العلراق وإيران وال 

تثق بهم  أنهم أتوا بالحسلني وتعهدوا له بحمايته 
والدفاع عنه وملا أتى خذلوه وقتلوه إنهم أهل غدر 
وخيانلة  ومع ذلك يظهر إنهم غري مطمئنني  لجو 
بايدن  ومن املؤكد سيصغي  ملطالب بعض الشيعة   
ويسلحب قواته ملن العلراق   ويلغلي   تهديدات 
العنلف والحرب التي كان يسلتخدمها ترامب ضد 
الجمهورية اإلسالمية  وهذا يعني بدأت نهايتهم.

لهلذا تحركلت داعلش الوهابية بمسلاعدة  عبيد 
وجحلوش صلدام   لذبلح األبريلاء  العراقيلني يف 
سلاحة الطريان ال ذنب لهم سلوى إنهم عراقيون 
سوى إنهم شيعة سوى أنهم يحبون الله ورسول 
وأهل بيت الرسلول بعد يوم واحد من استالم جو 
با يلدن  منصلب رئيلس  الجمهوريلة األمريكية 
ويف اليوم الثاني بدأت داعش الوهابية بمسلاعدة 

جحلوش صلدام وعبيلده بالهجلوم عى الحشلد 
الشلعبي وذبح أكثر من 11 عنرص ال ليش سلوى 
أنهم دافعلوا عن العراق والعراقيلني  وحالوا دون 
ذبلح الشلباب وأرس واغتصلاب النسلاء وحماية 

العراق من التدمري والتخريب.
وهذه الجرائم البشلعة كانلت موجهة لجو بايدن 
تحلذره ملن سلحب قواتله ملن العلراق  وعلدم 
االسلتجابة  ملطللب الشلعب العراقلي أي قلرار 
الرملان العراقي الذي دعا ترامب اىل سلحب قواته 
ملن العراق ألنهلا   أصبحت قوة يف صالح اإلرهاب 

وليس ضد اإلرهاب.
هلل هنلاك ملن يشلك اذا قلنلا جريملة الطريان 
وغريها كانت من تدبري وتخطيط وتنفيذ جحوش 
وعبيد صدام وال سعود وكالبها داعش والقاعدة.

بقلم/ أحمد الدرزي
بعلد ميض أربع سلنوات على رئاسلة دوناللد ترامب، 
اسلتطاعت الدولة العميقة يف الواليات املتحدة اإلمساك 
بكامل مفاصل السياسلتني الخارجيلة والداخلية، وقد 
ورثلت داخلاًل أمريكياً منقسلماً على نفسله عمودياً، 
وبتجربة فاضحة للسياسلات الديمقراطية املتبعة بعد 
الحلرب العاملية الثانية. وعى الرغم من املخاطر العالية 
إلمكانيلة اسلتمرار هذا اإلنقسلام وانفجاره بأشلكال 
مختلفة، فإن اإلدارة الجديدة لم تتعارض مع سياسات 
تراملب التي اتخذهلا تجاه خصومها األساسليني ممن 
تعترهلم تهديلداً ملكانتها العامليلة ودوام هيمنتها عى 
مقلدرات العاللم ومسلاراته السياسلية واالقتصاديلة 
والعسلكرية، وباألخلص روسليا والصني وإيلران التي 
تعتر تهديداً لها عر تحالف الدول الثالث غري املعلن مع 

بعضها البعض.
كانت اإلشلارات األولية حلول طبيعة السياسلات التي 
سلتتبعها اإلدارة األمريكية الجديلدة تجاه الدول الثالث 
واضحلة، خاصلًة بعد إعلالن الرتشليحات األساسلية 
ملسلاعدي جو بايلدن، يف وزارة الدفاع واالسلتخبارات، 

ومديرة املخابرات عى وجه الخصوص.

وتم تأكيد اإلشلارات بعد خروج ترامب وتنصيب بايدن 
واإلعلالن علن أسلماء اإلدارة الجديدة التلي غلب عليها 
سلمتان أساسيتان هما، األصول اليهودية ألعضائها أو 
اللزواج من يهلود، فكانلت اإلدارة األوىل التي تضم أكر 
عدد منهم، والسمة الثانية هي العداء الواضح والصارخ 

لروسيا بالدرجة األوىل وللصني بطبيعة الحال.
ال يختللف وضلع إيلران بالنسلبة للإدارة الجديدة عن 
السلابقة، وذللك رغم الترصيحلات الناعملة للعودة إىل 
االتفلاق النووي، يف محاولة إلعادة احتواء إيران وضبط 
مسلاراتها بما يخرجها عن سلياق تحالفها مع الصني 
وروسيا وإيقاف تهديداتها الوجودية للكيان اإلرسائييل.

فاإلدارة األمريكية تدرك أن املوقع الجيوسيايس للهضبة 
اإليرانيلة يشلكل املرتكلز األسلاس لنجلاح امللرشوع 
»األورايس« ملوسلكو وملرشوع »طريلق واحلد حلزام 
واحلد« لبكني، كما تدرك أن طهلران تتحرك يف مواجهة 
األمريكيني غري املبارشة يف أفغانسلتان والعراق سلوريا 
ولبنلان وفلسلطني واليملن، وقلد ورثلت إدارة بايلدن 
مجموعلة ملن أوراق الضغط ملن سلابقتها تتيح لها 
هامشلاً أوسلع يف التعاطي مع امللف اإليراني واستمرار 

العقوبات الشديدة والحصار عليها.

اسلتناداً إىل عنلارص املواجهة الثالث سلتبقى السلاحة 
السورية املكان املفضل لهذه اإلدارة إلسقاط التهديدات 
الثالث، فتعزيلز تواجدها يف منطقة الجزيرة السلورية 
التلي تعتلر منصلة اسلرتاتيجية مطللة على الداخل 
السلوري من جهة وعى السلاحتني الرتكية والعراقية، 
يشكل تهديداً للممر الري ملرشوع بكني الذي سيمر من 
شلمال غرب إيران وجنلوب رشق تركيا، وعىًص غليظة 
يف مواجهلة االنفلالت الرتكي ملن عقال االسلرتاتيجية 
األمريكية باالعتماد عى دعم القوى العسلكرية الكردية 
من دون الوصول إىل االعرتاف بكيانية سياسلية خاصة 

بهم كإدارة ذاتية أو فيدرالية.
ال يختلف الوضع يف منطقة التنف عن الشمال السوري، 
فهلي تحولت ألهلم قاعدة عسلكرية اسلتخباراتية يف 
منطقة الرشق األوسط، وتتيح دعم التنظيمات املسلحة 
يف البادية السلورية الستهداف الجيش السوري والقوى 
العسلكرية الحليفة التي تدعمها طهران بالتنسيق مع 
دمشلق، باإلضافلة إىل توسليع عملها باتجلاه األرايض 
العراقيلة لقطع الطريلق الري الذي يصلل بني طهران 

وبغداد ودمشق وبريوت وبالتايل إىل إسالم آباد وبكني.
وملا عودة داعش للعمل يف سلوريا والعلراق بعد إطالق 

عدد كبري من قياداته ومسللحيه من سجن أبو الهول يف 
الحسلكة إال تأكيداً عى العودة إىل مرحللة أوباما بدعم 

املجموعات اإلسالمية التكفريية بشكل أكر.
ال تخلرج منطقلة إدللب بدورهلا علن سلياق عملل 
االسرتاتيجية األمريكية، وما كان لإدارة الرتكية أن تتخذ 
القرار باحتلالل إدلب بمعلزل عن موافقلة البنتاغون، 
وذللك بهدف حماية املجموعات املسللحة العابرة للدول 
واسلتخدامها كقوى مزعزعة لألمن اللرويس والصيني 
واإليرانلي، باإلضافلة إىل اسلتخدامها كورقة ضغط يف 
ظهر الجيش السلوري وحلفائه يف حلال حصول حرب 
كرى مع »إرسائيل«، لتتحول إدلب إىل صمام أمان ألمن 
»إرسائيلل« وتهديداً لألمن السلوري والرويس والصيني 
واإليراني. وستسلتمر اإلدارة األمريكيلة بحمايتها كما 
عر سابقاً ممثل اإلدارة السابقة يف إدارة امللف السوري 
بأن »إدلب سلتبقى قلعة للمعارضة السورية«، والعمل 
على إعلادة ترتيب قوى املعارضة اإلسلالمية بأشلكال 

وأسماء جديدة.
وملن املرجح أن ترتاجلع هذه اإلدارة علن االتفاق الذي 
تلم بينها وبني موسلكو وتلل أبيب يف منطقلة الجنوب 
السلوري املتاخمة للجوالن املحتلل، وأن تعود إىل تفعيل 

غرفلة امللوك بالتنسليق ملع اإلمارات 
تعملل  مازاللت  التلي  املتحلدة  العربيلة 
على خطلني أساسلني، أوالً التقرب من 

دمشلق ومحاولة اسلتمالتها بالوعود 
االسلتمرار  وثانيلاً  االقتصاديلة، 

بدعم املجموعات املسلحة التي 
يقودهلا أحملد العبلدو الذي 
يتلقى دعماً إماراتياً إرسائيلياً 

مزدوجاً.
ملن  دمشلق  أملام  ليلس 

مواجهلة  يف  كثلرية  خيلارات 
العسلكرية  التهديلدات  تصاعلد 
واألمنيلة واالقتصاديلة سلوى إعادة 

النظر بلإدارة املللف الداخيل سياسلياً 
على  والعملل  واقتصاديلاً،  واجتماعيلاً 

االنتقلال للتعاون االقتصلادي املفتوح بني 
سلوريا والعلراق وإيران وروسليا، والعمل 

من أجل إدخال الصلني اقتصادياً، األمر الذي 
يتطلب بيئلة اقتصادية وقانونية مختلفة، 

فهل سنرى ذلك خالل هذا العام؟

من وراء تفجيرات يوم الخميس ولماذا؟!

بايدن يتجاوز ترامب في سوريا
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تأه�ل فري�ق ن�ادي نف�ط الوس�ط لكرة 
الص�االت، إىل الدور نصف النهائي لبطولة 
خورفكان الدولية الثانية الجارية أحداثها 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وف�از نفط الوس�ط، ممثل أندي�ة العراق 
يف البطول�ة، ع�ى مضيف�ه دب�ا الحص�ن 
اإلمارات�ي بنتيجة 7 – 0 أه�داف، ليتأهل 

بذلك اىل دور نصف النهائي للبطولة.

واس�تهل نفط الوسط مش�واره بخسارة 
ام�ام البطائح االماراتي 1 - 3 اهداف، ويف 
اللقاء الثاني تغلب عى الشارقة االماراتي 

بنتيجة 6 - 2 اهداف.

ويلع�ب نف�ط الوس�ط ضم�ن املجموعة 
الثالثة لبطولة خورف�كان الدولية الثانية 
لكرة الص�االت الجارية احداثه�ا حالياً يف 

دولة االمارات العربية.

نفط الوسط يتأهل لنصف نهائي بطولة خورفكان 

بكير يضم خمسة العبين جدد 
واتحاد السلة يحدد موعد المباريات المؤجلة

ام�ن  اعل�ن 
السلة  اتحاد  رس 

العراق�ي خال�د نج�م، ان م�درب املنتخ�ب 
العراق�ي لك�رة الس�لة عزي�ز بك�ر، ضمَّ 
خمس�ة العب�ن ج�دد لصف�وف منتخبن�ا 
الوطني ليكتمل العدد اىل تسعة عرش العبا.

»م�درب  إن  نج�م  وق�ال 
البوس�ني  الس�لة  منتخ�ب 
بك�ر ض�م كل م�ن صف�اء 
س�ليم، وع�ي عام�ر، وم�راد 
ع�ي، وس�جاد حس�ن وريكان 
عثمان، لصفوف املنتخب العراقي«، 
مبينا أن »الالعبن الخمس�ة سيكونون 
اضافة جيدة للمنتخب الوطني الذي يستعد 
للمش�اركة يف منافس�ات الناف�ذة الثالث�ة 
املؤهل�ة اىل نهائي�ات اس�يا الت�ي تضيفها 
العاصمة البحرينية املنامة يف السابع عرش 

من الشهر املقبل«.

التحق�وا  الج�دد  »الالعب�ن  ان  واوض�ح 
بتدريبات املنتخب التي تقام يوميا يف قاعة 
الش�عب املغلقة تح�ت ارشاف املدرب عزيز 

بكر ومساعده اتسال شيالبي«.
وس�يواجه منتخبن�ا الوطني لكرة الس�لة 
ضم�ن الناف�ذة الثالث�ة نظ�ره الهن�دي يف 
العرشي�ن من ش�هر ش�باط املقب�ل، بينما 
يواجه نظره البحريني بعد يومن يف الثاني 

والعرشين من نفس الشهر.
اىل ذل�ك ح�دد االتحاد العراقي بكرة الس�لة 
موع�د اقامة املباريات املؤجل�ة من املرحلة 

االوىل للدوري املمتاز.

إن  وق�ال ام�ن رس االتح�اد خال�د نج�م 
»املرحلة االوىل لل�دوري املمتاز انتهت بلعب 
س�تن مب�اراة وتم تأجي�ل ارب�ع مباريات 
لتلع�ب يف الخام�س والعرشين من الش�هر 

املقبل«.
واوض�ح أن »املرحل�ة الثاني�ة م�ن الدوري 
الس�لوي س�تبدأ يف االول م�ن اذار املقب�ل 
وسنش�كل لجنة من خارج الهيئ�ة العامة 

لكتابة النظام الداخي التحاد السلة«.
يذك�ر ان ال�دوري املمت�از توق�ف بس�بب 
اس�تحقاق املنتخب الوطن�ي يف التصفيات 

االسيوية.

اكد مدرب نادي الزوراء رايض 
شنيش�ل، ان ادارة ال�زوراء 
ل�ن تتعاق�د م�ع العب�ن 
االنتق�االت  يف  محلي�ن 

الشتوية الحالية.

وقال شنيش�ل إن »املباريات املقبلة للزوراء 
لن تكون س�هلة أبداً وانم�ا تحتاج اىل جهد 
وتركي�ز عالي�ن ونحن نعمل ع�ى الجانب 

املعنوي لالعبن«.
التعزيزات  واوض�ح بالق�ول، »بخص�وص 

يف ف�رة االنتق�االت القادم�ة، ال يوج�د اي 
تعاقد مع العب محي، والنية تتجه للتعاقد 
مع العبن محرفن بع�د االتفاق مع ادارة 
النادي«. يذكر ان شنيشل قاد الفريق خلفاً 

للمدرب باسم قاسم.

الصناع�ات  م�درب  وص�ف 
الكهربائي�ة الجدي�د، عباس عبيد، 
قي�ادة الفريق وهو يتذيل الرتيب، 
بأنها مهمة انتحارية صعبة، لكنه 
يراه�ن ع�ى التغي�ر يف املركات�و 

الشتوي.
وق�ال عبيد »الخط�وة األوىل تتمثل 
مح�رف  م�ع  التعاق�د  حس�م  يف 

أرجنتيني وآخر أفريقي«.
أيًض�ا  »نس�عى  وتاب�ع 

محلي�ة  الس�تقطابات 
م�ن  نرم�م  جدي�دة، 
خاللها صفوف الفريق 

خط�وط  وتدعي�م 
اللعب«.

الفريق  أن  وأوض�ح 

املهم�ة  ألن  الكث�ر،  إىل  يحت�اج 
صعب�ة، وتحتاج إىل دع�م حقيقي 
من اإلدارة، لتغير ش�كل وأسلوب 

لعب الصناعات الكهربائية.
وأشار إىل أنه سيتحمل النتائج بعد 

التعاقدات الجديدة للفريق.
وش�دد »لدينا 4 مباريات باملرحلة 
األوىل، نس�عى م�ن خالله�ا دف�ع 
الالعبن معنوًيا مع تغير أس�لوب 
اللع�ب، عى أمل أن تك�ون النتائج 
مقبولة النتش�ال الفري�ق من ذيل 

القائمة«. 
الصناع�ات  إدارة  أن  إىل  يش�ار 
الكهربائية، اخت�ارت عباس عبيد، 
عم�اد  املس�تقيل  للم�درب  خلًف�ا 

عودة.

اك�د املدرب املس�اعد للمنتخب الوطني العراق�ي بكرة القدم 
رحي�م حميد ان اب�واب املنتخب مفتوح�ة الضافة اي العب، 
مش�را اىل الحالة البدنية لالعبن يف تصاعد بس�بب استمرار 

الدوري واملباريات الودية للمنتخب.
وقال حميد ان »استدعاء العبن جدد هو تاكيد واضح عى ان 
ابواب املنتخب الوطن�ي مفتوحة لالعبي الدوري العراقي ملن 

يجتهد ويقدم مستوى يلفت انظار الجهاز الفني«. 
واش�ار حميد اىل ان »اس�تدعاء العبن جدد بش�كل مس�تمر 
يعط�ي قوة اضافية لل�دوري العراقي بش�كل عام من خالل 
مح�اوالت الالعبن بتقديم مس�توى اضايف للفت االنظار اليه 
خاصة وان املنتخب معتمد بش�كل كبر عى االندية املحلية«، 

مؤكدا ان »االصابات التي يتعرض لها العبو املنتخب الوطني 
املوجودي�ن اص�ال يف التش�كيلة املعت�ادة س�ببها اما ضغط 
مباري�ات فرقه�م يف الدوري املحي الكروي او بس�بب ضغط 

التدريبات واملباريات مع املنتخب الوطني«. 
وعن اللقاء الودي مع املنتخب الكويتي املقرر يوم غد االربعاء 
يف املدين�ة الرياضي�ة يف الب�رة اوض�ح املدرب املس�اعد أنه 
»بالنظ�ر اىل ان هذه املباراة هي الرابعة التحضرية للمنتخب 
الوطن�ي بعد جائحة كورنا ننتظ�ر االداء التصاعدي والعودة 
اىل املس�توى يف التصفي�ات املزدوجة اىل نهائيات كاس اس�يا 
والعالم والحفاظ عى صدارة املجموعة وهذا هو االهم جميع 

الالعبن مستعدين لهذا اللقاء.

وقع العب املنتخب الوطني اس�امة 
رش�يد، عق�دا احرافي�ا م�ع نادي 
غازي عنتاب الرك�ي قادما من ناد 

نادي سانتا كالرا الربتغايل.
وعرب رش�يد ع�ن س�عادته الكبرة 
بالتوقيع مع صاح�ب املركز الرابع 
يف ال�دوري الرك�ي صف�وف ن�ادي 
غ�ازي عنت�اب، مؤكدا انه س�يكمل 
مش�واره يف التالق بعال�م االحراف 
بع�د تالق�ه م�ع نادي�ه الس�ابق يف 

الدوري الربتغايل.
واح�رف اس�امة رش�يد م�ع نادي 
س�انتا كالرا الربتغايل لثالثة مواسم 
متتالية ليكون هو القائد يف املوس�م 
االخر كما سجل 25 هدفا معه، كما 
كان�ت له تجرب�ة احرافي�ة مع ناد 

لوكو موتيف بلوفيديف الفرنيس.

أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية، أنها ستدعم 
صف�وف الفريق بصفقات ش�توية، قبل املش�اركة يف 

مباريات امللحق املؤهل لدوري أبطال آسيا.
/املراق�ب  تابعت�ه  رس�مي  بي�ان  يف  اإلدارة  وذك�رت 
العراق�ي/، أنه�ا س�تتعاقد م�ع 3 العب�ن ع�ى أعى 

مستوى، يف املراكز التي يحتاجها الفريق، بعد التشاور 
مع الكادر التدريبي الذي يقوده املدرب أيوب أوديشو.

وأكدت أن الالعب عي حصني، وبناء عى رغبته، سيتم 
منح�ه خطاب االس�تغناء، كما س�يتم خ�الل اليومن 

املقبلن، إعارة املهاجم عباس جاسم إىل الديوانية.

