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طلب سعودي يثير موجة سخرية غير 
مسبوقة في العراق

االنتخابات »المبّكرة« في مرمى »األعراب«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
مع اس�تمرار االس�تعدادات الفني�ة إلجراء 
االنتخابات »ش�به املبّكرة«، املقرر إجراؤها 
يف العارش م�ن ترشين األول املقبل، بدالً من 
املوعد القديم الذي كان محدداً يف الس�ادس 
م�ن حزي�ران 2021، م�ا تزال األع�ن ترنو 
صوب نزاهة وش�فافية العملية االنتخابية 
برّمتها، بعد س�نوات طويلة من االدعاءات 

بتزوير االنتخابات النيابية واملحلية.
ويف هذا اإلط�ار أعلن وزي�ر الخارجية فؤاد 
حس�ن، األربع�اء، ع�ن مخاطب�ة مجلس 
األمن الدويل لتأمن رقابة أممية لالنتخابات 
الربملانية. وجاء ذل�ك يف ترصيحات أدىل بها 
خالل لقائ�ه رئيس بعثة االتح�اد األوروبي 

لدى بغداد مارتن هيث، يف العاصمة .
ووفق�اً لبي�ان رس�مي فإن حس�ن وهيث 
االنتخاب�ات  إلج�راء  التحض�رات  ناقش�ا 
الربملاني�ة املقبلة والخط�وات التي اتخذتها 
وزارة الخارجّي�ة للتواص�ل م�ع املنظمات 
الدولّي�ة، ومنظم�ة األمم املتح�دة، ودعمها 
للعملية االنتخابية ودع�وة مراقبن دولين 
إن  ملراقبته�ا. ونق�ل ع�ن حس�ن قول�ه، 
»الخارجي�ة بعثت رس�الة إىل مجلس األمن 

حول طلب الرقابة االنتخابية«.
وج�اء ق�رار تأجي�ل موع�د االنتخابات من 
حزيران إىل ترشين األول، بعد دراسة مقرتح 
قدمت�ه مفوضي�ة االنتخاب�ات إىل مجل�س 
الوزراء، ينط�وي عىل أس�باب فنية مهمة، 
م�ن ش�أنها أن تضم�ن نزاه�ة االنتخابات 
وتس�اوي الف�رص أم�ام الجمي�ع لخوض 

االنتخابات بحرية وعدالة.
وكانت املفوضية اقرتحت تأجيل االنتخابات 
وإجراءه�ا يف 16 م�ن ش�هر ترشي�ن األول 
املقب�ل، بحس�ب وثيقة ص�ادرة عن رئيس 
مجل�س املفوضن، جليل خل�ف، يوم األحد 
الثان�ي 2021(، حي�ث ق�رر  كان�ون   17(

املجل�س بموجب قراره رق�م )1( للمحرض 
 2021/1/17 يف  امل�ؤرخ   )5( االس�تثنائي 
اق�رتاح يوم 16 ترشي�ن األول 2021 موعداً 

إلجراء االنتخابات الربملانية املبكرة.
وب�ررت املفوضي�ة س�بب اق�رتاح املوع�د 
ذل�ك  أن  إىل  االنتخاب�ات،  إلج�راء  الجدي�د 
جاء نظ�راً النته�اء املدة املحددة لتس�جيل 
ع�دد  ولقل�ة  السياس�ية،  التحالف�ات 
التحالفات املسجلة يف دائرة شؤون األحزاب 
والتنظيمات السياس�ية للف�رتة املحددة يف 
ج�دول العملي�ات، م�ا يتطل�ب تمديد فرتة 
تس�جيل التحالف�ات، وما يرتت�ب عىل ذلك 
من تمديد فرتة تسجيل املرشحن وإلفساح 
املجال أمام خرباء األم�م املتحدة واملراقبن 
تحقي�ق  يف  دور  له�م  ليك�ون  الدولي�ن، 
أكرب ق�در ممكن م�ن الرقابة والش�فافية 
يف العملي�ة االنتخابي�ة املقبل�ة، ولضم�ان 

نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء 
بشأن توسيع التسجيل البايومرتي وإعطاء 
الوقت الكايف للمش�مولن به، وإكمال كافة 