شنيشل: الزوراء لن يتعاقد مع العبين محليين 

اسامة رشيد ينتقل الى غازي عنتاب التركي

الجوية يقترب من التعاقد مع ثالثة العبين

عبيد يصف مهمة تدريب الصناعات الكهربائية بالصعبة

رحيم حميد: سنستمر باستدعاء العبين جدد للمنتخب 

ق�رر الجه�از الفني للمنتخ�ب العراقي، اس�تبعاد 
الالع�ب مازن في�اض، قبل خوض ودي�ة الكويت، 

وذلك لثبوت إصابته يف العضلة الضامة.
باس�ل  الرافدي�ن،  ألس�ود  اإلداري  املدي�ر  وق�ال 
كوركيس »مازن فياض حرض للبرة وهو يعاني 

من إصابة تعرض لها مع ناديه الرشطة«.
وأضاف »طبي�ب املنتخب العراق�ي، طلب خضوع 

الالعب لفحص رنن، وتأكد إصابة فياض«.
ون�وه »اإلصاب�ة طفيفة، لك�ن الالع�ب يحتاج إىل 

راحة ملدة أسبوع«.
وتاب�ع »امل�درب كاتانيت�ش لم يقم باس�تدعاء أي 
العب لتعوي�ض غياب فياض، وفض�ل اإلبقاء عى 

22 العًبا سيدخل بهم ودية الكويت«. 
وكان استدعى الس�لوفيني سريشكو كاتانيتش، 
م�درب منتخب العراق، العب النف�ط، محمد داود، 
لالنضم�ام لقائم�ة املنتخ�ب التي تواج�ه الكويت 

وديا، يوم غد األربعاء ، عى ملعب البرة الدويل. 
وأوضح املنسق اإلعالمي للمنتخب، 

هش�ام محم�د، أن »داود جاء 
بديال لعالء عب�د الزهرة، الذي 
الطبي�ة  الفحوص�ات  أثبت�ت 
تعرض�ه إلصابٍة بتمزق عضي 

من الدرجة الثانية«.
وتج�ددت إصابة عبد الزهرة، خ�الل مباراة فريقه 

الزوراء أمام السماوة.
وتابع محمد: »وفد املنتخب وصل محافظة البرة 

لبدء تحضراته ملباراة الكويت الودية«.

يش�ار إىل أن املنتخ�ب العراق�ي س�يواجه نظ�ره 
املقب�ل، يف مباراة الكويتي،  األربعاء 

ودية س�تقام عى ستاد 
جذع النخلة بالبرة.

عرب وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، ع�ن ثقته بجهوزية ملعب 
امليناء قب�ل موعد بطول�ة خليجي 
25. وق�ال درجال ان »ملعب امليناء 
س�يكون جاهزا الس�تقبال بطولة 
خليج�ي 25 باالضاف�ة اىل ملع�ب 

املدينة الرياضية«. 
»العم�ل  ان  اىل  درج�ال  واش�ار 
مس�تمر بوترة متس�ارعة وطلبنا 
من الرشكة املكلفة بانش�اء امللعب 

زيادة وترة العمل«. 
اىل  الجماه�ر  دخ�ول  وبش�أن 

املالع�ب اك�د درج�ال ان »الق�رار 
من مس�ؤولية خلي�ة االزمة وليس 
لوزارة الشباب او اتحاد الكرة دخل 
يف االمر«، مبينا ان »الوزارة ستعمل 
عى نق�ل املباراة اىل جميع القنوات 

بشكل مجاني«.

االصابة تغّيب مازن فياض عن مواجهة الكويت

درجال يؤكد قرب االنتهاء من ملعب الميناء 



وجه األملان�ي توماس مولر، مهاجم بايرن ميون�خ، نصيحة لزميله يف 
الفريق جريوم بواتينج، بش�أن مستقبله.وينتهي عقد بواتينج بنهاية 
املوس�م الج�اري، بعد 10 أع�وام قضاه�ا يف صفوف باي�رن، بانتظار 

املفاوضات التي سيجريها معه النادي لتمديد عقده.
وقال مولر يف هذا الشأن بحسب ما نقلت صحيفة »بيلد« األملانية: »هو 
)بواتين�ج( يتواجد حالًيا معنا، ويمتلك عقًدا يمتد حتى الصيف املقبل، 
وبإمكان�ه التوقيع عىل الورقة الصحيح�ة لحسم مستقبله«.وأضاف: 
»ج�ريوم تواجد إىل ج�واري ملدة طويلة، ولن يؤمل�ه إذا قرر االعتناء بي 

لفرتة أطول«.
يذك�ر أن�ه وبحس�ب صحيف�ة »كيكر« هن�اك رشوط س�يتوجب عىل 
بواتين�ج تقبلها يف ح�ال وافق عىل تمديد تعاقده وم�ن أبرزها تقليص 
أج�ره، إىل جان�ب تقبل عدم مش�اركته بصورة أساس�ية م�ع الفريق 

بالنظر إىل تقدمه يف العمر.

يؤمن رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي س�رييزو، 
بأن لويس سواريز، أفضل رأس حربة يف قارة أوروبا.

وسجل لويس سواريز، الذي انضم لألتلتي قادًما من 
برش�لونة، 12 هدًفا يف الليجا هذا املوس�م، خالل 18 
مباراة.ورصح س�رييزو »دائًما ما أؤمن بأن سواريز 
أفض�ل رأس حربة يف أوروبا، نح�ن محظوظون ألنه 
معن�ا، الجمي�ع س�عيد، إذا كان نج�ح يف التسجي�ل 
كل أس�بوع، فه�ذا أم�ر مدهش«.وتص�در س�واريز 
ال�ذي أتم عامه ال��34، بالهدف الثاني الذي س�جله 
للفري�ق املدريدي أمام فالنسيا، ج�دول هدايف الليجا 
مناصف�ة م�ع املغرب�ي يوس�ف النص�ريي مهاج�م 
إش�بيلية، ليتفوقا عن ليونيل مييس هداف برشلونة 

بفارق هدف.وع�ن الربتغايل جواو فيلكس، الذي عاد 
للتش�كيل األس�ايس وس�جل هدًفا وصنع آخر، قال 
»إنه العب كبري« مش�ريا إىل أنه إذا قام املدرب دييجو 
سيميوني بإجالسه عىل دكة البدالء لفرتة، فهذا لديه 

سبب وأن عليه »الدفاع عن مكانه كأسايس«.
ويتص�در أتلتيكو مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 
47 نقط�ة م�ن 18 مباراة، بف�ارق 7 نقاط عن ريال 

مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة لألتلتي.
وحول هذا، أكد س�رييزو »نحن يف الصدارة، ونتفوق 
بش�كل واض�ح، لك�ن ال ت�زال تتبق�ى الكث�ري م�ن 
الجوالت«.وأض�اف مازًحا »عندم�ا تتبقى 3 جوالت، 

سأخربكم إذا كنا أبطااًل أم ال«.

أش�اد أويل جونار س�ولسكاير، مدرب مانشسرت يونايتد، 
بانتص�ار فريق�ه ع�ىل ليفرب�ول )3-2(، يف ال�دور الرابع 
م�ن كأس االتح�اد اإلنجليزي.وق�ال س�ولسكاير، خالل 
ترصيح�ات عقب املب�اراة لش�بكة »بي ب�ي يس«: »األمر 
مذه�ل، فبع�د التأخ�ر به�دف، كان رد الفع�ل رائًع�ا من 
الجمي�ع«.وأردف: »لعبنا بصورة جيدة، وس�جلنا أهدافا 
جيدة.. كان علينا الدفاع بصورة مميزة أمامهم، وبالقرب 
م�ن النهاي�ة كانت هناك بع�ض الفرص، لك�ن نجحنا يف 
إبعادها«.وع�ن هدف فريق�ه الثالث، قال: »ه�دف رائع، 
ركلة حرة جي�دة، بقى برونو )فرناندي�ز( 45 دقيقة بعد 
تدريب�ات األم�س، يسدد ال�ركالت الح�رة.. بالت�ايل كنت 
ع�ىل ثقة من قدرت�ه عىل تسجي�ل ركلة، عندم�ا تتاح له 
الفرصة«.وتاب�ع: »لعب ماركوس )راش�فورد( يف األمام، 
وعىل اليمني واليسار.. شعرنا أننا إذا تبادلنا الكرة بصورة 
مبك�رة، يمكنن�ا مهاجمته�م، فهم يدافعون م�ن األمام، 
وبالت�ايل علين�ا التعامل برسع�ة مع الك�رة.. وقمنا بذلك 

بصورة مميزة«.
وبخصوص إصابة ماس�ون جرينوود، ق�ال: »يعاني من 

مشكلة يف الركبة، وسيجري األشعة غًدا، وسنرى«.
من جهة اخرى يرحب مانشسرت يونايتد بالسماح لجييس 
لينج�ارد بالرحي�ل عن صفوف الفريق، قبل نهاية س�وق 

االنتق�االت الحالي�ة.
ولم يش�ارك لينج�ارد، البالغ م�ن العم�ر 28 عاًما، يف أي 
مب�اراة يف الربيمريلي�ج ه�ذا املوس�م، وتم اس�تبعاده من 
قائم�ة الفري�ق م�ن 15 مباراة بال�دوري، بع�د مرور 19 
جولة.ول�م يش�ارك لينجارد يف الدوري من�ذ يوم 1 كانون 
الثان�ي م�ن العام امل�ايض، وش�ارك أساس�ًيا يف مباراتني 
فق�ط ه�ذا املوس�م، واح�دة يف كأس الرابط�ة وأخرى يف 
كأس االتح�اد اإلنجليزي.وبحسب »مانش�سرت إيفينينج 
نيوز«، أعرب ش�يفيلد يونايتد عن اهتمامه بضم لينجارد 
عىل س�بيل اإلعارة، وذل�ك يف الوقت ال�ذي ينتهي يف عقده 
مع الش�ياطني الحم�ر يف صيف 2022.وعل�ق أويل جونار 
س�ولسكاير، م�درب مانش�سرت يونايت�د، ع�ىل مستقبل 
لينج�ارد قائاًل: »جييس يرغب يف لعب كرة القدم، علينا أن 

نرى ذلك، سأجلس معه وسأتخذ القرار بشأنه«.
يذكر أن هناك أندية أخرى ارتبط اس�م لينجارد باالنتقال 
إليها عىل س�بيل اإلعارة، مثل نيوكاسل وتوتنهام ووست 

هام إضافة إىل وست بروميتش.

سولسكاير: فرنانديز تدرب على طريقة الهدف الحاسم

رئيس أتلتيكو
 مدريد: سواريز
 أفضل مهاجم 

في أوروبا
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قال بريندان رودجرز مدرب ليسرت سيتي، إن املهاجم جيمي فاردي من املرجح أن يعود إىل املالعب 
يف وقت أرسع من املتوقع، بعد الخضوع لجراحة بسيطة لعالج فتاق.

وكان رودج�رز أك�د مؤخ�را أن ف�اردي، ه�داف ليس�رت برصي�د 13 هدف�ا يف كل 
املسابقات هذا املوس�م، ربما يغيب »عدة أس�ابيع« بعدم�ا خضع الالعب البالغ 
عم�ره 34 عام�ا لجراحة.لكن رودجرز أبلغ الصحفي�ني عقب الفوز 3-1 عىل 
برينتف�ورد يف كأس االتح�اد اإلنجليزي الي�وم األحد »س�يغيب لفرتة ترتاوح 
ب�ني أس�بوع وعرشة أيام قب�ل أن يعود إىل امللعب، ثم س�يحتاج عدة 
أي�ام ليصبح جاهزا«.وأض�اف »لن يفقد الكث�ري من لياقته 
ألنه�ا جراح�ة بسيط�ة، يمكنن�ا التعامل بدون�ه يف هذا 
الوقت، وهو س�يكون جاهزا ومستعدا الستكمال باقي 
منافسات املوسم«.وسيلعب ليسرت أمام إيفرتون وليدز 
يونايتد وفوله�ام وولفرهامبتون واندرارز يف 
الدوري يف األس�ابيع املقبلة قبل أن يستضيف 
ليفرب�ول حامل اللقب يف 13 فرباير ش�باط، 
كم�ا يواج�ه برايتون آند ه�وف ألبيون يف 

الكأس يف العارش من الشهر املقبل.

فاردي يعود للمالعب في مدة غير متوقعة

ق�ال بيب جواردي�وال مدرب مانش�سرت س�يتي، املنافس 
يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از، إنه يتوق�ع أن يرحل العب 
الفري�ق بنهاية املوس�م الحايل عىل أق�ى تقدير.وينتهي 
عقد اإلس�باني الدويل إيريك جارسيا بنهاية املوسم الحايل 
وربطته تكهنات بالعودة إىل نادي طفولته برش�لونة.ولم 
يش�ارك املدافع البالغ من العمر 20 عاما س�وى يف ثماني 
مباريات بجميع املسابقات هذا املوس�م بسبب اإلصابات 
واملرض، لكنه حصل عىل فرصة نادرة للعب أساسيا خالل 
الفوز 3-1 عىل تشيلتنهام تاون يف كأس االتحاد اإلنجليزي.
وأبلغ جوارديوال الصحفيني »س�نرى ما سيحدث يف نهاية 
فرتة االنتقاالت، ال أعتقد أنه سيوقع عقدا جديدا، أنا واثق 
أنه س�ريحل يف نهاية املوسم أما بالنسبة لفرتة االنتقاالت 

الحالية فاألمر يتوقف عىل األندية األخرى«.
ويحت�ل س�يتي املركز الثاني يف ال�دوري برصيد 38 نقطة 
بف�ارق نقطتني خلف مانش�سرت يونايتد لك�ن تتبقى له 
مباراة إضافية، ويحل ضيفا عىل وس�ت بروميتش ألبيون 

اليوم الثالثاء.

جوزي�ه  ق�ال 
توتنه�ام  م�درب  موريني�و 

هوتسب�ري، إنه لن يمن�ح جاريث بي�ل وقتا يف 
امللع�ب، إال ل�و أثب�ت الالعب الويل�زي أنه يستحق 

ذل�ك بأدائ�ه يف املران.ونال�ت عودة بي�ل إىل توتنهام 
عىل س�بيل اإلعارة من ريال مدري�د ترحيبا يف النادي 

اللندني لكنه لم يرتك بصمة كبرية.
وأم�ى الالعب البالغ من العم�ر 31 عاما أغلب وقته 
عىل مقاعد البدالء، وش�ارك أساس�يا يف مباراة واحدة 
بالدوري وكانت أغلب مش�اركاته يف الدوري األوروبي.

وأبل�غ موريني�و الصحفي�ني قب�ل مواجه�ة ويكومب 
وان�درارز يف الدور الرابع لكأس االتح�اد اإلنجليزي »ال 
يمكنن�ي منح الالعبني دقائ�ق يف امللعب، هذه الدقائق 
ليست شيئا أستطيع أن أعطيهم إياه«.وأضاف »كلنا 
نعرف الصعوبات التي مر بها يف املوسمني املاضيني... 

أه�م يشء هو ثب�ات املستوى يف امل�ران... عندما يقدم 
الع�ب أداء ثابتا يف املران س�يكون مستع�دا، لن أعطيه 
دقائق يف امللعب بل علي�ه أن يستحقها«.وتابع »يعمل 
مث�ل الجمي�ع بطريقة جي�دة ولنرى كيف س�يكون 
رد فعل�ه... األمر يتعل�ق أيضا بثقته، إذا ش�عر بأن 
األس�بوع كان له أثر إيجابي علي�ه وعىل ثقته، فإنه 

سيشارك«.

مورينيو: مشاركة بيل  اساسيًا تعتمد عليه

غوارديوال يؤكد قرب رحيل غارسيا

رسميًا.. فنربخشه يتعاقد مع أوزيل
أعلن نادي فنربخش�ة الرتكي رسمياً عن تعاقده مع الالعب األملاني مسعود أوزيل 
يف صفق�ة انتق�ال حر.وقال الن�ادي الرتكي »بأّن الحلم أصبح حقيقة« يف إش�ارة 
إىل انضمام أوزيل رس�مياً للفريق حيث وّقع عىل عقد س�ريبطه بفنربخشة لثالث 
س�نوات ونص�ف السنة، وذلك بعد فس�خ عقده مع آرس�نال.وكان مسعود أوزيل 
البال�غ 32 عاما انضّم آلرس�نال ع�ام 2013 يف صفقة قياس�ّية يف تاري�خ الّنادي 

اللّندني قادما من ريال مدريد.

تح�دث ماي�كل أوي�ن، أس�طورة منتخ�ب 
إنجل�رتا، ع�ن الف�ارق الذي حس�م صدام 
مانشسرت يونايتد وليفربول، أمس األحد، 
لصالح الشياطني الحمر بنتيجة )2-3(، 
ضمن لق�اءات ال�دور الراب�ع من كأس 

االتحاد اإلنجليزي.
نرشت�ه  م�ا  بحس�ب  أوي�ن  وق�ال 
صحيفة دييل ستار »املباراة كانت 
مفتوح�ة، افرتض م�ن منظور 
ليفرب�ول أن النتيج�ة محبطة، 
لكن تسجيل هدفني أمر يسعد 
امل�درب يورجن كل�وب ومحمد 
أن  »أعتق�د  صالح«.وأض�اف 
الفارق يف املباراة، تمثل يف فريق 
يتح�ىل بثق�ة عالي�ة ويحظى 

بمسرية مميزة حالًي�ا، وآخر خفت بريقه مؤخرًا«.وتابع أوين »أعتقد بأن 
صالح س�يكون محبًطا لتسجيل هدفني وخس�ارة املباراة يف النهاية«.وأتم 
»لك�ن اللقاء حسم�ه البديل السوبر )برونو فريناندي�ز(، هو ليس بدياًل يف 

الحالة الطبيعية، لكنه كان قادًرا عىل تغيري اللقاء بركلة حرة مميزة«.

أوين: اهداف صالح تسعد كلوب 

مولر ينصح بواتينج بالبقاء مع البايرن

يرص أندريا بريلو، املدير الفني ليوفتوس، 
ع�ىل أن تعاق�د نادي�ه مع مهاج�م جديد 
»ليس أولوية«، حتى لو كان باولو ديباال 

يعاني من مشاكل يف الركبة.
وتعل�ب يوفنت�وس عىل بولوني�ا، بهدفني 
 19 الجول�ة  مباري�ات  ضم�ن  رد،  دور 

للكالتشيو.
وق�ال بريل�و يف املؤتم�ر الصحف�ي عقب 
املب�اراة: »لسنا يف حاج�ة ملهاجم جديد.. 
نراق�ب الوضع جيًدا، لكن املهاجم الجديد 

ليس أولوية«.
وبسؤال�ه عن موع�د عودة ديب�اال للعب، 
قال: »إنه يحاول التحسن، لديه مش�اكل 

يف ركبته، سنقيمه يوًما بعد اآلخر«.
ويتأخر يوفنتوس اآلن بفارق 7 نقاط عن 
ميالن متص�در الرتتيب، لكنه لديه مباراة 
مؤجلة. وعن هذا األمر، علق بريلو: »يجب 
أن نركز فقط عىل أنفسنا، طريقنا يعتمد 

عىل ما نفعله«.
الف�وز  يري�دان  وإن�رت  »مي�الن  وتاب�ع: 
باللقب، وال�يء نفسه ينطبق عىل روما 

ونابويل، ستكون معركة حتى النهاية«.
وعن تعاقد ميالن مع ماريو ماندزوكيتش 
مهاج�م يوفنت�وس السابق، عل�ق: »من 
الطبيع�ي أن يح�اول مي�الن التعاقد مع 
العب�ني مهم�ني، ال أع�رف ماندزوكيتش 
ألنن�ا لم نلعب مًعا هنا يف يوفنتوس، لكنه 

مهاجم رائع، وسيثبت جدارته.

بيرلو: اليوفي ليس 
بحاجة لمهاجم جديد



املراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن ع�دد م�ن املؤسس�ات الثقافية، 
عن إطالق مع�رض إلكرتون�ي للكتاب، 
يش�مل إص�دارات أكث�ر من س�تني دار 
ن�ر مرصية وعربي�ة، وذل�ك من أجل 
توف�ر الكت�ب ملتابع�ي ورواد مع�رض 
ملوي للكتاب والتس�هيل عىل القارئ يف 
الحصول عىل الكتب التي يود اقتناءها، 
ع�ىل أن يق�وم املنظم�ون خ�الل األيام 
القليل�ة املقبل�ة بتوضي�ح ط�رق طلب 
الكت�ب واقتناؤه�ا م�ع مجموع�ة من 

ترشيحاتنا للقراء.

ويأت�ي ذلك بعد ع�دة أيام ع�ن انطالق 
دورت�ه  يف  للكت�اب  مل�وي  مع�رض 
الخامس�ة، وبالتزامن م�ع انطالق أكثر 
م�ن مع�رض إلكرتوني س�واء من دور 
الن�ر املرصية، أو املنّصات اإللكرتونية 
لبي�ع الكت�ب، وكل هذا الزخم س�يصب 
مؤك�داً يف مصلحة القارئ املرصي، وأنه 
يعد متنفساً للحياة الثقافية يف مرص يف 
ظل انتش�ار فروس كورونا املس�تجد، 
ومن ه�ذا املنطلق وحرص�اً عىل تواصل 
الجهود الثقافية والفني�ة إلفادة القراء 

واملتلقيني لكافة األنش�طة الثقافية.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابراهيم الفقي
ال تحديات�ي ملا تعلمت، و لوال تعاس�تي ملا س�عدت، ولوال آالمي ملا 
ارتح�ت ،ل�وال مريض ملا ش�فيت ، ل�وال فقري ملا ، ل�وال ضياعي ملا 
وج�دت، لوال فش�ي ملا نجحت، ول�وال إدراكي ملا أصبح�ت. ما تراه 
يف حيات�ك اآلن ليس إال انعكاس�ا ملا فعلته يف املايض، وما س�تفعله 
يف املس�تقبل لي�س إال انعكاس�ا مل�ا تفعل�ه اآلن. حياتنا مش�غولة 
بخالفات غر رضوري�ة ، ألن عقولنا مملوءة بأفكار غر رضورية 
،لذل�ك نعي�ش حياة يال معنى ، و يف الحقيق�ة .. غر رضورية. من 
املمك�ن أن نفق�د ما نخاف أن نفقده. عندما نل�وم اآلخرين نصبح 
ضحاياهم ، ونربر ترصفاتنا اتجاههم ، ونعطيهم جزء من لحظات 
حياتنا التي من املمكن أن تكون األخرة. ما كان يبدو مؤملا وجدته 
مريح�ا ، م�ا كان يبدو محزنا وجدته مفرح�ا ، ما كان يبدو صعبا 
وجدته س�هال ، و ما كان يبدو فشال وجدته نجاحا ، وماكان يبدو 

مظلما وجدته مرقا و تعلمت أال أنظر إىل األمور من ظواهرها.

هل أنا يف ِسرك

ألُداِرَي النَِّمَر

وأُخاِتَل الثَّعلََب؟

يكفي الحواُر الخاِطُف للُعيوِن

بنَي املُفرتِِس والفريَسِة

كي تتهاوى قبضتي

َة القيادِة إىل األَبد. وأفقَد دفَّ

…

… شبيهاً بالّريِح ال مشجَب يل

عندما ُيبدُِّد املَجاُز أَنَفَة الحقيقِة

أُعلِّ�ُق نْف�ي ع�ىل ُغص�ِن ش�جرٍة 

ُتحَتَطُب

راً كأرغفِة ُخبٍز ُتربَُّد عىل ُس�وِر  ُمدوَّ

حديقٍة

تمرُّ طفلٌة، وتقضُم مّني ُلقيمًة

فتمطُر عىل الحيِّ

مرًَّة سنواٍت ُمبعثرًة

وم�رًَّة انقطاَع الكهرب�اِء خالَل عيِد 

ميالدْين.

…

لديَّ يٌد واحدٌة

والغرقى كثروَن

ماذا ينفُع أْن أسَحَب البحَر بها

حراويِّ وأترَك الجميَع يف قاِعِه الصَّ

موَن من جديٍد..؟! يتوهَّ

…

/هَي مجرَُّد التواءاٍت

كألفاٍظ بال جذوٍر

أو دالالٍت

ال تمنُح ملَطالِِع الّناِر معايَر

الغراب�ِة  ع�ىل  تنويع�اٌت  فق�ط؛ 

واالغرتاِب/

…

_يف نهاية ُكلِّ إصَبٍع من أصابعي

آثاُر دِم الجهِة التي أحلُم بها..

أينما حللُت

أحمُل بابني
وُكلَّما ضاَقْت عيَّ

ُم واحداً، وأخرُج أُحطِّ

وأُغلُِق واحداً، وأناُم.

الجهُة التي أحلم بها

 مازن أكثم سليمان

املراقب العراقي/ متابعة...
 والصادرة عن دار املدى يف بغداد. 
تناوبت الفصول األربعة مع تقلّب 
الّنسق الثقايف، مرّد هذه التقلّبات 
الّنس�قية يع�ود إىل طبيعة املنهج 
ال�ذي ابتدعت�ه وولف ه�و )تيار 

الوعي(.
قد يتبادر يف ذهن القارئ تس�اؤالً 
م�اذا نعن�ي به�ذا التي�ار؟ يمكن 
أن نوج�زه بإنَّ�ه: مجموع�ٌة م�ن 
القصِص يرك�ُز الروائي فيها عىل 
مس�تويات م�ا قب�ل ال�كالم عند 
الش�خصية، ويه�دُف إىل كش�ف 
الكي�ان النفي يف  الش�خصيات، 
والق�ارئ لرواي�ات وول�ف يلحظ 
أن ل�كلِّ ش�خصيٍة حوارين األول 
داخي واآلخ�ر خارج�ي، ويطلق 
ع�ىل األول )املونول�وج الداخ�ي( 
وه�ذا األخ�ر ارتب�ط بالس�ينما 
وامل�رح؛ لذل�ك يمك�ن الق�ول: 
إنَّ ه�ذه الرواي�ة ج�اءت حبكتها 

الت�ي  املرحي�ة  يف  األساس�ية 
كتبتها إحدى ش�خصيات الرواية 
يف  وردت  وق�د  النس�اء،  م�ن 
املرحي�ة عدة أنس�اق ثقافية يف 
طليعتها ش�خصية الفتاة الشابة 
يف املرحية التي مّثلْت دور )رمز 
العقل( وه�ذا أهمُّ نس�ق وّظفته 
الروائي�ة؛ لتلغي الجنس�انية بني 
الرجل وامل�رأة يف الفكر ويف الّنص 
الكتابي، وم�ن ثمَّ أمام الجمهور، 
وبإلغ�اء ه�ذا التميز الجنس�اني 
ال�ذي فرضته الكنيس�ة، أو الدين 
ال�ذي أعطى فرصة أك�رب؛ ليكون 
أصح�اب الفك�ر والفلس�فة هم 
الرجال، وجاء هذا النسق � ممثلة 
رم�ز العق�ل � بمثاب�ة الهج�وم 
عىل )س�لطتي الكنيسة والثقافة 
املجتمعية( الت�ي عزلت املرأة عن 

الريادة الفكرية.
الرواي�ة كانت محاولة لتأس�يس 
ثقافة وفكر وفلسفة بعقل أنثوي 

وق�د س�اعد يف ذل�ك منه�ج تيار 
الوعي عند وولف، وعىل الرغم من 
كونها آخر رواياتها لكّنها فتحت 
آف�اق تأملية لغرها من الكاتبات 

الواعيات.
األمر اآلخر إن الكاتبة وولف عندما 
وّظفت الفتاة الش�ابة لهذا الدور، 

مع سمات الجمال التي فيها رأت 
أن اس�تقطاب الجمه�ور ال يت�ّم 
إال به�ذه الفكرة، وع�رب املزاوجة 
الجمالية الفكرية، بمعنى املظهر 
الخارجي والفكر الداخي، فكانت 
ممثلة رم�ز العق�ل، واعية وذات 
مّثل�ْت  عندم�ا  عميق�ة  فلس�فة 
املشهد األخر الذي قالت فيه: »إنَّ 
جعبة إله الح�ب ممتلئة بالخدع؛ 
يغرز س�همه يف الَق�َدم، لكنَّ درَب 
اإلرادة واض�ٌح ع�ىل ال�دوام حيث 

توجد اإلرادة يوجد درب«. 
اإلرادة الت�ي أك�دت عليه�ا ه�ي 
باملفهوم الفلس�في، وهذا األخر 
ش�ّكل جدالً واسعاً عند الفالسفة 
اليون�ان إىل عرصن�ا ه�ذا؛ كون�ه 
ارتبط بالحرية وصار يطلق عليه 
اإلرادة الح�رة، وه�ذا م�ا جعل�ه 
يرتب�ط بنظرية أخرى هي )الحق 
اإللهي( وثيمتها األساس�ية: )إن 
الل�ه أودع جمي�ع الس�لطات بيد 
الباب�ا ه�و معه س�يف الس�لطة 
الدينية( فجاء نسق تأنيث العقل 
العق�ل،  فت�اة  رم�ز  بش�خصية 
لتؤسس نظرية اإلرادة الفلسفية، 
وتنطل�ق من الفكر ال�ذي تبتكره 
األنثى، لكّن قب�ل االبتكار تحاول 
الس�ابقة  النظري�ات  تفني�د 
والخروج منها، أو الثورة عليها .

»بين الفصول«.. رواية بأنساق تؤّنث الفلسفة
فصُل الصيِف هو الزم��ن الذي بدأت فيه رواية 
فرجيني��ا  والروائي��ة  للقاص��ة  الفص��ول  ب��ن 
وولف، وتعّد هذه روايتها األخرية كتبتها قبل 

أن ُتغادَر عالم اإلنسان،

هشام آل مصطفى  
الش�عريتني  مجموعتي�ه  بع�د 
اللت�ني كانت�ا ق�د صدرت�ا ع�ن 
“مومن�ت للكت�ب والن�ر” يف 
املتحدة بعن�وان “حالة  اململكة 
يف حل�م” و “طرت ف�وق الزمن 
ه�و  ه�ا  الغريب�ة”،  والحي�اة 
الش�اعر العراق�ي حس�ني عي 
يون�س يط�ل ع�ىل قرائ�ه مرة 
ثالثة وع�رب دار النر نفس�ها 
بمجموعت�ه الش�عرية الجديدة 
برمي�ل”  يف  “رس�الة  بعن�وان 
تض�م قصائ�ده األح�دث حيث 
نر البع�ض منه�ا يف دوريات 
عراقية وعربي�ة والبعض اآلخر 
ي�رى النور ألول م�رة من خالل 
صفح�ات ه�ذا الكت�اب ال�ذي 
“مومن�ت”  ع�ن  الي�وم  ص�در 
بصيغت�ني متزامنت�ني، ورقي�ة 

ورقمية يمك�ن الوصول اليهما 
عرب الروابط املثبتة أس�فل هذا 
املنش�ور. جاء الكتاب الشعري 
ه�ذا بواق�ع اثنت�ني وخمس�ني 
الجي�ب،  قط�ع  م�ن  صفح�ة 
حكم�ت  الغ�الف  ل�ه  وصم�م 

الحاج. ومن أجواء هذا الديوان 
الش�عري املميز لواحد من أهم 
ش�عراء قصيدة النثر يف العراق 
ضمن األجي�ال املثابرة األخرة، 

اخرتنا لكم هذه القصيدة:
” ذات يوم

خرجت من البيت
وصدمتني كثرة التوابيت

واألجساد
التي حصدتها

األحزمة الناسفة
ذات يوم

تركت كتبي تنام
يغطيها الغبار

وخرجت
إىل الشارع

قلت لزوجتي
سأرجع قريبا

انتظروني عىل العشاء
لكني لم أرجع..

ذات يوم
تركُت نخلتي

التي لم أن�هب ثمارها
وتوجهت لنهب

نخلة جاري”.

»رسالة في برميل« جديد حسين علي يونس ورقيا ورقميا

معرض كتاب إلكتروني
 إلصدارات 60 دار نشر

أديبان: الشهرة في حياة المؤلف العراقي والعربي جسر من زجاج وبعضها سوء فهم 
مع وجود شخصيات ال يتناسب منجزها مع شهرتها 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ي�رى أديب�ان ان الش�هرة يف حياة 
املؤلف العراقي والعربي  جر من 
زج�اج وبعضها س�وء فه�م وانها 
مثل كرة الثل�ج، تتدحرج من جيل 
لجيل، ومن زمن لزمن، ومن قارئ 
لق�ارئ، يف ظ�ل ثقافة ش�فاهية، 
تس�تند إىل اللس�ان أكثر م�ا تعتمد 

عىل تقييم وتقويم نقدي.
فاض�ل  العراق�ي  االدي�ب  وق�ال 
الس�لطاني  يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي( :هن�اك س�ؤال مهم هو 
هل الشهرة يف حياة املؤلف العراقي 
والعرب�ي ، أو بعضه�ا ع�ىل األقل، 
نتيج�ة س�وء فهم؟ يب�دو أن األمر 
كذل�ك يف ح�االت كث�رة يف التاريخ 
األدبي، ويس�اهم الزم�ن والقارئ 
يف س�وء الفهم ه�ذا. فقد اش�تهر 
كثرون لدورهم يف نش�وء حركات 
أدبية يف فرتات زمنية معينة، وليس 
بس�بب القيمة األدبي�ة لنتاجاتهم 
ذاته�ا، كم�ا حص�ل يف األربعينات 
الش�عر  والدة  م�ع  والخمس�ينات 
الحديث أو الحر، وكما حصل أيضاً 
مع قصيدة النثر يف الستينات. فقد 
تكرست أسماء ليست بذات القيمة 
األدبية التي تتناس�ب مع شهرتها، 
ول�و يف الحد األدنى، والتي ما كانت 

لتحققها يف ظروف أخرى.
واس�تدرك :لكن الش�هرة مثل كرة 
الثل�ج، تتدح�رج من جي�ل لجيل، 
وم�ن زم�ن لزم�ن، وم�ن ق�ارئ 

لق�ارئ، وخاص�ة يف ظ�ل ثقاف�ة 
ش�فاهية، تس�تند إىل اللسان أكثر 
ما تعتم�د عىل تقويم نقدي، يغرب 
ه�ذا وذاك. وي�زاد األمر س�وءاً مع 
الزم�ن، حني تتحول هذه األس�ماء 
إىل مرجعي�ات ثقافية، ذات عصمة 
أق�رب إىل العصم�ات الديني�ة التي 
عليه�ا حت�ى  التط�اول  يج�وز  ال 
مساءلتها. ثم، هناك أيضاً األعمال 
يف  »التابوه�ات«  تالم�س  الت�ي 
مجتمعات مغلق�ة يف فرتات زمنية 
معين�ة، فتطل�ق ش�هرة أصحابها 
ينام�ون  الذي�ن  صاحباته�ا،  أو 
مطمئن�ني، مكتفني بهذه الش�هرة 
الوهمية التي تتناقلها األلس�ن من 
لس�ان للس�ان، وال داعي لتصديع 
ب��»األدب  يس�مى  بم�ا  ال�رأس 
الحقيقي«، وعذاب األس�ئلة الفنية 

والجمالية والوجودية.
واضاف :إنها ليست ظاهرة عربية 
الكات�ب  فق�ط. يف رواي�ة »حي�اة 
الري�ة« للروائي الفرن�ي غيوم 
ميس�و، ينج�ح روائ�ي مبت�دئ يف 
اخ�رتاق الس�ور ال�ذي بن�اه كاتب 
مش�هور حول بيته حتى ال يصلح 
أي طفي�ي بعدم�ا هج�ر الكتابة، 
واختار العزلة بعد نجاح أسطوري 
وهو بع�د يف منتص�ف الثالثني من 
عم�ره. وس�يزيد الغم�وض ح�ول 
أسباب عزلته املفاجئة من شهرته، 
إذ أصب�ح س�بب اختفائ�ه وعزلته 
م�ادة مثرة يف الصح�ف والقنوات 

التلفزيوني�ة، خاص�ة أن�ه لم يكن 
ي�رتدد يف إطالق النار ع�ىل كل من 
يح�اول أن يقرتب م�ن بيته املبني 
عىل منحدر جرف شاهق، كما فعل 
م�ع الروائ�ي املبتدئ، ح�ني أطلق 

عليه رصاصتني أخطأتا هدفهما.
واش�ار اىل ان الرواي�ة، كم�ا ه�و 
تس�تلهم  تفاصيله�ا،  يف  واض�ح 
حي�اة الروائ�ي األمركي الش�هر 
ج.د. س�النجر، تحت اس�م »ناثان 
س�النجر  أن  واملع�روف  فول�ر«. 
بع�د  أس�طورية  ش�هرة  حق�ق 

ص�دور روايته »الح�ارس يف حقل 
الروائ�ي  برتجم�ة  الش�وفان«، 
األردن�ي الراحل غالب هلس�ا. وما 
ت�زال هذه الرواي�ة تحقق مبيعات 
كثرة من�ذ صدورها ع�ام 1915. 
ث�م، فجأة، اعت�زل بعده�ا، لتنمو 
ويح�ل  فأكث�ر،  أكث�ر  أس�طورته 
الش�خص محل الكات�ب. لقد لعب 
الزم�ن لعبت�ه لصال�ح س�النجر. 
فقد ص�درت روايت�ه يف تلك الفرتة 
الحساس�ة االنتقالية م�ن التاريخ 
األمرك�ي، طارحة أس�ئلتها حول 

الهوية واملس�تقبل الغامض، الذي 
ينتظر املراهقني والشبان، وأصبح 
بطلها هولدن كولفيد رمزاً للرفض 
والتم�رد. ولكن هل ه�ي فعالً من 
العري�ن،  الق�رن  رواي�ات  أه�م 
كم�ا تصنف ع�ادة؟ هل تتناس�ب 
ش�هرتها،  م�ع  األدبي�ة  قيمته�ا 
وش�هرة كاتبه�ا، الت�ي غطت عىل 
كت�اب مجيدي�ن حقاً م�ن جيله؟ 
من يستطيع أن يقرأها اآلن سوى 
املراهقني والشبان، كما كان األمر 

يف زمن سالنجر؟

املبت�دئ  الروائ�ي  بع�د أن ينج�ح 
بمقابلة الروائي الشهر، يسأله:

- ملاذا اعتزل�ت الكتابة وأنت يف عّز 
شهرتك؟

فيجيب�ه ناثان فولز - أو س�النجر 
: -

- أي شهرة؟ إنها نتيجة سوء فهم 
كبر!

م�ع  ك�م كان ش�جاعاً وصادق�اً 
نفسه! 