االستعدادات الفنية.
إلج�راء  السياس�ية  املس�اعي  خض�م  ويف 
انتخاب�ات نزيهة بعيدة ع�ن التزوير انربت 
مجموعة دول للمشاركة يف الرقابة الدولية 
ع�ىل االنتخاب�ات العراقية، بعضه�ا يمتلك 
خ�ربة مرتاكمة وتج�ارب عدي�دة مع امللف 
االنتخاب�ي، إال أن الرأي العام العراقي ُصدم 
بطل�ب تقدم�ت به الس�عودية للمش�اركة 

بمراقبة االنتخابات!
وج�اء يف بي�ان للمفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخابات: »اس�تجابة للدعوات الرس�مية 
إىل  االنتخاب�ات  وّجهته�ا مفوّضي�ة  الت�ي 
الس�فارات العربي�ة واألجنبي�ة واملنّظمات 
الدولية املعنية بالشأن االنتخابي للمشاركة 

اس�تقبلت  االنتخاب�ات،  ع�ىل  الرقاب�ة  يف 
املفوّضي�ة طلبات اعتم�اد مراقبن دولين 
ملراقب�ة االنتخاب�ات م�ن س�فارات ال�دول 
اآلتي�ة: )الهن�د، الفلب�ن، لبن�ان، اليابان، 
اليونان، فنزوي�ال، الكويت، اململكة العربية 

السعودية(«.
وع�ىل إث�ر ذل�ك، ضّج�ت مواق�ع التواصل 
االجتماعي، بتعليقات س�اخرة إزاء الطلب 
ب�«املضح�ك  وصف�وه  ال�ذي  الس�عودي 
املبكي«، فيما علّ�ق بعض املدونن بالقول: 
»الس�عودية التي لم تج�ِر انتخابات واحدة 
يف تأريخه�ا تطلب اإلرشاف ع�ىل انتخابات 

العراق«.
وحول هذا املوضوع، يقول املحلل السيايس 
صب�اح العكي�ي ل�«املراقب العراق�ي«، إن 
»السعودية صاحبة اليد الطوىل يف استهداف 
العملية السياس�ية وزعزعة الوضع األمني 

نف�س  حالي�اً  تم�ارس  وه�ي  الع�راق،  يف 
األسلوب من خالل السعي لتهديم الدولة«.

وي�رى العكيي أن »ه�ذه األالعيب ال تنطي 
ع�ىل العراقي�ن، الذي�ن يعلمون جي�داً بأن 
الس�عودية تخفي الع�داء للش�عب والدولة 
»الطل�ب  أن  معت�رباً  س�واء«،  ح�د  ع�ىل 
السعودي ملراقبة االنتخابات العراقية، مثر 
للس�خرية، ألنها دولة غر ديمقراطية ولم 

تجِر انتخابات واحدة يف تأريخها«.
ويؤكد أن »هن�اك مصادرة للحريات والرأي 
يف الس�عودية، وكل ما يحدث  هناك مخالف 
لحقوق اإلنسان والديمقراطية«، مشراً إىل 
أنها »تمارس أس�لوب التضليل ودعم بعض 

الشخوص، عىل حساب اآلخرين«.
وبينم�ا تكاب�د الكت�ل السياس�ية ال�رتدي 
تس�هيالت  لتقدي�م  الراه�ن،  االقتص�ادي 
إلج�راء  تمهي�داً  الكاظم�ي،  حكوم�ة  إىل 
تتح�ّرك  املبّك�رة،  الربملاني�ة  االنتخاب�ات 
الواليات املتحدة بالت�وازي مع تلك الجهود، 
إليجاد موطئ قدم يف الحكومة املقبلة، التي 
تنوي واش�نطن تش�كيلها وفق “مقاسات 

معينة”.
وتسعى اإلدارة األمركية من خالل تحركها 
الح�ايل، إىل “اقتحام” االنتخاب�ات العراقية 
من “أوسع أبوابها”، إذ كشف مساعد وزير 
الخارجية األمريكي لش�ؤون الرشق األدنى 
ديفيد ش�ينكر، عن لقاء أمركي “موسع” 
م�ع مبعوثة األمم املتح�دة يف العراق جينن 
بالس�خارت، ناق�ش “االنتخاب�ات املبكرة، 

والدور التي تلعبه البعثة”.
ويف لق�اء عقده يف كان�ون األول املايض مع 
عدد من الصحفي�ن العراقين، عرب الدائرة 
املغلقة، قال ش�ينكر إن “الوالي�ات املتحدة 
تلت�زم بتخصي�ص 10 مالي�ن دوالر لدعم 
هذا الجهد”، يف إشارة إىل مساعي الحكومة 

إلجراء االنتخابات املبّكرة.