م�ن جهت�ه ي�رى األدي�ب املغربي 
الطاه�ر ب�ن جل�ون يف مق�ال ل�ه 

ان  العراق�ي(:  )املراق�ب  رصدت�ه 
أي  أه�داف  أح�د  ه�ي  الش�هرة 
الكات�ب  ه�ذا  كان  س�واء  كات�ب 
يق�دم إبداعاته يف مج�ال األدب، أو 
تتحول أعماله للدراما أو الس�ينما، 
فالش�هرة هي بوابة أي كاتب نحو 
الجمه�ور ونحو االنتش�ار، فبدون 
ذل�ك ال يصبح الكات�ب معروفا وال 
يك�ون له جمهور أو ق�راء، فبدون 
الش�هرة ل�ن تج�د أعمال�ه طريقا 

للنور.
واض�اف :لك�ن يف نف�س الوق�ت، 
فإن األدي�ب أو مؤلف العمل الفني 
عندما يمس�ك بقلمه ويبدأ يف رسم 
ش�خصياته ويض�ع الح�وار ع�ىل 
لسان هذه الش�خصيات، أو يرد 
الفن�ي  أو  األدب�ي  عمل�ه  أح�داث 
متتابع�ة عىل ال�ورق، فيجب عليه 
أال يفكر يف نفس�ه أو يف شهرته، بل 
يجب ع�ىل الكاتب يف لحظات تدفق 
األف�كار اإلبداعية، وعندم�ا يبدأ يف 
تنفيذ مروع�ه اإلبداعي ونقله إىل 
الورق، فعىل الكاتب يف هذه اللحظة 
أن يتخف�ف م�ن خصوصيته، ألن 
معرك�ة الكتابة هن�ا تكون بمثابة 
معرك�ة إلغاء ش�خصية الكاتب يف 
مواجهة الشخصيات التي يرسمها 
أن  الكات�ب  يح�اول  وأال  بقلم�ه، 
ليعكس  يستغل ش�خصيات عمله 
ش�خصيته من خاللها، يف محاولة 
الكتس�اب املزي�د من الش�هرة بأن 
يرب�ط الجمه�ور بني ش�خصيات 

العم�ل الفن�ي واألدب�ي للكاتب أو 
املؤل�ف، خاص�ة يف حال�ة األعمال 
األدبي�ة التي تتح�ول للس�ينما أو 
التلفزيون، أو املعدة خصيصا لهذا 
الغ�رض، حيث يعت�رب مؤلفون أن 
الشهرة يف هذا الصدد تكون بمثابة 
الجر املصنوع م�ن الزجاج الذي 
يحتاج ل�ه املؤل�ف أو الكاتب، لكن 
يمكن يف نف�س الوقت أن ينهار به 

يف أي وقت.
ال  الكات�ب  ش�هرة  ان  اىل  ولف�ت 
تأت�ي ل�ه مفاج�أة أو مجانية، بل 
إن الكاتب يدف�ع من أعصابه ثمنا 
باهظا له�ذه املعان�اة، وهو الثمن 
الذي ق�د يظل املب�دع يدفعه طوال 
حيات�ه حت�ى تأت�ي له الش�هرة يف 
نهاي�ة املطاف وهو عىل مش�ارف 
نهاي�ة العم�ر، ب�ل إن تاريخ األدب 
حول العالم عرف أدباء لم يدركهم 
قطار الشهرة إال متأخرة جدا وبعد 

وفاتهم.
وختم :بالنسبة للكاتب املبدع، فإن 
الكتاب�ة تعترب بالنس�بة له معاناة 
ففع�ل  أبعاده�ا،  ب�كل  حقيقي�ة 
الكتاب�ة يف ضمن الحال�ة اإلبداعية 
للكاتب هي مزج للخارج بالداخل، 
فه�و يمث�ل الناس، فه�و من هذه 
األمة، وابن لهؤالء الناس البسطاء، 
ويش�عر بما يش�عرون، واستطاع 
أن يك�ون لنفس�ه اس�ما مميزا يف 
اإلبداع ال يف الش�هرة واللمعان، فله 
شخصيته األدبية ألنه لم يقلد أحدا 

فاضل السلطاني الطاهر بن جلون

الرصايف
الرص�ايف يناض�ل ض�د االنت�داب الربيطان�ي  كان 
م يف ذلك عدة قصائد؛  والحكومات التي أوجدها، ونظَّ
االنت�داب«،  االنت�داب«، و»حكوم�ة  مث�ل: »غ�ادة 
و»كيف نح�ن يف العراق؟«، ومن أش�عاره النضالية 

هذه األبيات:
أنا بالسياس���ة والحك���ومة أعرف

 أَأاُلم يف تفني��دها وأُعن�َّف
عل���م ودست���ور ومجل��س أم����ة

ك���ل عن املعنى الصحيح محرَُّف
أسم��اء ليس لنا سوى ألفاظ�ه���ا 

أم���ا معاني�ها فليست ُتع�رف

نارص الحريش
يش�كل عنرص الزمن يف مرحية »العش�اء األخر« 
)2020( لعبدالله الس�اورة، ركنا أساس�يا لألحداث 
كلوح�ة خلفية مؤطرة ملوض�وع النهضة األوروبية 
ب�ؤرة ه�ذا العق�د املرح�ي الفري�د. لذا ن�رى من 
ال�رورة اإلش�ارة إىل أن الكات�ب الت�زم بالرتتي�ب 
الطبيع�ي واملنطق�ي لألح�داث ال�واردة في�ه، الذي 
يتقاط�ع فيه التاريخي بالتخييي والفكري بالفني، 
وك�ذا الس�يايس والجم�ايل، ميزته تحري�ر الحارض 
من املايض مع الحضور التش�اكي للرتاث األوروبي 
بأطيافه الفكرية والسياس�ية والدينية.وقد توزعت 
املرحي�ة ع�رب أربعة مش�اهد تداخل فيه�ا الزمن 
بالكائ�ن العاق�ل، ثم التأثي�ث املكاني واإلش�كالية 
الناش�ئة عن هذا التداخل ومس�وغاته. ه�ذا العمل 
التاريخ�ي والفن�ي يحت�وي ويدافع ع�ن الكينونة 
البري�ة، بمس�احتها وس�قفها وجدرانه�ا، وهو 
يحيط بوعي اإلنس�ان وإرادته، حي�ث يدخل الدليل 
األيقوني متمثال يف العنوان »العش�اء األخر« محور 
لوح�ة الفنان اإليط�ايل ليون�اردو دافينيش، عنرصا 
مركزيا تبن�ى عليه العم�ارة الفكري�ة للمرحية، 
وهي تجس�د اللقاء األخر الذي جمع السيد املسيح 

بحواريي�ه االثن�ي عر، ث�م جريم�ة الخيانة التي 
تل�وح يف األفق من لدن أح�د التالمذة، ويدعى يهوذا 
األسخريوطي، مما عبد الطريق لتدفق سيل األحداث 
يف س�رورة زمنية نفسية وسياسية وفكرية، حيث 
يبدو من�زل فنان هذه النهضة ليون�اردو دافينيش، 
وبمناس�بة إنهائه للوحته الخالدة »العشاء األخر« 
ال�ذي ح�ره رت�ل م�ن الش�خصيات النهضوي�ة 
كوبرني�ك،  دافين�يش،  ليون�ادو  أنجل�و،  )ماي�كل 
األم�ر لورين�زو دي ميدي�يش، رفايي�ل، ميكافلي، 

فليبو برونيلس�كي، باري أم�رباوز، غاليلي، يوحنا 
غوتنربغ( فضاء يعج بالدالالت ويتمتع بأبعاد عدة، 
بحضور أساطني هذا الحدث الكوني الجلل، كحدث 
فاصل وحاسم يف التاريخ. وهي الغاية التي تنشدها 
أحداث املرحية، واكتش�افات ه�ؤالء العلمية التي 
ع�ىل إثرها انبثقت حضارة العقل. فالحفاوة الفنية 
لهذه املرحية القلقة واملقلقة، املسائلة واملتسائلة 
انترصت لعبقرية العقل اإلنساني وبطوالته العلمية 

الفائقة. 

مسرحية »العشاء األخير« االنتصار لحضارة العقل
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

من  تشاهد  وهي  لؤي  أم  الحاجة  بكت 
اىل  دبي  من  تقّلها  التي  الطائرة  نافذة 
فالمكان  البنّي،  العاصمة  منظر  بغداد، 
ألشجار  أثر  وال  مساحاتها  يف  للخرضة 
كانت  التي  واللكبتوس،  االثل  أو  النخيل 
وحدائقها  شوارعها  من  الكثري  تزيّن 
العامة، التي كانت تبهر زائري العاصمة. 
قربها  الجالس  عيل،  ابنها  اىل  التفتت 
الخرضاء  بغداد  أرايض  أين  له،  لتقول 
أين  والعامة؟!  الخاصة  حدائقها  وجمال 
اختفت تلك املساحات الخرض الفاتنة، أين 
املتنزهات وأشجارها الباسقة. سكت عيل 
املطار  شارع  ستشاهدين  وقال،  برهة، 
ونباتات  أخرض  عشب  من  يتضمنه  وما 
بغداد  يف  شارعاً  وكم  فسألته،  جميلة، 
بنفس هذه الجمالية التي تتحدث عنها؟!. 
عدم رّد عيل، داللة عىل أنه الشارع الوحيد 
بهذا االهتمام والخرضة ليس يف العاصمة، 

فحسب، بل يف جميع مدن البالد.
أم لؤي دفعتنا للبحث عن  الحاجة  دموع 
ومن  والخاصة  العامة  الحدائق  موضوع 
البساتني  عىل  التجاوز  مسؤولية  يتحمل 
كالتاجي  العاصمة،  محيط  مناطق  يف 
والفحامة وأبو غريب والطارمية وغريها 
؟ وهل أن أعداد الحدائق العامة والشوارع 
وعدد  يتناسب  بغداد،  مناطق  يف  املشجرة 
من  عدد  رأي  وماهو  العاصمة؟  سكان 
مناطق بغداد يف عمليات تقسيم املساحات 
الكبرية اىل وحدات سكنية بواقع خمسني 
عن  وتخليهم  أقل،  أو  أكثر  أو  مربعاً  مرتاً 
الخرض  فاملساحات  الخاصة؟!  الحدائق 
حاجة  ومتنزهات،  عامة  حدائق  من 
قد  كما  ترفاً،  وليست  للعائلة  رضورية 
اهمية  رأينا  هنا  ومن  البعض  يتصور 

تسليط بعض الضوء عليها.
وقبل الخوض يف التفاصيل ربما من املهم 
الحدائق  عن  تأريخية  نبذة  اىل  العودة 
تشري  حيث  بغداد،  يف  واملتنزهات  العامة 
الحدائق  عدد  أن  اىل،  التأريخية  املصادر 
خمس  الخمسينيات  يف  بغداد  يف  العامة 
حديقة  و)33(  متنزهاً  و)21(  حدائق 
ومشتل  لألطفال  و)9(  صغرياً  ومتنزهاً 
الكرخ  واحد وغابة بعّدة دونمات..  ففي 
يف  فراغهم  أوقات  يقضون  سكانها  كان 
يوسف  مثل  العامة،  الحدائق  من  عدد 
السويدي التي تضم )969( نبتة، وحديقة 
الكاظمية،  أما  الصالحية،  يف  بيسان  مود 
الجرس  تحت  حديقة  تضّم  فكانت 
والريض  عالية  امللكة  وحدائق  الحديدي 

فكانت  الرصافة،  جانب  يف  أما  واألشرت.. 
حديقة امللك غازي التي افتتحها امللك عام 
األمة  اىل حديقة  اسمها  تغيري  وتم   1937
بعد ثورة الرابع عرش من تموز، وحديقة 
النجيبية قرب باب املعظم وحدائق جعفر 
العسكري وشهرزاد والويص وامللك فيصل 
املعرض  حديقة  االعظمية  ويف  الثاني، 
وابي  خاتون،  وهيبة  والنعمان  العامة 
السعدون  بارك  وحدائق  والربيعني  طالب 
هنالك  وكان  وغريها،  نؤاس  ابو  ومتنزه 
وهندسة  الحدائق  هذه  بتنظيم  اهتمام 
غري  عدداً  أن  غري  علمي،  بشكل  زراعتها 

قليل منها، تحول اىل مساكن وعمارات ..
جولة ومشاهدات

حيث  الكاظمية،  يف  كانت  جوالتنا  أوىل 
الذي  تموز،   )14( متنزه  امام  وقفنا 
املواطن  مع  فتحدثنا  خالياً  يبدو  كان 
الساكن  الخزرجي  خضري  عباس  ابو 
لقد  ليقول،  للمتنزه  املقابلة  املنطقة  يف 
تقريباً،  الوحيد  املتنفس  املتنزه  هذا  كان 
محالت  يف  خاصة  الكاظمية،  لعوائل 
االنباريني وأم النومي والشيوخ والقطانة 
الدار  مساحة  التتجاوز  حيث  والدبخانة، 
مرت  املئة  األحوال  افضل  يف  فيها  الواحدة 
مربع، وتسكنها اكثر من عائلة.. مضيفاً: 
بأشجاره  الجمال  من  آية  كان  املتنزه  أن 
للكبار  العاب  من  يضّمه  وما  وخرضته 
أهمل  لكنه  مستدركاً:  مجاناً.  ولألطفال 
منذ التسعينيات وكما يقال ألسباب أمنية، 
وبرغم محاوالت عديدة إلعادة الحياة له، 

كانت  عندما  عهده  لسابق  يعد  لم  أنه  إال 
تنقل  )الربل(  النقل  وعربات  املركبات 
األعياد  يف  خاصة  إليه  واألطفال  العوائل 
كما أنه كان مكاناً مناسباً لقراءة الطالب 

اثناء االمتحانات..
فيقول،  الشديدي  الخالق  عبد  الحاج  أما 
تفتقر الكاظمية برغم قدسيتها وأهميتها 
العامة  الحدائق  اىل  والسياحية،  التجارية 
املناسبة.  األلعاب  ومدن  واملتنزهات 
فارغة   مساحات  هنالك  أن  بل  مردفاً: 
محاذية لنهر دجلة، كان باإلمكان تشييد 

الكورنيش  مثل  العامة،  الحدائق  افضل 
ليس  لكن  تشجريه،  جهود  الننكر  الذي 
بمستوى طموحنا؟ متابعاً: أما يف محيط 
عىل  األرايض  وزعت  فقد  الكاظمية، 
مرائب  اىل  فيها  متنزه  وتحول  املسؤولني 

لوقوف السيارات ..
وأوضح الشديدي: يمكن القول، أن عدد 
الحدائق العامة واملتنزهات يف الكاظمية، 
متنزه  وابرزها  اليد،  اصابع  اليتجاوز 
اىل  يحتاج  والذي  تموز،  الرابع عرش من 
مناسبة  مالعب  وتوفري  أكثر  اهتمام 
لالستثمار.  اليعرض  أن  متمنياً،  فيه. 
 2003 بعد  انشئت  حديقة  اىل  منوهاً: 
املقابلة  املنطقة  يف  السكك  دور  بداية  يف 
يف  وأخرى  األعظمية  اىل  املؤدي  للجرس 
العاب  مدينة  وهي  الضباط،  منطقة 
وحدائق  مضيفاً:  عامة.  وليست  خاصة 
يف الشارع املؤدي اىل بوابة بغداد وأخرى 
العدل، ويخدم  اىل حي  املؤدي  الشارع  يف 
عوائل الحرية القريبة من دون أن نغفل 
حديثه  خاتماً  الشعلة..  منطقة  حدائق 
بمساحة  العاب  مدينة  بتنفيذ  الرجاء 
يف  ترفيه  ووسائل  حدائق  تضّم  مناسبة 
بداية التاجي، وهنالك بحسب اعتقادي، 
شاطئ  عنق  يف  سواء  مالئمة  مساحات 
ملسؤولني  مخصصة  كانت  التي  التاجي 
يف النظام السابق، اذا بقي منها يشء لم 
يستوِل عليه زعماء الوقت الحارض، كما 
يمكن  بغداد  بوابة  بعد  فضاءات  توجد 

تشييد أكرب متنزه عليها !!

الحدائق العامة في بغداد حاجة ماّسة وليست ترفًا

معمل ثرمستون بغداد  شخصيات خالدة في الذاكرة وحوادث التنسى!
يستغيث  العادته للحياة

طريق  عىل  الواقع  بغداد  ثرمستون  مصنع  يُعد 
الثرمستون  مصانع  اكرب  من  القديم  بعقوبة 
والطابوق يف العراق وربما يف الرشق االوسط، اذ 
البلد والفائض منه يصدر اىل  كان يغطي حاجة 
الدول املجاورة. لكن بعد أحداث 2003 نال املعمل 
إعادة  تتم  ولم  والرسقة  التخريب  من  نصيبه 
تأهيلة من قبل وزارة الصناعة واملعادن منذ اول 
مختص  مهندس  !وحسب  هذا  يومنا  اىل  وزارة 
يتميز الثرمستون بخفة وزنه حيث تبلغ كثافته 
600 – 800 كغم/ مرت مكعب وذلك يساعد عىل 
البناء واالقتصاد يف حجوم األسس  خفض كلفة 
الثرمستون  ويتميز  كما  البناء  يف  املستخدمة 
لوجود  والحراري  الصوتي  للعزل  جيدة  بقابلية 
درجة  تعتمد  حيث  كتلته  يف  الهوائية  الفقاعات 
الحراري  التوصيل  معامل  عىل  الحراري  عزله 
املادة  الحرارية يف  السعرات  والذي هو دالة لعدد 
م   )1( سمكه  جدار  من  واحد  مربع  مرت  خالل 
درجة  حرارته  درجة  لتزيد  واحدة  ساعة  خالل 

مئوية واحدة.
يقول املهندس ضياء مهدي: يحتاج الثرمستون 
اىل 90 يوما لريتفع املاء اىل مسافة 24 سم منه، 
وهذا يعني ان جدرانه بدون لبخ وبسمك 24 سم 
اشهر  ثالثة  ملدة  تحتاج  املطر  اىل  تعرضت  ولو 
كي تنفذ الرطوبة خالله. عازيا سبب ذلك لعدم 
مع  مقارنة  كبري  بشكل  شعرية  قنوات  وجود 
الثرمستون يف موقع  ما يجعل  البناء  بقية مواد 
أفضل. مبينا: انه يخلو من األمالح وقليل التمدد 
البناء االخرى وهو مقاوم للحرارة  قياسا بمواد 
والصوتي  الحراري  بالعزل  يمتاز  كما  والتعفن 

من  واالموال  الجهد  توفر  التي  البناء  ورسعة 
خالل االقتصاد باملونة واألسس وقوة التحمل.

معمل  أن  ذكر  عمال،  ،رئيس  لطيف  محمد 
قبل  من   1975 عام  يف  أُنشئ  بغداد  ثرمستون 
مادة  لينتج  البولونية  مكس(  )بول  رشكة 
الثرمستون التي تستعمل يف البناء ويحتوي عىل 
مضيفا:  حديثة.  إنتاجية  ووحدات  أفران   )9(
قيمة  حددت  قد  الصناعة  وزارة  من  لجنة  ان 
املوجودات يف املصنع بـ 15 مليار دينار عراقي. 
مبينا: ان املوقع تمت زيارته من قبل العديد من 
كانت  وآخرها  األجنبية  االستثمارية  الرشكات 
إعادة  عىل  االتفاق  يتم  لم  لكن  تركية  رشكة 
املصنع  هذا  يف  املوظفني  عدد  ان  مبينا:  اعماره، 
نقل قسم منهم  تم  200( موظف   ( الـ  يتجاوز 
يتسلم  تبقى ظل  الوزارة وما  أخرى يف  دوائر  اىل 

مرتبه من دون عمل .
املصنع  إعمار  إعادة  تكاليف  إن  لطيف:  وأضاف 
ُقدرت بـ)9( مليارات دينار عراقي حسب اللجان. 
كما  فقط،  لجان  كالم  لالسف  لكنه  مستدركا: 
يذكر،  عمل  دون  من  ُشكلت  التي  اللجان  بقيت 
مبيناً: ان رواتب املوظفني الذين يتقاضونها من 
ألف  اىل )700(  دون عمل ترتاوح ما بني )500( 

دينار حسب الدرجة الوظيفية والخدمة.
ليأخذ  املعمل  تأهيل  إعادة  رضورة  اىل:  داعياً   

دوره ببناء واعمار البالد.
الحاجة  ان  نوري:  اوس  املهندس  بنّي  حني  يف   
البناء  مشاريع  يف  الثرمستون  ملادة  ماسة  بدت 
يف  كان  ان  الجّمة  فوائده  اىل  ذلك  عازيا  الحالية. 
واملساحة  الحيز  يف  ام  واقتصاده  البناء  رسعة 
طابوقة  تشغلها  التي 
قياساً  الثرمستون 
او  العادي  بالطابوق 
البلوك. مؤكدا عىل: اهمية 
املعامل  تشغيل  اعادة 
ستسهم  التي  املتوفقة 
الوطني  االقتصاد  برفع 
العاملة  األيدي  وتشغيل 
ان كان باالنتاج او بالنقل 

بني املدن.

  أقدم مدينة مأهولة في العالم 
حيث المزارات والطيبة والسالم

اربيل  من  قادماً  عنكاوا  تدخل  وأنت  سالم..  بوابة 
مدينة   .... »عنكاوا  عليها  كتب  الفتة  تواجهك 
تمثال  مبارشة  بعدها  ينتصب  والتآخي«  السالم 
ذراعيها  فاتحة  »مريم«  العذراء  للسيدة  ضخم 
ترحب بالقادمني وكأَنَّ لسان حالها يقول: أدخولها 
أمنني، فمنذ أن سكنها أول إنسان كانت مالذاً لألمن 
غري  تجد  ال  الضيقة  أزقتها  ويف  والسالم،  والطيبة 
 ، بّْشِينا   « بمفردات رسيانية  والرتحيب  االبتسامة 
رَِّش ِريِش، ِرّشْ َعيْني« )وعليكم السالم، انتم فوق 
مدينة  أقدم  تدخلون  وانتم  ال  رايس وعيني(، كيف 
مأهولة يف العالم، كانت تعتمد حتى ستينات القرن 
املايض عىل مرشوع )سنحاريب االروائي( واملسمى 
بعمق  جوفية  أروائية  قنوات  وهي  بـ«الكهاريز« 
 -  750( سنحاريب  اآلشوري  امللك  إىل  تعود  قليل، 
األرض  أنفاق وصهاريج تحت  م( وهي   . ق    681
صناعي. نفق  عرب  تأتيها  جوفية  مياه  عىل  تعتمد 

لقرص  مكاناً  يكون  وقد  القرص  أي  )قرصا(  وتل 
ويرتقي  كوركيس  مار  كنيسة  رشقي  الواقع  امللك 
إىل عرص األمرباطورية اآلشورية )961-612ق.م(.

هذه هي »عنكاوا« جزء مهم ورئيس من حضارة 
خطوتها  تشّع،  تزال  وال  كانت  املنطقة  وتاريخ 
ألّن  اإلنسانية  الحياة  مسرية  يف  ومتميزة  واضحة 
أبناءها يشكلون امتدادات طبيعية ألجدادهم الذين 

سّطروا مشاعل مضاءة يف التاريخ.
العراق،  رشق  شمال  تقع  عراقية،  )بلدة  عنكاوا، 
بموجب  ناحية  مركز    ، كردستان  إقليم  ضمن 
تتبع   ،1956 عام  منذ  للمدن  اإلدارية  التقسيمات 
ادرياً ملدينة  )أربيل( أربا ايلو )مدينة اإللهة األربعة(  

أو هولري كما يحلو إلخوتنا األكراد أن يسموها.
تنطبقان  والتسميتان  قرية،  وأقول  مدينة  أقول 
عىل )عنكاباد( الخيمة الدافئة التي شعرت بدفئها 

من  والتسعينات  الثمانينات  منذ  لها  زيارة  كل  يف 
تتخّطى  قدمي  كانت  مّرة  كل  ويف  املايض،  القرن 
أسوار هذه املدينة ، أشعر بأن بلدتي بغديدي تذوب 
زارها  ال وقد  بغديدي وكيف  تذوب يف  أو هي  فيها 
واحد من أبنائها )األب منصور دديزا( زارها يف 27 
لدير مار  الثاني 1929 وكان حينها رئيساً  ترشين 
بهنام وتقول الوثائق، بأن أبناء عنكاوة جمعوا له 
)200 روبية( و )400( علبه من الحنطة والشعري 
تعيش  املدينة  كانت  نيسان 2003  إىل  للدير.  تربعاً 
كردستان،  مدن  كل  حال  حالها  وترقب  بحذر 
املعالم كان  لم تكن واضحة  الصورة  خاصة وإن 
أية خطوة يتخذونها،  )العنكاويون( حذرون من 
مشوب  ولكنه  »هدوء...  يقولون  االعالم  ويف 
 « يتوقعون  )العنكاويون(  كان  فهل  بالحذر« 

الوالدة » قبل الَحْمل ؟
توقفت  لهذا  تجري  األُمور  كانت  هكذا  نعم.. 
هو  ما  باستثناء  فيها  الحياتية(  )العمليات  كل 
رضوري لديمومة الحياة اليومية.  عنكاوا، مدينة 
فالحية الجذور، الزراعة وما تدره عىل أهلها من 
الذي  الوحيد  املصدر  هي  آبائهم  أرض  خريات 
بعد  أبنائهم  أفواه  يف  ليدفعها  العيش  لقمة  يُكّور 
أن يجبلها بالعرق لكي يشعرون بطعمها وطعم 

األرض التي من أجلها نزفوا دماً ونضحوا عرقاً.
القرن  نهاية  قبل  حتى  هكذا  كانت  املدينة  هذه 
 )4000( عن  سكانها  عدد  يتجاوز  ال  العرشين، 
مرتاصة  طينية  بيوت  الحياة،  بساطة  نسمة: 
بالثوابت،  التزام  التعامل،  عفوية  متالصقة، 
املاضية  العرش  السنوات  أحبوها.  أرض  يف  تجذر 
من  املدينة  لتدخل  الفالحي  واقعها  عن  انسلخت 
أوسع أبوابها ولتتجاوز كل التحديدات التي تؤرس 

التطور التدريجي لسياقات املدن .

العّبخانة

عنكاوا

تزخر  عريقة،  بغدادية  منطقة  كأية 
جزءاً  يحكي  طويل  بتاريخ  العبخانة 
من تاريخ بغداد بتقاليد أهلها وتحّديهم 
التي  والقاهرة  الصعبة  الظروف 
لرتفد  املاضية،  العهود  إبان  بهم  مّرت 
الضيقة  أزقتها  بني  من  وتخرج  العراق 
واطباء  واساتذة  علماء  )الدرابني( 
فالعبخانة  وحرفيني..  وتجاراً  وفنانني 
التي انشئت يف زمن الوايل العثماني نامق 
باشا عام 1864 عندما أمر بتأسيس أول 
معمل للنسيج، كان يدار بالبخار وينتج 
وخيام..  ألبسة  من  الجيش  يحتاجه  ما 
الوايل  عهد  يف  املعمل  هذا  تطور  وقد 
العاملية  الحرب  وخالل  باشا..  مدحت 
العثمانية  الدولة  اعلنت  وعندما  األوىل، 
يف  الرّساجه  قسم  كان  العام،  النفري 
املعمل، يجّهز الجنود بجيوب توضع فيها 
الجلد. الرصاص مصنوعة من  اطالقات 
سينمائي  عرض  ثاني  تشهد  العبخانة 
وألن العبخانة تمتد يف املنطقة املحصورة 
فإنها  الرشقي،  والباب  الشورجة  بني 
املحالت  من  العديد  إليها  تضّم  أن  البد 
والشوارع املهمة واألزقة وأبرزها شارع 
باشا  )خليل  يسّمى  كان  الذي  الرشيد 
ومحلة  العاجلني  ودربونة  يس(  جادة 
إنها  الروايات،  تقول  التي  االل  صبابيغ 
انشئت يف زمن الخليفة العبايس املأمون، 
ومنطقة العمار ودربونة النصه والنملة 
مثل  سكن  ملن  الصعب  من  والجلبه..  
غادرتها  التي  البغدادية  املناطق  هذه 
أن  ساكنيها،  من  العظمى  الغالبية 
عن  الحديث  دائمي  فرتاهم  ينسونها، 
الذين  ألحفادهم  يرونها  ذكرياتهم، 
وأخرى..البد  مدة  بني  زيارتها  اعتادوا 
منطقة  أية  أو  العبخانة  عن  يكتب  ملن 
أزقتها  يف  ويتجول  يزورها  أن  بغدادية، 
الكثري، حيث  يبق منها  لم  التي  الضيقة 
ضخمة،  عمارات  اىل  بعضها  تحول 
فكانت بداية جولتنا يف راس القرية عىل 
الذي ما زال  اللقاء بأحد اشخاصها  أمل 
املختار  ابن  مؤيد  السيد  وهو  يسكنها 
يتحقق  ولم  العبيدي،  محمود  شاكر 
اللقاء بسبب عدم وجوده، ومنها انتقلنا 

أن  بعد  حالياً،  املهمل  الرشيد  شارع  اىل 
كما  بغداد،  شوارع  وأهم  ابرز  من  كان 
يقول بحرسة أبو حارث تولد 1939 الذي 
الثاني  فيصل  امللك  موكب  يذكر  زال  ما 
يف  قاسم..  الكريم  عبد  الزعيم  وموكب 
نقل  باصات  تمر  كانت  الشارع،  هذا 
ادخال  تم  الركاب بطابق واحد، وعندما 
الباصات ذات الطابقني لتعمل يف شارع 
امتداد  الرشكة مشكلة  الرشيد، واجهت 
أعمدة الحديد من بيت لنج، فتم قطعها..
شارع  معالم  من  الكثري  اندثرت  لقد 
تراثية  عمارات  من  بقي  وما  الرشيد 
خاصة يف املنطقة املقابلة ملرقد ابو شيبة 
املركزي  البنك  بناية  بداية  اىل  وصوالً 

ومهجورة..  للسقوط  آيلة 
العبخانة،  أن  املفارقات  ومن 
شهدث ثاني عرض سينمائي 
عام  بلوكي  التاجر  نّظمه 
سينما  بعدها  وانشأ   1911
تقام  كانت  الذي  )سنرتال( 

خاصة  وحفالت  عروض  فيه 
من  عدد  انشئت  بعدها  للنساء.. 
الصيفي  كريكس  السينما،  دور 

شهدت  التي  والرافدين،  والشتوي 
لولو  مجيد  العراقي  بني  مصارعة 
وسينما   1925 يف  كريمر  الهر  واالملاني 

الرشيد،  شارع  معالم  ومن  الرشيد.. 
مكنزي  ومكتبة  وارشاك  بابل  ستوديو 
لتجسد  معالم ضاعت  القايض،  وحافظ 
مشاهد حزن عما سببه اإلهمال فيها.. 
أي  تدخل  عندما  تكرب  الحزن  ومشاهد 
للخدمات  أثر  ال  حيث  )دربونة(  زقاق 

البلدية وتجمع النفايات يف بداياتها..
أشهر حوادث مركز رشطة العبخانة

تشري كتابات عدد من املهتمني بمناطق 
بأن  العبخانة،  ومنها  القديمة،  بغداد 
الرشطة،  مركز  يف  الحوادث  أبرز  من 

حادثة  هي 

قة  رس

موزي،  اسمه  سويرسية  شخصية 
العهد  إبان  العراقية،  الحكومة  ضيفته 
الدولة،  مؤسسات  لتطوير  امللكي، 
)ريجنت  فندق  الحكومة  فاسكنته 
كان  وبينما  الرشيد،  شارع  يف  باالس( 
يتمىش، تعرض لحادثة رسقة محفظته، 
جواز  لنقوده،  اضافة  تحتوي  وكانت 
سفره وصورة زوجته، وملا سمع الباشا 
بأن  وأمر  ثار  بالحادث،  سعيد  نوري 
يف  طاولته  عىل  الضيف  محفظة  تكون 
بغداد  رشطة  مدير  فاتصل  الصباح، 

أمر  وأبلغه  العبخانة  مركز  بمأمور 
جميع  أن  إال  عليه  كان  فما  الباشا، 
النشالني يف املنطقة، وهّددهم وتوّعدهم 
أن  منه  أحدهم  فطلب  والثبور،  بالويل 
ليعرف  السويرسي  الضيف  اىل  يأخذه 
منه بعض التفاصيل، وفعالً قام مأمور 
واللقاء  الفندق  اىل  باصطحابه  املركز 
الذي رشح كيفية رسقته، وهنا  بموزي 
يوسف  عند  املحفظة  إن  اللص،  قال 
وبعد  طريقته،  هي  فهذه  األرشح، 
الذهاب اىل بيت  االستفسار والبحث، تم 
مأمور  اخربوا  حيث  األرشح،  اللص 
ليذهب  القطار  محطة  يف  بأنه  املركز، 
واستقل  هنالك،  اىل  فأرسع  البرصة،  اىل 
القبض  فألقى  بالبحث،  وأخذ  القطار 
ومنها  السماوة،  قطار  محطة  يف  عليه 
اىل بغداد التي وصلوها يف الصباح، فعالً 
تمت اعادة املحفظة ووضعت عىل طاولة 
توقيف  يجري  وكان  سعيد..  نوري 
منهم  املركز،  هذا  يف  الشقاوات  أشهر 
العمار  منطقة  من  مجدة  ابن  يوسف 
واملحالت  األحياء  شقاوات  من  وغريه، 
العبخانة  صيت  ذاع  حتى  البغدادية، 
العبخانة  البالد.وكانت  أرجاء  كل  يف 
املسلم  يسكنها  وأزقتها،  بمناطقها 
واملسيحي والكردي والعربي، ومنهم اول 
حقاري،  جورج  وتوليد  نسائية  طبيب 
لم  العوائل،  وتقاليد  عادات  بسبب  لكن 
أمراض  يعالج  فأخذ  النساء،  تراجعه 
النهاية  يف  لنا  والصدرية..والبد  الباطنية 
ان نذكر  ان أول محطة كهرباء انشئت 
بالعبخانة، وكانت تجّهز بغداد بالطاقة 

الكهربائية.



تظاهر العرشات من األجراء والعقود العاملني يف دائرة توزيع 
كهرباء محافظة ذي قار أمام مبنى الدائرة للمطالبة برصف 
مبالغ الساعات اإلضافية من العمل ورصف مبالغ الفروقات 
لشهري آذار ونيسان من العام املايض بالنسبة للعقود الجدد.

اليوم  تظاهرة  إن  الستار  عبد  احمد  التظاهرة  ممثل  وقال 
املعنية  الدائرة وهي  الدائرة كون مطالبهم تخص  أمام مبنى 
بعملية رصف هذه املبالغ، مشريا إىل أنهم سيتوجهون إىل دائرة 
النزاهة لتقديم شكوى رسمية بهذا الشأن وموضحا استمرار 
املالك  عىل  بتثبيتهم  للمطالبة  العمل  عن  املفتوح  إرضابهم 

الدائم.
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ش�كا عدد من العمال يف ش�ارع املسطر يف الديوانية من قطع 
طريق�ّي املواك�ب واملصورين وباق�ي الش�وارع الفرعية من 
قبل األجه�زة األمنية ضمن خطة لتأمني املنطقة بعد انفجار 
س�احة الط�ران يف بغداد.وقال عدد منهم إن قطع الش�وارع 
اثر عىل عمله�م وإنهم من أصحاب الدخ�ل املحدود وبحاجة 
إىل فتح الش�وارع لتس�هيل حرك�ة العمل.ورشع�ت األجهزة 
املختص�ة بتطبي�ق إجراءات أمنية مش�ددة وقطع الش�وارع 
ونص�ب س�يطرات ثابت�ة وراجلة م�ن قرب مس�طر العمال 

لحمايتهم بعد حادث انفجار ساحة الطران.

عمال في الديوانية يشكون تأثر أرزاقهم باغالق الطرق

أكدت دائرة املهندس املقيم يف مرشوع املستشفى األملاني يف السماوة      ، 
، وجود انحراف وتلكؤ يف نسب اإلنجاز يف املرشوع املنفذ من قبل رشكات 
تركية ومرصية، فيما أشارت إىل أن نسب اإلنجاز لم ترتفع منذ إعادة 
العمل يف أيلول من العام املايض.وقالت مديرة الدائرة لينا طارق إن تلك 
عمل  جداول  تقدم  ولم  الصحيح  بالشكل  بأعمالها  تقم  لم  الرشكات 
عىل الرغم من إلغاء إجراءات سحب العمل من قبل الحكومة املركزية.

املتحققة عند  النسبة  تتجاوز 26% وهي  لم  اإلنجاز  أن نسب  موضحة 
سحب العمل وإعادته من جديد.وأضافت تلك الرشكات تتحجج بتأخر 
إصدار تصاريح السفر للعمال األجانب وعدم تقديم التسهيالت الكمركية 

لها إلدخال املواد االستريادية.

 إنحراف وتلكؤ العمل في مشروع المستشفى األلماني بالسماوة 

تظاهرة تطالب بفروقات مستحقات األجراء والعقود

االخوة االعزاء 
يف امانة بغداد....

بعد التحية واالحرتام..
وهران  ساحة  من  وبالقرب  العمال  شارع  يف 
...هناك  امللعب  تعبئة  محطة  مقابل  الجوبة   /
التي  الكريهة  الروائح  تسبب  للنفايات  مكب 
منذ  منها  النفايات  تنقل  لم  التحتمل..... 
من  تالل  هناك  أن  و   ..... بالقليلة  ليست  مدة 
املنظور... املدى  عىل  ستساعد  النفايات... 
بأمراض التقل خطورة عن جائحة كورونا....
الجهة  بغداد هي  أمانة  بأن  وكلنا نعرف تماما 

جمهورية  عاصمة  عن  املسؤولة  الحكومية 
العراق )بغداد( وهذه األمانة باألضافة للبلديات 
نظافة  عن  ...مسؤولة  العاصمة.  يف  املوجودة 
يكون  أن  يعقل  هل   ... وجماليتها.  املدينة 
ونحن  تعرفون  وانتم  الصحيح....  هو  العكس 

أيضا بأنه. ...اليصح إال الصحيح.....
املناطق  أهايل  من  خرية  مجاميع  تحيات  مع 

املجاورة للمنطقة املذكورة أعاله....

                 * جابر حمد الخفاجي

السالم عليكم
قدمت شكوى عدة مرات وخالل السنة 
عىل  االمني  السيد  موقع  عىل  املاضية 
ورشاء  بيع  اماكن  حول  بووك  الفيس 
يف  انترشت  والتي  الحيوانات  وعالج 
ساحة  مابني  املمتد   ( املشاتل  شارع 
من  تسببه  وما   ) النداء  وجامع  عنرت 
الحيوانات  روائح  خالل  من  تلوث 
امللقاة  امليتة  الحيوانات  او  وفضالتها 
من  للمشاتل  املجاورة  البيوت  قرب 
الوسطي  املشتل  وباالخص   ( الخلف 
االعظمية  بلدية  جواب  وكان   ) الثالث 
دائما ً من انه تم مفاتحة االمانة حول 
فسخ العقود ولم ترد االجابة منها لحد 
االن ) لكون العقود باالصل مشاتل وتم 

تغيريها اىل مناطق لبيع الحيوانات (
بالكامل  اغالقها  امكانية  بيان  فنرجو 
برضورة  يستغلونها  ممن  الطلب  او 
تنظيف املنطقة الخلفية لهم واملجاورة 

للبيوت ومن انتشار الروائح وعدم رمي 
يف  او  البيوت  قرب  امليتة  الحيوانات 

الشوارع الفرعية
مع جزيل الشكر والتقدير

                 * عباس فاضل عقيل

النظافة من االيمان 

#عـاجــل 
وزارة التعليم التعليم تحذر الجامعات 
من عدم العمل بالكتاب الرسمي ت م 

٣ / د / ٣٠٠ / 2٠2١/2٣/١
جميع  اعادة  عىل  ينص  والذي 
بشكل  أجريت  التي  االمتحانات 
بشكل  جديد  من  واداءها  حضوري 
ينص  الذي  للكتاب  وفقاً  إلكرتوني 
الشهرية  األمتحانات  تكون  ان  عىل 

واليومية بشكل إلكرتوني.

قال النائـب االول لرئيس مجلس النواب، حسـن 
الكعبـي ، أنـه وجـه لجنتـي النفـط والطاقـة، 
والخدمات واإلعمار النيابيتني باستضافة عاجلة 
لوزيـري الكهربـاء والنفط للوقوف عىل اسـباب 
تـردي واقع الكهربـاء يف البالد بشـكل كبري جدا 
والحديث عن املعالجات واالجراءات العملية التي 
من شأنها تعويض النقص الحاصل يف ضخ الغاز 
اىل محطـات الكهربـاء وكذلك تزويدهـا بالوقود 
الـذي تعمل به مـن وزارة النفط.وطالب الكعبي 
خـالل بيان تلقـت ) املراقـب و الناس ( نسـخة 
منـه بحضور الـوزراء امام اللجنتـني املذكورتني 
باجتماع » عاجل » مشـرتك حتماً حسـب قوله، 
الفتا اىل انه يف حال عدم معالجة االوضاع الخاصة 
بالكهربـاء خـالل وقـت قريـب سـوف نمـي 
باإلجراءات الخاصة باستجواب الوزيرين واملي 

بإقالتهم فوراً، وفقاً للبيان.

   نهايه شارع الداخل 
تميز  ان  تستطيع  هل 

السوق من الشارع ؟.
 بلديه الصدر االوىل.

 مع التقدير.