المراقب العراقي/بغداد...
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  ح�ذرت 
النيابي�ة، ام�س االربع�اء، م�ن 
الترصيح�ات  الت�رع باط�الق 

حول الوضع االمني يف العراق.  
عب�اس  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  رصوط 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«  إن 
جمي�ع  يف  األمن�ي  »الوض�ع 
تحدي�ات  يواج�ه  املحافظ�ات 
مختلف�ة االبع�اد«، الفت�ا اىل انه 
»لي�س كل عملية قت�ل دوافعها 
إرهابي�ة يف ظ�ل وج�ود دواف�ع 
آخرى ومنها الجنائية املبنية عىل 

ثارات ونزاعات بعضها عشائري 
لك�ن باملجمل نحن م�ع القوات 
الجن�اة  اعتق�ال كل  االمني�ة يف 
وإيض�اح  للعدال�ة  وتقديمه�م 
الحقائق للرأي العام بشفافية«.

وأض�اف، أن�ه »لالس�ف، هن�اك 
يطلق�ون  السياس�ين  بع�ض 
لنتائج  انتظ�ار  ترصيحات دون 
األمني�ة  الق�وى  تحقيق�ات 
تل�ك  دواف�ع  لبي�ان  املختص�ة 
الجرائ�م«، مبين�ا أن »خط�ورة 
الترصي�ح تك�ون أك�رب اذا كان 
ص�ادرا ع�ن نائ�ب يمثل ش�عبا 
ويطل�ق اتهام�ات خط�رة غر 

مبنية عىل ادلة وبراهن موثوقة 
ما يؤدي اىل خلق اجواء مشحونة 

وسلبية«.
»رضورة  اىل  ال�رصوط  ودع�ا 
ان تأت�ي الترصيح�ات مطابقة 
لحقائق القوى االمنية من خالل 
االدلة والرباه�ن الن العراق يمر 
بظرف حساس جداً يف ظل وجود 
داع�ش«، مش�راً اىل أن »العراق 
بحاجة اىل الوحدة والتكانف الن 
أي اثارة للوضع يستغلها داعش 
يف اس�تهداف االبري�اء من خالل 
نزي�ف الدم�اء وه�ذا ام�ر يجب 

االنتباه اليه«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب كاظم الصيادي، امس االربعاء، ان قيادات 
الكتل املمثلة للمكون الش�يعي غائبة عن اجتماعات 
مناقش��ة مرشوع قانون املوازن�ة العامة االتحادية 

. 2021
وق�ال الصي�ادي يف مؤتمر صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« انه »م�ن خالل املناقش�ات ح�ول قانون 
املوازن�ة وجدنا عدة مالحظات ، وكنا نأمل ان تنتهي 
تل�ك املالحظ�ات باعتبارها م�ن تراكمات الس�نوات 

السابقة«.
واضاف انه »كان من املؤمل من قادة الكتل الشيعية 
ان تتك�رم ول�و لي�وم واح�د يف االس�بوع وتح�رض 
مناقش�ات اللجنة املالية للمحافظة عىل مكتس�بات 

وحق�وق املك�ون ، الذي طامل�ا تباكوا علي�ه خاص�ة 
يف اي�ام االنتخابات والدفاع عن الحق�وق والواجبات 

وغرها من املسميات ».
وتابع :« ش�اهدنا الكثر من ممثي املكونات حرضوا 
اجتماعات اللجنة املالية ، عدا ممثي املكون الشيعي، 
وهي س�ابقة خطرة تس�جل وتضاف اىل الس�وابق 
االخرى التي س�جلت سابقا النهم ال يفقهون بوضع 
املوازن�ة ش�يئا وه�م بعي�دون كل البع�د ع�ن ابناء 

املكون«.
يف  النيابي�ة  املالي�ة  »اللجن�ة  ان   ، الصي�ادي  ورأى 
املوازنة الحالية بعي�دة كل البعد عن موازنة الحقوق 
والواجب�ات ، وه�م قريب�ون م�ن التوافق�ات فقط 

ومصالح البعض ال غرها ».