* قاسم محمد البهاديل

تحذير

 أسباب تردي واقع الطاقة

السالم عليكم
القادسـيه محلـة 6٠6 زقـاق ٥٠ لـم يبلـط منـذ 
سـنة١٩٧٥ واىل يومنا هذا والشوارع يرثى لها فيما 
محلة 6٠2 مرتني تبلطت بعد سـنه 2٠٠٣ ارحمونا 
يرحمكـم الله الشـوارع الريفية افضل من شـوارع 
محلـة 6٠6 زقاق ٥٠ نتمنـى من امني بغداد املحرتم 
ان يضـع محلة 6٠6 زقاق ٥٠ ضمن الخطه الحالية 

املعلنة.
                        *  كاظم البهاديل

السالم عليكم
اال يوجـد لديكـم  حل للتجـاوزات عـىل االرصفة يف 
مدينـة الحرية ؟؟ اصبـح الوضع ال يطـاق و خرج 
عن السـيطرة .. بضاعة املحالت تغلـق  االرصفة .. 
وتمتد اىل مرتين من الشـارع ... من اين يمر املشـاة 

هل يلقوا بانفسهم امام السيارات املرسعة ..   
                                    * هاشم عقيل

السالم عليكم
السيد امني بغداد املحرتم

 ١٠  /  ٣ و   ١٠  /  2 قطـع  ارايض  اصحـاب  نحـن 
..مقاطعـه ابـو دشـري تمتـد املنطقـة مـن خلـف 
الكفائـات اىل علـوه الرشـيد تابعني لبلديه الرشـيد 
علمـا ان عـدد القطع 2٣ الف قطعـة يعني 2٣ الف 
عائلة اذا كل عائلة تتكون من ٤ اشـخاص سيكون 
املجمـوع ٩2 الـف مواطـن نعانـي من عـدم وجود 
الخدمـات نهائيا ال مـاء ة ال كهرباء وال مجاري وال 
تبليـط يعني صحـراء قاحلة علما يوجـد مواطنني 
رغـم هذه الرضوف يبنون ويسـعون للسـكن بهذه 
املقاطعـة وباالضافـه لعدم وجـود الخدمات نعاني 
مـن املتجاوزين عـىل اراضينا التي هـي ملك خاص 
ونرجو االلتفات من جنابكم اىل هذه املناشـدة وعدم 

االهمال.

                                    * عماد التميمي

السالم عليكم
هـذه الصـورة بجانب مقهـى البريوتي عند بدايـة النهر.. 
النفايـات واالوسـاخ عـىل امتـداد الرصيـف والحجر الذي 
يفصل الشـارع عن النهر .. املواطن يتحمل املسؤليةيجب 
ان يكـون للجميـع شـعور باملسـؤوليه لكـن مـع ذلك .. 
يجـب ان توضـع حاويات عىل حسـاب اصحـاب املطاعم 
املستفيدين الن ليس من العدل ان يربح صاحب املطعم وال 

يساعد يف ازالة نفاياته  .. وندين  ونلوم  عامل النظافة.

                     * مصطفى عناد الكبييس

اهمال 

بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد رئيس الوزراء املحرتم

تحية و تقدير 
الشك ٲنكم تعلمون علم اليقني بالوضع 
املستمر  املزمن  واملٲساوي  الحرج 

ملوظفي اٳلقليم منذ عام ۲۰۱٤..

بٳنتهاج  االقليم  حكومة  قامت  حيث 
والتٲخیر  املوظفین  تجويع  سیاسة 
املتعمد للرواتب تحت ذريعة قطع حصة 

االقليم من املوازنة من قبل بغداد.
املخجل  املنوال  الحال علی هذا  واستمر 
عدم  الی  الجرٲة  بهم  وصلت  ٲن  الی 

رصف رواتب املوظفین ملدة ٲربعة ٲشهر 
اٱلشهر  رواتب  من  املتكونة  متتالية 

اٲلربعة اٲلخیرة من ۰ٖ
وبعد ذلك ٲصدرت حكومة االقليم قرارا 
املتمثلة  املوظفین  ضد  وظاملا  جائرا 
املوظفین  لرواتب  اٳلجباري  بٳٳلدخار 
االقليم  برملان  الی  الرجوع  دون 
سیايس  بقرار  عنوة  ٲبوابه  املوصدة 

ٲحادي.
الشدید  والعوز  املٱيس  استمرت 
للموظفین سنوات عدة دون ٲن تحرك 
،وتسٲل  ساكنا  االتحادية  الحكومة 
الذين  االقليم  موظفي  ٲحوال  عن 
عراقيون  مواطنون  باالساس  هم 
نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  لهم 

الواجبات.
بمناقلة  االقليم  حكومة  قامت 
الی  عام  من  املوظفین  تعویضات 
رقیب  ،دون  رواتبهم  وتٲخري  عام 

ومحاسب!
اليوم ونحن يف بداية عام  ۲۰۲١ ،ورغم 
تعویضات  من  حصص  ٲربع  وصول 
املوظفین من قبل الحكومة االتحادية،ٳال 
يف  واملظلومین  املغدورین  املوظفین  ٲن 

االقليم لم يستلموا رواتبهم لحد اٱلن!!
قرارا  تتخذوا  ،ان  سیادتكم  من  نرجوا 
االقليم  يف  املوظفین  رواتب  بتوزیع 
دون  الكارد  املاسرت  مبارشة عن طريق 
الرشید  مرصيف  فروع  وفتح  وسیط، 

والرافدین يف االقليم.
املوظفني  تعويضات  ارسلتم  مرة  فكم 
من  مستحقیها  ایدي  الی  تصل  ولم 

املوظفني
نرجوا منكم اتخاذ مايلزم بهذا الشٲن.

ولكم منا جزیل الشكر واالمتنان.
التوقیع/ نخبة من موظفي االقليم

                   * جمال انور

االستيالء على االرصفة

صرخة استغاثة من موظفي اقليم كردستان

ري
ص

الب
ل 

جما
انقذونا من الحيوانات و امراضها 
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السالم عليكم ورحمة الله
اىل السيد امني بغداد املحرت م 

العالقة  ذات  الجهات  من  يرجى 
 ٣٣١ محلة  الشعب  منطقة  زيارة 
والنظر  عدن  خانه  بانزين  مقابل 
واملدرجة  املنطقة  لهذه  السلبيات  اىل 

ادناه :
١_ بناية تقع داخل الحي السكني و 
جانبي  من  الحدادة  محالت  تشغلها 
العمارة حيث ان املحالت تعمل بشكل 
متواصل وهي اشبة باملعامل لكونها 
ذات طاقة انتاجية عالية والتبعد عن 
ايضا  وتشغلها  امتار  خمسة  املنازل 

ساكنني من العوائل  يف العمارة.
املواطنني  بازعاج  التسبب   -2
العالية  الحدادة  مكائن  باصوات 
اىل  يؤدي  مما  الكبرية  واملولدات 
تلوث بيئي من جراء الروائح و قطع 
ولحام الحديد حيث يبدا عمل املحالت 
من الساعة ٧ صباحا لغاية ٥ مساءا 
او اكثر ويخالف قانون السيطرة عىل 

الضوضاء رقم )٤١( لسنة 2٠١٥
٣_ البناية تم انشاءها يف سبعينيات 

القرن املايض وايله للسقوط وجميع 
بنائها  تم  قد  البناية  يف  البلكونات 
القريبة  البيوت  وكذلك  بالطابوق 
باالنهيارات   املهددة  العمارة  من 
نتيجة  العالية  الضوضاء  جراء  من 
محالت الحدادة املوجودة عىل جانبي 

العمارة .
٤-املنطقة  عبارة عن مكب نفايات 
جمالية  عىل  ممايؤثر  ومهملة  كبري 

الحي وتكون مظلمة ليال .
٥. محالت الحدادة االنتاجية تستهلك 
طاقة كهربائية عالية مما يؤثر عىل 
محوالت الكهرباء وتعطيلها املستمر 
بشكل  الفولتية  ضعف  اىل  وتؤدي 

مستمر للمنطقة .
6_بعد اغالق محالت الحدادة مساءا 
لغسل  ورشة  اىل  املكان  يتحول 
السيارات ويكون تجاوز عىل شبكات 

املياه.
عن  بعيدا  مناسب  بدل  توفري  راجني 

املناطق السكنية مع التقدير.

                    * محمد الدراجي

المطالبة بتفعيل قانون السيطرة 
على الضوضاء رقم )41( 

السالم عليكم 
اىل امانة بغداد 

يف بداية الصعود لجرس باب املعظم من جانب 
الكرخ تستقبلك مجموعة من  الحفر يف التبليط 
تسبب    ) املكان  اسرتاتيجية  و  اهمية  رغم   (
فالتمس    .. العربة  وترضر  كبرية  ازدحامات 
اليها  يلتفت  ان  عىس  املناشدة  هذه  تنقلوا  ان 

اصحاب الشأن .. مع الشكر و التقدير

                              * احمد أل جبور

صورة
 و تعليق

تحية طيبة ...
وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السآلم 
الهياكل  منطقة  تبليط  يرجى 
6٥٧زقاق  محلة  الغزالية  يف 
تقع  التي  االزقة  ٣٣و٣٩و٤١وباقي 
كافة  وعمل  القرى  ام  جامع  خلف 
كافة  وفتح  الرضورية  الخدمات 
سنني  من  واملغلقة  الرئيسية  الطرق 
هذه  يف  ترمى  التي  االنقاض  بسبب 
مهمولة  كانت  التي  املنطقة  أو  املحلة 
املنصور  بلدية  دائرة  لذا يرجى توجيه 
التجاوزات  بازالة  الغزالية  قطاع 
وتنظيف محلة 6٥٧زقاق ٣٣و٤١و٣٩ 
وكذلك فتح الطريق من امللعب وصوال 
الغزالية  ملنطقة  الرئييس  الشارع  اىل 
وصوال  األهلية  السالم  ثانوية  وخلف 
الغزالية  ملنطقة  الرئييس  الشارع  إىل 
ملا فيه صالح  أن يوفقكم  املوىل  داعني 

العباد والبالد .
العظيم  املنطقة هي خلف جامع  وان 

وخلف او بجانب سياج ام القرى .
االزقة/  ٣٣و٣٩و٤١وباقي  وزقاق 
محلة 6٥٧ .علما انه تم مفاتحة دائرة 
بلدية املنصور بذلك .وامر املهندس عيل 
 ١١٥2 العدد  ذي  باملطالعة  الله  جار 
قسم  إىل  بتحويلها  يف6/2٠2٠/2٥ 
وكذالك  بذالك  والنظافة  التجاوزات 
هو  باالحمر  املؤرش  الطريق  فتح 
يربط  والذي  واملسدود  املهمل  الطريق 
ملنطقة  الرئييس  بالطريق  املنطقة 
لم  االن  لحد  والرسيع..ولكن  الغزالية 

يتم اي اجراء
التفضل باالطالع مع التقدير .

          * زياد العمار

شكوى لتبليط
 محلة ٦٥٧

السال م عليكم
اىل من يهمه االمر 

مخلفات  بقايا  رفع  نرجو 
املقرنص من فوق الرصيف 
كراج  مقابل  الكاظميه  يف 

بلد . 
 ولكم كل الشكر

   * حميد جرب محمد

مناشدة

٢٣ الف قطعة ارض 
سكنية بدون خدمات

معوقات جسر باب المعظم

نظافة المدينة مسؤولية الجميع
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سبيس إكس تطلق 143 قمًرا 
كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب باستخدام VLCصناعًيا إلى المدار

تنزي�ل  يف  ترغ�ب  كن�ت  إذا 
ع�ى  يوتي�وب  فيدي�و  مقط�ع 
جه�از الكمبيوت�ر الخ�اص بك، 
فس�تحتاج إىل اس�تخدام خدمة 
جهة خارجي�ة، وهناك العرشات 
م�ن الربام�ج الت�ي س�تتيح لك 
 VLC القيام بذل�ك، ولعل أبرزها
بج�ب  ولك�ن   ،Media Player
مالحظ�ة أن العدي�د من مقاطع 
الفيدي�و ع�ى يوتي�وب محمية 
بحق�وق الطب�ع والن�رش؛ ه�ذا 
يعن�ي أن�ه م�ن غ�ر القانون�ي 
تنزيلها من يوتي�وب دون الدفع 
ملنش�ئ املحتوى، لذلك قبل تنزيل 
أي يشء، تأكد من التحقق من أن 

القيام بذلك قانوني. 
كما تأكد من عدم اس�تخدام أي 
يشء قم�ت بتنزيله لكس�ب املال 
أو انته�اك حق�وق النرش، وفيما 
ييل نق�دم طريقة تنزيل مقاطع 
 VLC فيديو يوتيوب باس�تخدام
Media Player، وفق�ا مل�ا ذكره 

.»business insider« موقع
ويع�د VLC Media Player هو 
تطبيق مجاني يتيح لك مشاهدة 
تش�غيل  أو  الفيدي�و  مقاط�ع 
املوس�يقى م�ن جه�از Mac أو 
وهن�اك  الش�خيص،  الكمبيوت�ر 
احتم�ال أن يك�ون مثبًتا بالفعل 
ع�ى جه�از الكمبيوت�ر الخاص 

بك.
األم�ر  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ى 
سيس�تغرق بضع دقائق، إال أنه 
يمكن�ك اس�تخدامه لتنزي�ل أي 

مقطع فيديو عى يوتيوب:
�� ابحث ع�ن الفيديو الذي تريد 

تنزيله من يوتيوب وانسخ عنوان 
URL الخاص به.

�� افتح VLC، إذا كنت تستخدم 
جه�از كمبيوت�ر، فاضغ�ط عى 
»الوس�ائط« أع�ى الشاش�ة، ثم 
»افتح تدفق الشبكة«، وإذا كنت 
تس�تخدم جه�از Mac، فاضغط 
ع�ى »ملف« يف الجزء العلوي، ثم 

»فتح الشبكة«.
��� يف القائمة التي تظهر، الصق 
عنوان URL لفيديو يوتيوب الذي 
تريده، ثم اضغط فوق »تشغيل« 

أو »فتح« يف الجزء السفيل.
�� سيبدأ تش�غيل فيديو يوتيوب 

ال�ذي تري�ده، وسيس�تغرق فتح 
فيديو يوتيوب األكرب وقًتا أطول.

جه�از  تس�تخدم  كن�ت  إذا   ���
كمبيوتر، فاضغط فوق »أدوات« 
أع�ى الشاش�ة، ث�م »معلومات 
الوس�ائط«، وإذا كنت تس�تخدم 
ع�ى  فاضغ�ط   ،  Mac جه�از 
»ناف�ذة«، ث�م ع�ى »معلوم�ات 

الوسائط«.
»معلوم�ات  قائم�ة  يف   ���
الوسائط«، سيكون هناك رشيط 
اضغ�ط  األس�فل،  يف  »املوق�ع« 
ضغط�ا مزدوًج�ا ف�وق عن�وان 
URL يف ه�ذا الرشي�ط لتحديده، 

ثم انسخه. 
��� ارج�ع إىل متصف�ح الوي�ب 
الخاص بك والصق هذا االرتباط 
يف رشي�ط URL الخ�اص ب�ك يف 
الج�زء العلوي من الشاش�ة، ثم 

انتقل إليه.
�� س�تنتقل إىل صفح�ة بمجرد 
تش�غيل الفيدي�و، اضغ�ط فوق 
النق�اط الث�الث املكدس�ة ع�ى 
الجانب األيم�ن، ثم اضغط فوق 
»تنزيل«، حيث إنه س�يتم تنزيل 
الفيدي�و ع�ى جه�از الكمبيوتر 
كملف MP4، ويمكنك تس�ميته 

أو نقله أينما تريد.

الصيني�ة  أطلق�ت رشك�ة ه�واوي 
ع�رب  للتس�وق  ضخًم�ا  مهرجاًن�ا 
اإلنرتنت، الذي يستمر من 25 كانون 
الثاني إىل 29 ذات الشهر، لبدء العام 

الجديد.
ع�رب  التس�وق  مهرج�ان  ويأت�ي 
اإلنرتنت بصفته جزًءا من النس�خة 
26 م�ن مهرج���ان دبي للتس�وق 
حي�ث تأمل رشكة ه�واوي الصينية 
ج�ذب  يف  للتكنولوجي�ا  العمالق�ة 
الصفق�����ات  ع�رب  العم���الء 
يف  املجان�ي  والتوصي�ل  الحرصي�ة 

الي��وم التايل.
وتقدم هواوي فرصة لرتقية األجهزة 
لألصدق�اء  ال��هداي�ا  وش�����راء 
يف  صفق�������ات  ع�رب  والعائل�ة 
مجموعة واس�عة من منتج����ات 
العالم�ة خالل مه����رجان هواوي 

للتسوق عرب اإلنرتنت. 
ويمنح م����هرج����ان التس�وق 
أنحاء  املس�تهلكني ف����ي جمي�ع 
تخفيض������ات  اإلم�ارات  دول�ة 
هائل�ة ع�ى أح�������دث الهواتف 
الل������وحية  ال���ذكية واألجهزة 
وأجه�زة  املحمول�ة  والحواس�يب 
من  وامل���������زي�د  الص����وت 

هواوي.
وتج�ري هواوي ط�وال ف�رتة البيع 
عمليات البي�����ع الرسيع اليومية 
من الس�اع�����ة 8 مساًء بتوقيت 
الع���ربي�ة  اإلم�����ارات  دول�ة 

املتحدة.
الرسي�ع  البي�ع  عملي�ات  وخ�الل 
ع�ى  الحص�ول  يمك�ن  اليومي�ة، 
 Huawei Sound :منتجات، مث����ل
 Watch و   Freebuds Studio و   X
تبل�غ 299 درهًم�ا  2 بأس�عار   GT
إماراتًي�ا و 199 درهًم�ا إماراتًي�ا و 
ًا عى  99 درهًم��������ا إماراتي���
الت�وايل، لك�ن علي������ك أن تكون 
الع�رض س�يك����ون  رسيًع�ا ألن 

محدوًدا.
 FreeBuds وتتوفر س�م�����اعات
Pro بخص�م 60 يف املئة عند رشائها 
 Pro  2  WATCH GT س�اعة  م�ع 
 MatePad Pro WIFIجه�از أو 

الل����وحي.

هواوي تطلق 
مهرجاًنا ضخًما 

للتسوق عبر اإلنترنت

طور باحثو ال�ذكاء االصطناعي أدمغة 
محاول�ة  يف  للروبوت�ات  مخصص�ة 
وعي�اً  وأكث�ر  وأق�وى  أرسع  لجعله�ا 
بمحيطها، حي�ث يزعم فريق من معهد 
ماساتشوس�تس للتكنولوجيا وجامعة 
هارف�ارد، أن رقائق الكمبيوتر الخاصة 
ب�إدراك  للروبوت�ات  ستس�مح  به�م 
إمكاناته�ا املادية الهائلة من خالل أخذ 
الشكل املادي الدقيق لآلالت يف االعتبار، 
تماًما مثل وظائف الدماغ داخل جس�م 

اإلنس�ان.
ووفقا ملا ذكرت�ه صحيفة »االندبندنت« 
الربيطاني�ة، قال�ت س�ابرينا نيوم�ان، 
الباحث�ة الرئيس�ية م�ن مخت�رب علوم 

االصطناع�ي  وال�ذكاء  الكمبيوت�ر 
ملعه�د  الت�����اب�ع   )CSAIL(

للتكنولوجي�ا،  ماساتشوس�تس 
»املح�ركات رسيع�ة وقوية، ومن 
األجه�زة  إع�داد  مراع�اة  خ�الل 
للروب�وت، مث�ل التخطي�ط املادي 
يمك�ن  االستش�عار،  وق�درات 
للرشائ�ح أن تس�مح للروبوت�ات 
الش�بيهة بالبرش بالتفاعل بشكل 
طبيع�ي م�ع الب�رش وأداء مه�ام 

كانت مستحيلة سابًقا«.

يمك�ن  ه�ذا  أن  نيوم�ان،  وأوضح�ت 
للم�رىض  الطبي�ة  الرعاي�ة  أن يش�مل 
املصابني بش�دة م�ن أجل املس�اعدة يف 

تقلي�ل املخاط�ر ع�ى العامل�����ني يف 
املستشفى. 

وقال برايان بالنرش من جامعة هارفارد، 
أحد الباحثني املشاركني يف البحث: »لكي 
يتم ن�رش الروبوتات يف املي�دان والعمل 
بأم�ان يف بيئات ديناميكية حول البرش، 
يج�ب أن تك�ون ق�ادرة ع�ى التفك�ر 
والتفاع�ل برسع�ة كب�رة، مضيفا »ال 
يمكن تشغيل الخوارزميات الحالية عى 
أجهزة وح�دة املعالجة املركزية الحالية 

برسعة كافية«.
التخصي�ص  عالي�ة  الرقائ�ق  ولع�ل 
املصمم�ة لقطع�ة معينة م�ن األجهزة 
فتس�تخدمها  جدي�دة،  فك�رة  ليس�ت 
أجهزة iPhone حالًي�ا، لكن الروبوتات 
الحديث�ة تعتم�د حالًي�ا ع�ى رقائق 

قياسية تعمل عى برامج لتعمل.
رشك�ة  يف  املهندس�ون  وأش�اد 
الرائ�دة  ديناميك�س  بوس�طن 
يف مج�ال الروب�وت، والذي�ن لم 
يش�اركوا يف البح�ث، بالتق�دم 
وقالوا إنه »س�يفتح سلوكيات 
املمك�ن  م�ن  كان�ت  مث�رة، 
يف  للغاي�ة  صعب�ة  تك�ون  أن 

السابق«.

أدمغة للروبوتات لزيادة سرعتها ووعيها
كش�فت دراس�ة ق�ام به�ا ع�دد من 
األطباء يف الواليات املتحدة األمريكية 
أجه�زة  أو   MagSafe خاصي�ة  أن 
الشحن الالس�لكي التي أصدرتها آبل 
مع هوات�ف iPhone 12 تهدد مرىض 

القلب. 
وبحس�ب موقع AppleInsider فإن 
 Heart األطب�اء نرشوا مقاال يف مجلة
م�ن  الطبي�ة،   Rhythm Journal
تأث�رات MagSafe عى جهاز تنظيم 
رضبات القلب، خاصة املرىض الذين 
قاموا بإج�راء عمليات جراحية منها 

تركيب دعامات. 
ويس�تطيع املغناطي�س املوج�ود يف 
MagSafe بتشغيل املستشعرات التي 
غالبا ما تكون يف الدعامات او األجهزة 

التي تم تركيبها ملرىض القلب، 
حي�ث تعم�ل ع�ن طريق 

اكتش����اف املجاالت 
طيس�ية  ملغن����ا ا

الدعامات  لجع�ل 
املزروع�ة يف قلب 
تع��مل  املرىض  

بطرق معينة. 
وقام�ت رشكة 

آبل بنرش مقاال تحذيريا عى صفحة 
الدعم الخاصة بها  من أجهزة الشحن 
MagSafe، وتأثره�ا ع�ى األجه�زة 
الطبي�ة التي تعالج مرىض القلب بما 
يف ذلك أجهزة تنظي�م رضبات القلب 

املزروعة. 

وفقا للموقع فإن ما يمكن أن يحدث 
يف مث�ل هذه الحاالت ق�د يكون إلغاء 
تنش�يط جهاز طبي وم�وت محتمل 
للمرىض س�واء الذين يتلقون العالج 

باالجهزة أو الحاملني لدعامات.  
والش�احن الالس�لكي MagSafe هو 
عب�ارة ع�ن وض�ع مغناطي�س عى 
هاتف�ك اآليفون، حي�ث يمكن لصقه 
ع�ى الهات�ف مب�ارشًة، ويعم�ل مع 
أي غط�اء مهما كان نوع�ه، ويعترب 
األرسع عن أى ش�احن آخر، ويتيح 
شاحن MagSafe شحن هاتفني يف 
وقت واحد، ويعترب الشاحن ميزة 
كب�رة بالنس�بة للمس�تخدمني 
الذين يقض�ون أوقات طويلة 
عى ممارسة ألعاب الفيديو، 
الص�ور،  ويس�تخدمون 
الفيديوهات  ويش�اهدون 
حي�ث  طوي�ل،  لوق�ت 
م�ن  الش�احن  يع�زز 
اآليفون  بطارية  أداء 
الت�ي تقارن دائما 
بأنه�ا أق�ل من 
ت  ي�ا ر بطا

األندرويد.

خاصية في هواتف iphone 12 تهدد مرضى القلب

كش�ف تقري�ر لصحيف�ة إندبندن�ت إىل أن رشكة 
مايكروس�وفت عمالق�ة التكنولوجي�ا، س�ّجلت 
براءة اخرتاع لروبوت دردش�ة يمّكن األش�خاص 
م�ن الحديث مع أحبائه�م وأقاربهم املوتى، حيث 
يقوم روبوت الدردش�ة بتجس�يد تلك الشخصية 
التي يختارها املس�تخدم ويرغب يف الحديث معها 
بفضل الذكاء االصطناعي، وذلك بعد أن يعمل عى 

دراسة الصور والبيانات الصوتية واملنشورات عى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ورس�ائل الربيد اإللكرتون�ي، التي 
كان ينرشها أو يرس�لها الش�خص الراحل. وستستخدم 
التكنولوجي�ا محتوى مث�ل »الصور والبيان�ات الصوتية 
ومنشورات الوسائط االجتماعية والرسائل اإللكرتونية« 
إلنش�اء روب�وت محادثة يحاكي ش�خًصا معيًنا، وتصف 
ب�راءة اخ�رتاع مايكروس�وفت التقني�ة إلنش�اء نم�اذج 

ثنائي�ة أو ثالثية األبعاد لش�خص معني بن�اًء عى الصور 
واملعلوم�ات املتعمق�ة ومقاط�ع الفيديو.وتحم�ل براءة 
االخرتاع عنوان »إنش�اء روبوت محادثة ملحادثة لشخص 
مع�ني«، نظ�ام يمكن�ه الوص�ول إىل الص�ور والبيان�ات 
الصوتي�ة ومنش�ورات الوس�ائط االجتماعية والرس�ائل 
اإللكرتوني�ة وما ش�ابه ذل�ك: »إلنش�اء أو تعديل فهرس 

خاص موضوعه شخصية الشخص املحدد«.

مايكروسوفت تطور تقنية غريبة من نوعها

 Loon وقف العم�ل بمرشوع )Alphabet )Google ق�ررت رشك�ة
الطموح، الذي كان هدفه إنش�اء شبكة اتصاالت السلكية لإلنرتنت 

بمساعدة بالونات يف السرتاتوسفر.
وأوضح االس�تر ويس�تغارت املدي�ر التنفيذي مل�رشوع Loon، هذا 
الق�رار بقول�ه، إن الرشك�ة فش�لت يف العث�ور عى ع�دد كاف من 
الرشكات واملستثمرين للمساهمة يف تنفيذ هذا املرشوع. باإلضافة 
إىل هذا لم نتمكن من تخفيض النفقات إىل املس�توى املطلوب لعمل 

مستقر طويل األمد.
وق�ال، »إن ابت�كار تكنولوجي�ات جذري�ة بحد ذاته أم�ر محفوف 

باملخاطر«.
وتج�در اإلش�ارة، إىل أن الرشك�ة اختربت م�رشوع Loon بنجاح يف 
السنة املاضية، وكانت قد أطلقت 35 بالونا يف كينيا، حيث عملت يف 
شبكات الهواتف املحمولة. وكان كل بالون يغطي مساحة تصل إىل 

80 كيلومرتا مربعا.

بشكل مفاجئ.. »غوغل« 
تغلق مشروعا طموحا

نظام ذكاء اصطناعي يقدم
 وصفات أطعمة صحية

تعرف على شروط تحميل
 لعبة سبونج بوب 

بع�د طول انتظ�ار من محبى األلع�اب، أصبحت اللعبة الش�هرة 
س�بونج ب�وب SpongeBob SquarePants متوفرة رس�ميا عى 
هوات�ف أندروي�د وأجه�زة iOS من آب�ل لهواتف آيف�ون وأجهزة 
آيباد، حيث يمكن للمس�تخدمني القيام باالشرتاك فيها. وبحسب 
 SpongeBob ف�إن لعب�ة س�بونج ب�وب Pocket Gamer موق�ع
SquarePants ف�إن الرشكة املط�ورة للعب�ة Handy Games قد 
أعلنت إطالق اللعبة رسميا منذ أيام تحديدا ىف يوم 12 يناير املايض، 
حي�ث يمك�ن للمس�تخدمني أيضا لعبها ع�ى أجه�زة الكمبيوتر 
أوال�الب توب. وت�م إطالق لعب�ة SpongeBob SquarePants عى 
 Xbox One جوجل س�تاديا، و Google Stadia منصات األلع�اب
إكس بوكس وان، و PlayStation 4 بالى ستيشن 4 ، باإلضافة إىل 
 SpongeBob SquarePants الهواتف الذكية. ويتطل�ب لعب لعبة
القيام بالدخول عى متجر األلعاب Google Play لهواتف أندرويد 
واالش�رتاك يف اللعبة بس�عر 9.99$ دوالر أمريكي، وكذلك الدخول 
عى متج�ر App Store لهوات�ف آيفون وأجهزة آيباد واالش�رتاك 

فيها بسعر 8.99$ دوالر أمريكي. 

ط�ّور فريق من الباحثني يف الوالي�ات املتحدة، منظومة للذكاء 
االصطناع�ي، يمكنها تقديم نصائح بش�أن وصفات األطعمة 

الصحية حسب أذواق واحتياجات كل مستخدم. 
ويقول أحد الباحثني يف ابتكار املنظومة التي تحمل اسم »بي.
فود.ريكيو«، إن »هدفنا هو الرتكيز عى النصائح الغذائية التي 
تناس�ب كل فرد عى حدة، وتدور فكرة املنظومة حول اختيار 
الوجبة الصحيحة من بني قاع�دة بيانات للوصفات الغذائية، 

رداً عى أسئلة يقدمها املستخدم بلغة سهلة وبسيطة«.
وتهدف هذه املنظومة التي ابتكرت يف معهد رينس�الر للفنون 
التطبيقي�ة ومركز أبحاث رشكة )أي.ب�ي.إم( للتكنولوجيا يف 
نيويورك إىل مس�اعدة املس�تخدم للوصول إىل الوجبة الصحية 
الت�ي تلب�ي ذوق�ه واحتياجات�ه الصحي�ة، مع تجن�ب بعض 
املكون�ات الت�ي ربم�ا تكون ض�ارة بس�بب ظ�روف مرضية 
معين�ة، مثل تجنب الس�كريات والنش�ويات، أو تجنب بعض 
أن�واع الفواك�ه أو املكرسات مث�اًل، يف حالة إصابة املس�تخدم 

بحساسية غذائية معينة تجاه هذه األصناف.

حمل صاروخ رشكة سبيس إكس املسمى Falcon 9 مجموعة 
مكونة من 143 قمرًا صناعًيا إىل املدار، مس�جاًل رقًما قياس�ًيا 
عاملًيا جديًدا إلطالق أكرب كمية أقمار صناعية يحملها صاروخ 

واحد.
 ،1-Transporter وحملت املهمة، التي أطلق عليها اسم

م�ا مجموع�ه 10 أقم�ار صناعية لش�بكة اإلنرتنت 
ستارلينك التابعة لرشكة سبيس إكس.

كم�ا حملت أكثر م�ن 130 قمرًا صناعًي�ا ملجموعة 
متنوعة من العمالء، بما يف ذلك Planet، التي تشغل 
كوكب�ة من أقمار تصوير األرض، و ICEYE، التي 
تطور أقمار صناعية رادارية صغرة لرصد الجليد 

وتتبع الفيضانات.
وكان الرقم القيايس الس�ابق ألكرب عدد من األقمار 
الصناعية التي تم إرسالها إىل الفضاء يف رحلة واحدة 
يحتف�ظ به ص�اروخ PSLV، وهو ص�اروخ هندي، 

حمل 104 أقمار صناعية يف إطالق عام 2017.
وكان�ت مهم�ة Transporter-1 الخاص�ة برشك�ة 
سبيس إكس هي األوىل يف برنامج مشاركة الرحالت 

الجديد الذي أعلنت عنه الرشكة يف عام 2019.
وقال�ت الرشكة يف ذلك الوقت: إنها تخصص جدول 
زمن�ي منتظم إلطالق ص�اروخ Falcon 9 الخاص 
به�ا لحمل مجموعات كبرة من األقمار الصناعية 
الصغ�رة أو األقمار الصناعي�ة الصغرة، بدالً من 

الرتكيز عى حمولة أساسية واحدة كبرة.
وش�هدت األقم�ار الصناعي�ة الصغ�رة ارتفاًع�ا 
حاًدا يف شعبيتها خالل الس�نوات القليلة املاضية، 
وت�رتاوح أحجامه�ا من أحجام صغ�رة جًدا مثل 
الهات�ف الذك�ي إىل أحج�ام متوس�طة مثل ثالجة 

املطبخ.
ومع نموها بشكل أكثر تقدًما، دخلت أعداد كبرة 

من الرشكات الس�وق واعدة بتقدي�م الخدمات 
باس�تخدام تقنيات األقمار الصناعية الصغرة 

الجديدة.
وتص�ل األقم�ار الصناعي�ة الصغرة ع�ادة إىل 

املدار عن طريق إلحاقها باألقمار الصناعية 
األكرب واألكث�ر تكلفة، ويمكن أن تكون 

قائمة االنتظار طويلة وغر متوقعة.
لك�ن كان�ت هن�اك دفع�ة كبرة يف 
صناع�ة اإلطالق لتلبي�ة احتياجات 
س�وق األقمار الصناعي�ة الصغرة 

املزدهر بشكل مبارش.
رشكات  م�ن  الع�رشات  وتتعه�د 

الصواريخ الجديدة ببناء 
مصغ�رة  صواري�خ 

توف�ر  أن  يمك�ن 
إط�الق  عملي��ات 

يعة  س���ر
سه��لة  و
ر  لألقم��ا
عية  لصنا ا

الصغرة.
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كورونا يحول حالقًا إلى مليونير

االصطناعية  األقمار  صور  استخدام  بيئيون  ناشطون  بدأ    
بريطانيون  خرباء  يأمل  تقنية  وهي  الفضاء،  من  الفيلة  إلحصاء 

الثدييات  هذه  حماية  يف  تساعد  بأن 
باحثون  أفريقيا.وأوضح  يف  املهددة 
أن  وباث  أكسفورد  جامعتي  يف 
اآليل  والتعلم  الخوارزميات  استخدام 
االصطناعية  األقمار  وتكنولوجيا 
الحالية  التقنيات  مكان  تحل  قد 
الفيلة.وقالت  عد  يف  املستخدمة 
عدد  »انخفض  بيان  يف  أكسفورد 
املايض  القرن  خالل  األفريقية  الفيلة 
والقتل  القانوني  غري  الصيد  بسبب 

الزراعية وتراجع مساحات  املحاصيل  االنتقامي من قضائها عىل 
موائلها الطبيعية«.وأضافت »يتطلب الحفاظ عليها معرفة مكان 
األكثر  األسلوب  وعددها«.حالياً،  وجودها 
بيئات  يف  الفيلة  مجموعات  ملسح  شيوعاً 
طائرات  عرب  الجوي  التعداد  هو  السافانا 

مأهولة.
ولفت األكاديميون إىل أن املشاركني يف عمليات 
وأحياناً  بالتعب  يشعروا  أن  يمكن  املسح هذه 

يعوقهم ضعف الرؤية.
االصطناعية  باألقمار  »املراقبة  إن  وتابعوا 
هي تقنية غري ظاهرة وال تتطلب وجوداً عىل 

األرض«.

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا مخبأً تحت سطح البحر 
منذ  املحيط  قاع  يف  عاشت  عمالقة  مفرتسة  لدودة 
حوايل 20 مليون عام، وكانت تنقض عىل عىل كائنات 
جامعة  من  حفريات  علماء  غافلة.ويعتقد  بحرية 
تايوان الوطنية أن الجحر الذي يبلغ طوله 6.5 أقدام 
حيوان  منزل  األيام  من  يوم  يف  كان  مرتين(  )حوايل 
البحر  قاع  من  يخرج  كان  بالديدان  شبيه  مفرتس 
حية  وهي  وسحبها  بحرية،  ملخلوقات  كمني  لنصب 

إىل مخبأها.
تايوان  رشق  شمال  يف  يعملون  الذين  الخرباء  وأعاد 
بناء جحور كبرية عىل شكل حرف »L«، يعود تاريخها 
إىل ما يصل إىل 23 مليون عام، من طبقات قاع البحر 

باستخدام آثار حفرية.
ديدان  مثل  القديمة،  الديدان  أن  الخرباء  يعتقد 
قاع  استعمرت   ، الحديث  العرص  من  الـ«بوببيت« 

Credit: Shutterstock .البحر يف انتظار فرائسها
مثل  جيولوجية  تفاصيل  عن  عبارة  الحفرية  واآلثار 
جذور  وتجويفات  والجحور،  املسارات،  عالمات 
النباتات املحفوظة يف الصخور، ويستخدمها الخرباء 
املخلوقات  سلوك  حول  استنتاجات  الستخالص 
بناء  الخرباء  أعاد  عينة،   319 القديمة.وباستخدام 
 Pennichnus« اسم  عليه  يُطلق  ملخبأ  حفري  أثر 
تقريباً(،  )مرتين  قدم   6.5 طوله  يبلغ   ،»formosae
سنتيمرت(.   3 )حوايل  واحدة  بوصة  حوايل  وقطره 

وتشري األدلة املورفولوجية إىل أن  هذه األنفاق كانت 
موطناً لديدان بحرية عمالقة، مثل دودة »بوبيت« من 

العرص الحديث، بحسب ما ذكروه.
دودة   )Eunice aphroditois( »بوبيت«  دودة  وتُعد 
مائية مفرتسة ذات شعريات، ويرتاوح طولها من 4 
مرت   3( أقدام   10 إىل  تقريباً(  سنتيمرت   10( بوصات 
تقريباً(، وهي تعيش يف جحور تخلقها يف قاع املحيط.

املحيط  يف  رئييس  بشكل  »بوبيت«  ديدان  تعيش 
قاع  يف  وضيقة  طويلة  جحور  يف  وتختبئ  الهادئ، 
البحر، وهي تندفع إىل األعىل لإلمساك بأسماك غافلة، 
سحبها،  قبل  األخرى،  والديدان  الكبرية،  والرخويات 

وهي ال تزال عىل قيد الحياة، إىل أوكارها.

كازخستان  يف  السلطات  ألقت 
وممرضة  طبيبني  عىل  القبض 
طفلة  وضعوا  أن  بعد  توليد، 
املوتى  ثالجة  يف  الوالدة  حديثة 

وهي ال تزال عىل قيد الحياة
أنها  عىل  الطفلة  تسجيل  وتم 
تزال  ال  كانت  لكنها  ميتة،  ولدت 
وضعها  عندما  الحياة  قيد  عىل 
وعىل  الثالجة،  يف  الطبي  الطاقم 
تتحرك،  ساقها  رؤية  من  الرغم 
إلنقاذ  الترصف  األطباء  رفض 
البيانات  قاعدة  ألن  الرضيعة، 
الطفلة  إن  بالفعل  قالت  الطبية 

قد ماتت.
أسكربك  املحقق  وقال 
إن  كازاخستان  يف  إرموكاشيف 
الطفلة  بقتل  متهمان  الطبيبني 
الطبي،  إهمالهما  إلخفاء  عمداً 
وأفاد موقع mgorod.kz اإلخباري 
أن املولود كان طفلة، لكن بيانات 

املحكمة لم تحدد جنس املولود.

مكاملة  إىل  املحكمة  واستمعت 
هاتفية مسجلة بني أفراد الفريق 
الذي  الخطأ  يناقشون  الطبي 
بأن  املدعون  وجادل  فيه،  وقعوا 
أن  إثبات  مستوى  إىل  يرقى  هذا 
ما فعلوه كان مع سبق اإلرصار، 

وانهم عىل دراية بقتلهم الطفلة.
الفريق  أن  التحقيقات  وأفادت 
اإلقليمي  أترياو  مركز  يف  الطبي 
للوالدة فشل يف إنقاذ الطفلة، عىل 
إىل  خلصوا  الخرباء  أن  من  الرغم 
تعيش،  أن  املمكن  من  كان  أنها 
كوانيش  األطباء  كبري  وأمر 
يف  الطفلة  بوضع  نيسانباييف 
املرشحة، عىل الرغم من علمه أن 

ساقها قد تحركت.
بالسجن  حكماً  القايض  وأصدر 
نيسانباييف،  عىل  عاماً   18 ملدة 
طبيب  عىل  عاماً   16 والسجن 
كريجان،  عسكر  والتوليد  النساء 
والسجن ملدة 15 عاماً عىل القابلة 

جميلة كولباتريوفا. 
 - آخرين  طبيبني  عىل  وُحكم 
حديثي  األطفال  طب  اختصايص 
نورماخانبيتوف  رسالن  الوالدة 
بالسجن   - دزوماباييفا  وداريجا 
غري  ونصف  سنوات  ثالث  ملدة 
احتجازية بعد إدانتهما بالتقاعس 
بحسب  الجريمة،  عن  اإلبالغ  عن 

صحيفة مريور الربيطانية.    

كانت  سوالج  بيار  للرسام  لوحة  بيعت 
ليبولد  األسبق  السنغايل  للرئيس  مملوكة 
سيدار سنغور بسعر يقرب من 1,5 مليون 
يورو السبت خالل مزاد عرب الهاتف يف مدينة 

كان )غرب فرنسا(.
اللوحة  هذه  إن  للمزادات  كان  دار  وقالت 
الكانفاس  قماش  عىل  املرسومة  الزيتية 
مع خلفية صفراء قريبة من اللون الذهبي، 
 1,48( يورو  مليون   1,21 بسعر  بيعت 
لشخص  املصاريف(  مع  يورو  مليون 

»أوروبي« شارك يف املزاد عرب الهاتف.
ولفتت دار كان للمزادات إىل أن »السعر جيد 
جدا للوحة من هذا النسق«. هذا العمل الذي 
ألف يورو، كان  املزايدات عليه بـ600  بدأت 
ومليون  ألف   800 بني  يراوح  بسعر  مقدرا 

يورو، وفق دار املزادات.
تحمل  التي  اللوحة  هذه  سوالج  بيار  وقدم 
عنوان »لوحة 81×60 سم، 3 كانون األول/
سيدار  ليوبولد  »لصديقه«   »1956 ديسمرب 
كما  إنجازها،  من  قصري  وقت  بعد  سنغور 

أوضحت الدار.
الرئيس  منزل  يف  موجودة  اللوحة  وكانت 
كان  قرب  فريسون  يف  وزوجته  السنغايل 
القرن  ثمانينات  منذ  الزوجان  عاش  حيث 
املعجبني  أشد  من  سيغور  وكان  املايض. 

بالرسام البالغ من العمر 101 عام.

عقارات  وكيلة  تعمل  عاما«   43« ريجىل  تام  تدعي  أسرتالية  سيدة  حولت 
إىل  عام،   100 من  أكثر  عمره  يبلغ  ومتهالكا  قديما  منزال  الرشكات،  بإحدي 
منزل عرصي وأنيق، مؤكدة أن إنعاش املنزل القديم الذي يعود لعائلة ريجليز، 
عن  عوضاً  املنزل  تأهيل  إعادة  أرادت  املالكة  العائلة  ألن  خاصة  أهمية  ذو 
هدمه للحفاظ عىل طرازه املعماري القديم وإضفاء ملسة عرصية عليه ألنه 
جزء مهم من تراث منطقة كوينزالد.وقالت ريجيل: »لقد احتفظنا بأكرب قدر 
أمكننا  حيثما  القديمة  النوافذ  جميع  واستخدمنا  األصيل،  املنزل  من  ممكن 
ذلك. لكننا قمنا أيًضا بتحديثه لجعله منزال مريحا للعيش«، مضيفة :«كانت 
للغاية  األمر ممتع  بتجديد عقار، وكان  فيها  أقوم  التي  األول  املرة  هذه هي 
وشعرت بالفخر بعد انتهاء العمل والحصول عىل النتيجة التي كنت أتمناها ».
واستغرق التجديد ثمانية أشهر وشمل رفع املنزل فوق مستواه القديم بحوايل 
كان  أن  وبعد  أمتار،  بثالثة  تقدر  ملسافة  مكانه  من  نقله  إىل  إضافة  املرت، 
يضم أربع غرف نوم عىل الطراز القديم، تمت إضافة غرفة معيشة مفتوحة 
إنها  ريجيل  الربيطانية.وقالت  ميل«  »دييل  لصحيفة  وفقا  السفيل،  بالطابق 
القديم، خالل جائحة فريوس  الطراز  املنازل ذات  بدأت مرشوعها يف تحديث 
الصعوبات  بسبب  جديد،  من  بنائها  وإعادة  املنازل  هدم  عن  عوضاً  كورونا 
االستمرار يف  البناء، معربة عن رغبتها يف  اإلغالق عىل عمليات  التي فرضها 
التي تم تصميمها  القديمة وخاصة تلك  الجديد، للحفاظ عىل األبنية  نهجها 

وفق طراز معماري مميز.

املدمج  الكهربائي  القلب  مستشعر  مليزات  نظراً 
لهذا  الفضل  إعادة  يمكن  واتش«،  »آبل  جهاز  يف 
خالل  األشخاص،  من  عدد  حياة  إنقاذ  يف  الجهاز 
وقع  حادثاً  لكن  السوق.  يف  املحدودة  وجوده  فرتة 
الجهاز  هذا  فيها  أخرى ساعد  أظهر طريقة  أخرياً 
مختطفة  ضحية  تمكني  خالل  من  وذلك  مالكه، 

طلب املساعدة أثناء محارصتها يف خلفية شاحنة.
سيدة  أن  انتونيو«،  سان  »فوكس  موقع  ذكر  فقد 
للمساعدة  طلباً  واتش«  »آبل  استخدمت  أمريكية 
يف  الرشطة  تمكنت  اختطافها.  عن  كاشفة  أخرياً، 
الخلوي  »االتصال  استخدام  من  األثر،  عىل  آالباما، 
سيارة  يف  موقعها  واكتشاف  أثرها  لتتبع  الطارئ« 
لكن  ديسمرب،   16 يف  الحادث  وقع  مرآب.  داخل 
الخاطف املزعوم ادالربتو لونجوريا، كان قد فّر من 

املكان سرياً عىل األقدام، وقد تم اعتقاله يف 20 يناير 
ُووجهت إليه تهمة االختطاف.

يفيد تقرير الرشطة نقالً عن الضحية أنها تشاجرت 
من  أغراضها  إخراج  منها  فطلب  لونجوريا،  مع 
إىل  صعد  بذلك،  للقيام  ذهبت  وعندما  الشاحنة، 
أنه  زعمت  حيث  بعيداً،  بها  وانطلق  السائق  مقعد 

كان مخموراً يف وقتها.
وفقاً ملوقع »مايك يوز أوف« األمريكي هذه ليست 
واتش«  »آبل  استخدام  فيها  يتم  التي  األوىل  املرة 
خطرة،  مواقف  يف  أشخاص  تعقب  يف  للمساعدة 
فعىل سبيل املثال، ساعد تطبيق »اعثر عىل هاتفي« 
البنتها  أم  تعقب  يف   2016 عام  أيفون«  »ابل  عىل 
رغماً  أخذها  صديقها  أن  زعمت  التي  املخطوفة 

عنها، وتم القبض عليه بتهمة االختطاف.

من  يعمل حالقاً  العمر  أصبح شاب يف مقتبل 
يومياً  الدوالرات  آالف  يكسب  حيث  االغنياء، 
بفضل دخول بريطانيا يف حالة إغالق الحتواء 

انتشار كورونا.
الشاب  فإن  عربية،  نيوز  سكاي  وبحسب 
عاماً،  عرشين  بالكاد  يبلغ  الذي  غوليفر  بني 
يف  اإللكرتونية  التجاره  بفضل  يكسب  صار 
التمارين  ومعدات  األسنان  لتبييض  منتجات 
يف  دوالر  و400  ألفا   16 يقارب  الرياضية،ما 
إىل  سيتحول  أنه  يعني  ما  وهو  الواحد،  اليوم 

مليونري وهو ال يزال يف العرشينات من عمره.
يف  يعمل  الشاب  كان  كورونا،  جائحة  وقبل 
إجازة  بدء  إىل  اضطر  ثم  للحالقة،  صالون 

وباء  تفيش  جراء  من  العمل،  عن  قرسية 
كورونا.

أن  إىل  لندن،  يف  يقيم  الذي  الشاب  هذا  وفطن 
أطباء األسنان أغلقوا عياداتهم بسبب كورونا 
يف بداية تفيش الوباء، فجلب بضاعة من الصني 
تتيح للناس تبييض أسنانهم وهم يف بيوتهم، 

وعرضها إلكرتونيا.
تجارته  أن  غوليفر  ببال  يخطر  يكن  ولم 
وقت  ويف  رسيع،  بشكل  الرواج  هذا  ستحقق 
تبييض  معدات  يف  االتجار  منصة  باع  الحق 
األسنان ملستثمر أمريكي، لكنه واصل االتجار 

يف معدات التمارين الرياضية.
ويف أحد األشهر، باع هذا الشاب الربيطاني ما 

قيمته أكثر من ربع مليون دوالر أمريكي، ولم 
يحتج يف كل هذا إال لحاسوب محمول.

أشهر،  قبل عرشة  التجاري  بدء نشاطه  ومنذ 
بضاعة  يبيع  أن  العصامي  الشاب  استطاع 
بأكثر من مليون دوالر، من دون أن يغادر باب 
عىل  الشاب  اعتمد  املرشوع،  بداية  بيته.ويف 
البضاعة  تخزين  أجل  من  العائلة  بيت  مرآب 
له  اليوم فأصبح  أما  الصني،  يجلبها من  التي 

مكتب وأماكن فسيحة للتخزين.
يقوم  حتى  له  صديقا  وظف  إنه  ويقول 
بمساعدته، أما عملية البيع فتجري من خالل 
مختلف  إىل  املنتجات  إليصال  »أمازون«  موقع 

قارات العالم.
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ينبع  االدعاء و هذا 
بيرت  كتاب  بعنوان من  برانني 

 ،)The End of the World  ( العالم«  »نهاية 
الذي صدر عام 2017  لكنه انترش مؤخرا بعد 
بواسطة  »تويرت«  عىل  منه  مقتطفات  ظهور 
كشف  كيف  يروي  حيث  أوسني،  مات  املدون 
كوارث  خمس  سبب  حول  أدلة  عن  العلماء 

جّرت الحياة عىل األرض إىل حافة االنقراض.
املرجح  من  أنه  الكتاب  من  مقتطفات  وتقول 
سافرت  كوكبنا  سكنت  التي  الحيوانات  أن 
الناجم  الحطام  عىل  الخارجي  الفضاء  إىل 
لذلك  عليها،  قىض  الذي  العنيف  الكويكب  عن 
إىل  وصلت  عندما  الحياة  قيد  عىل  تكون  لن 
ربما  الديناصورات  أن  إىل  األرض.وأشار  مدار 

القمر  تزور  التي  الحياة  أشكال  أول  كانت 
عىل  ومسطحة  ميتة  كانت  وإن  واملريخ، 
التي  الغريبة  للفرضية  ووفقا  فطرية.  شكل 
ربما  برانني،  بيرت  العلمي  الصحفي  اقرتحها 
كواكب  إىل  انتقلت  الديناصورات  بقايا  تكون 
حدوث  أعقاب  يف  الشميس  النظام  يف  أخرى 
والباليوجيني  الطباشريي  العرص  انقراض 
ومحى  سنة  مليون   66 نحو  منذ  حدث  الذي 
80% من الحياة عىل األرض.واصطدم الكويكب 
الكارثي وفقا للخرباء يف »الزاوية األكثر دموية 
بشبه  اآلن  يعرف  ما  إىل  وصل  عندما  املمكنة« 
برانني،  املكسيكية.وكتب  يوكاتان  جزيرة 
أن  وهو صحفي علمي حائز عىل جوائز عدة، 
وقد  إيفرست،  جبل  من  أكرب  كان  الكويكب 

من  مرة   20 أرسع  الجوي  الغالف  يف  تحطم 
»يف  الكويكب  أن  إىل  مرسعة.وأشار  رصاصة 
تحته  الهواء  ضغط  الفوري،  شبه  هبوطه 
أكثر  وجيزة  لفرتة  أصبح  أنه  لدرجة  بعنف 
سخونة من سطح الشمس«.ويشري الصحفي 
الديناصورات  انقالب  إىل  أدى  االصطدام  أن  إىل 
يف  ثقبا  أحدث  الكويكب  أن  وكتب  الفضاء.  إىل 
فراغ الفضاء الخارجي، وتم طرد كميات هائلة 
من األرض )مع ما تبقى من الديناصورات( إىل 
تعليقات من  الكتاب  بعده.ويتضمن  املدار وما 
الجيوفيزيائي ماريو ريبوليدو يف مركز البحوث 
الجوي  الغالف  ضغط  »بدأ  برانني:  أخرب  الذي 
تصل  أن  قبل  الفوهة  حفر  يف  الكويكب  أمام 
إىل هناك. ثم، عندما المس النيزك األرض، كان 

الغالف  أن  لدرجة  ضخما  وكان  تماما.  سليما 
الجوي لم يخدشه«.وأوضح برانني: »مع اندفاع 
كميات  طرد  تم  الحفرة،  هذه  إلغالق  السماء 
املدار وما وراءه، كل ذلك  إىل  هائلة من األرض 
االصطدام«. من  ثانيتني  أو  ثانية  غضون  يف 

هناك  تكون  أن  املحتمل  من  برانني:  وتساءل 
عىل  الديناصورات  عظام  من  صغرية  أجزاء 

القمر؟، ورّد ريبوليدو: »نعم، عىل األرجح«.
بقدر ما قد يبدو األمر جنونا ، فهذه ليست املرة 
األوىل التي يتم فيها اقرتاح مثل هذه الفرضية 
املبالغ فيها. ويف عام 2013، أجرى علماء من 
املتحدة  الواليات  يف  بنسلفانيا  والية  جامعة 
دراسة افرتضت أنه نتيجة اصطدام الكويكب، 

تم إرسال آثار الحياة إىل الفضاء.

األقمار االصطناعية لحماية الحياة البرية

»آبل واتش« تنقذ ضحية مخطوفة

رغم أن نيل أرمسترونج 
كان أول إنسان وطأت 

قدمه سطح القمر 
في عام 1967، إال 

أن الديناصورات ربما 
سبقته قبل 66 مليون 

سنة، أو على األقل 
بعض كائنات ما قبل 

ضبط  من  املرصية  األمن  أجهزة  تمكنت 
لبيع  بالرتويج  لقيامهما  بالقاهرة  شخصني 
االجتماعي  التواصل  موقع  عرب  طفلتهما 

»فيسبوك«.
غري  الهجرة  مكافحة  إدارة  معلومات  وأكدت 
مكافحة  بقطاع  بالبرش  واإلتجار  الرشعية 
إحدى  قيام  املنظمة،  والجريمة  املخدرات 
الفتيات باإلعالن عرب حسابها عىل »فيسبوك« 
طفلة  عن  والتنازل  الترصف  يف  رغبتها  عن 
مع  والتواصل  مادي  بمقابل  امليالد  حديثة 
برامج  عرب  األطفال  تبني  راغبي  من  عمالئها 
بينها  من  النصية،  املحادثات  وتطبيقات 

»ماسنجر«.
أمكن  املعلومات  وجمع  التحريات  وبإجراء 
وزوجها  املذكور  الحساب  صاحبة  تحديد 
وتبني أنهما )سيدة مقيمة بدائرة مركز رشطة 

نجع حمادي بقنا، وزوجها مقيم بدائرة قسم 
رشطة املطرية بالقاهرة(.

وبالتنسيق مع قطاع  االجراءات  تقنني  وعقب 
واإلدارة  القاهرة  أمن  ومديرية  العام  األمن 
ضبطهما  أمكن  املعلومات  لتكنولوجيا  العامة 
بعرضها  قيامهما  حال  »الطفلة«  ونجلتهما 
رشطة  قسم  بدائرة  مادي  مبلغ  مقابل  للبيع 
الواييل بالقاهرة، كما ضبط مع املتهمة، هاتف 
محمول يحوى العديد من الرسائل واملحادثات 
جريمة  ارتكابها  عىل  الدالة  والصوتية  النصية 
بأن  أقرا  وبمواجهتهما  نجلتها،  لبيع  الرتويج 
نجلتهما  للبيع  بعرضها  قاما  التي  الطفلة 
بها  مثبت  لها  ميالد  شهادة  وبحوزتهما 
بذلك  قاما  وأنهما  الطفلة،  كوالدي  بياناتهما 
اتخاذ  وتم  مالية،  بضائقة  ملرورهما  نظرا 

اإلجراءات القانونية.

األملانية  اإلعالم  تطلق يف وسائل  التي  األسماء  بأن معظم  بعد مالحظتها 
عىل الظواهر املناخية املتقلبة، هي أسماء أملانية أو التينية، بادرت جمعية 
للصحافيني بأملانيا باطالق أسماء من أصول مهاجرة وضمنها عربية مثل 
اإلعالم  التنوع يف وسائل  تعزيز  تعمل عىل  أحمد ويوسف.أطلقت جمعية 
املناخية  الظواهر  عىل  أجنبية  أصول  من  أسماء  إلطالق  حملة  األملانية 
املقبلة، منها مثالً إسم »أحمد« بدالً من »كالوس« عىل عاصفة متوقعة. 
تُعطى  أملانية  أسماء  أن   NdM إم«  دي  »إن  الصحافيني  والحظت جمعية 
لكل هذه الظواهر تقريباً يف نرشات األحوال الجوية، فقررت رشاء 14 اسماً 
من معهد األرصاد الجوية بجامعة برلني سعياً إىل تسميات تعكس بشكل 
أفضل تنوع املجتمع.ومن بني األسماء املختارة للمنخفضات أو املرتفعات 
وديميرتيوس  وفالفيو  ويوسف  وغوران  »أحمد  املقبلة  األشهر  يف  الجوية 
ودراجيكا وتشانا«.وقالت رئيسة الجمعية فردا أتامان إن »جعل الطقس 
اإلعالم  وسائل  تكون  أن  يف  آملًة  رمزية«،  خطوة  مجرد  هو  تنوعاً  أكثر 
حسابها  عىل  الجمعية  املجتمع.ونرشت  لتعددية  انعكاساً  أكثر  األملانية 
املنخفضات  مثل  وظواهر  الجوية  األحوال  رصد  لخريطة  نموذجا  بتويرت 
اسم  جانب  إىل  »أحمد«  مثل  مهاجرة  أصول  من  أسماء  وعليها  الجوية 
إىل فئة  املنتمني  أن نسبة الصحافيني  إىل  الجمعية  »ليزا« األملاني.وأشارت 
والديهم  أحد  ليس  أو  األملانية  الجنسية  يحملون  ال  الذين  أي  املهاجرين، 
عىل األقل أملانياً، ال تتجاوز 5 إىل 10 يف املائة، يف حني أن هذه الفئة تشّكل 
رشاء  أن  إىل  اإلشارة  أملانيا.وتجدر  سّكان  مجمل  من  املائة  يف   26 نحو 
أسماء املنخفضات أو الضغوط الجوية املرتفعة يف معهد األرصاد الجوية 
اليوروهات  الراغبني، مقابل بضع مئات من  بجامعة برلني متاح لجميع 
عىل  اإلناث  أسماء  طغيان  طالبية.وأثار  مشاريع  لتمويل  تُستخدم  التي 

العواصف يف تسعينات القرن العرشين جدالً انتهى إىل تعزيز التنوع.

عرضا طفلتهما للبيع عبر »فيسبوك« !

اكتشاف دودة مفترسة عمالقة عمرها 20 مليون عام !

الديناصورات زارت القمر والمريخ قبل 66 مليون سنة!

news

لوحة بـ 1.5 
مليون يورو

وضعوا رضيعة في ثالجة الموتى وهي حية

تحول مبنى قديما عمره
 100 عام إلى منزل فاخر !

فرضية مبالغ فيها

أثرية من الفسيفساء  تمكنت السلطات األمنية يف تركيا من استعادة لوحة 
تعود إىل ألفي عام يف والية إزمري غربي البالد، وذلك قبل بيعها لتجار آثار.

وحددت الفرق األمنية سيارة تم نقل القطع األثرية التاريخية بها وتتبعتها 
فسيفساء  عىل  السيارة  بداخل  اللوحة.وعثر  عىل  التعرف  نظام  باستخدام 

يعود عمرها إىل ألفي عام وتنتمي إىل العرص الروماني مغلفة بالكرتون.
إىل  الفسيفساء  تسليم  تم  كما  السيارة،  يف  كانوا  أشخاص   4 اعتقال  وتم 

مديرية متحف إزمري، فيما ال تزال إجراءات التحقيق األويل مع املشتبه بهم.

استعادة فسيفساء 
عمرها 2000 عام قبل بيعها !

أسماء عربية لظواهر مناخية في ألمانيا !