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائب عالء الربيعي، ام�س االربعاء، إن 
رئي�س هيأة االع�الم واالتص�االت تهرب من 

االستجواب عن هدر املال العام.
وق�ال الربيع�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »هناك مخالفات وهدر 
للم�ال الع�ام وديون�ا مرتتبة بذم�ة رشكات 
الهاتف النقال، مبينا ان »س�وء االدارة ونفوذ 
بع�ض السياس�ين ادى اىل تده�ور وضي�اع 

الواردات املالية«.
وأضاف، إنه »س�يتم تحديد موعد اخر قريب 
الس�تجواب رئيس هيأة االع�الم واالتصاالت 

ويف ح�ال عدم حضوره سيس�تجوب غيابيا، 
ان  يج�ب  االتص�االت  »قط�اع  ان  اىل  الفت�ا 
يصحح عن طريق ابعاد الفاس�دين واملجيء 

بشخصية فنية متخصصة«.
وتاب�ع، »لنا مواقف س�ابقة بايق�اف تجديد 
عق�ود رشكات الهاتف النق�ال وموقف لجنة 
االعالم واالتصاالت كان رافضا لتجديد عقود 

رشكات الهاتف النقال«.
وب�ن الربيع�ي، إن “ه�ذه ال�رشكات تلت�ف 
باس�اليب عدي�دة ومنه�ا النفوذ الس�يايس، 
واصف�ا رشكات الهاتف النقال بأنها ليس�ت 

محل ثقة بان تعمل يف العراق”.

األمن النيابية تحذر من التسرع بالتصريحات
 حول الوضع األمني

5

روحاني ينعت ترامب  بـ»المجرم الشرير« 
ويتوقع انتهاء الحرب االقتصادية

»داعش« وتفجيرات بغداد:
 الدالالت والمآالت

4

في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة االقتصاد النيابية، امس االربعاء ، أن رواتب املوظفن مؤمنة لش�هري شباط وآذار 

املقبلن.
وقال�ت عض�و اللجنة ندى ش�اكر يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »رواتب 
موظف�ي العراق، وبقي�ة الرشائح االخ�رى مؤمنة بالكامل لش�هري ش�باط وآذار، من خالل 

القرض املايل االخر الذي اقره مجلس النواب بناء عىل طلب الحكومة«.
واكدت بانه »تم تأمن الرواتب لكي ال يقع املوظفون ضحية تأخر إرسال املوازنة بسبب تلكؤ 
الحكوم�ة يف هذا االط�ار«. ولفتت اىل ان« تأمن الرواتب امر بال�غ االهمية، ولكن ملاذا الذهاب 
نح�و االقرتاض الخارجي، يف ظل وجود خط�وات قدمناها للحكومة، من أجل تعظيم مواردها 

املالية كما ان هناك ابوابا متعددة يف هذا االتجاه«.

االقتصاد النيابية تؤكد تأمين رواتب 
شهري شباط وآذار

نائب: رئيس هيأة اإلعالم تهرب
 من االستجواب

قيادات الكتل الشيعية تغيب عن مناقشة 
مشروع الموازنة

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
سلس�لة من االج�راءات الروتينية فرضتها 
الق�وات االمني�ة خ�الل االي�ام االخ�رة يف 
بغداد وعدد من املحافظات، تتس�بب بحالة 
من الف�زع والهلع ل�دى املواط�ن العراقي، 
الط�رق  بغل�ق  االج�راءات  وتمثل�ت ه�ذه 
تضاي�ق  مروري�ة  باختناق�ات  والتس�بب 
تح�ركات املواطنن، فضالً عن زيادة الزخم 

يف السيطرات.
مختص�ون يف الش�أن االمن�ي، رأوا أن تل�ك 
االج�راءات املتبعة خالل الفرتة الحالية هي 
م�ن »صنيع�ة« ق�وات االحت�الل االمريكي 

بع�د 2003، مش�ددين ع�ىل أهمية »قطع« 
خط�وط االم�داد لتل�ك الجماع�ات واتب�اع 
أس�اليب اس�تخبارية جادة فضال عن شن 
عمليات عس�كرية نوعية لكبح النشاطات 
االرهابية قبل استهدافها للمواطن العراقي. 
وش�هد يوم الخميس امل�ايض وقوع تفجر 
إرهابي بواسطة انتحارين يرتديان أحزمة 
ناسفة، يف س�احة الطران وسط العاصمة 
بغداد وراح ضحيته أكثر من 30 شهيدا و ما 
يقارب ال�80 جريحا غالبيتهم من الكسبة 
وأصحاب الدخل اليومي، وسط مخاوف من 
عودة تمدد الجماعات االرهابية ومسلس�ل 

التفجرات إىل الواجهة من جديد.
وحذرت أوس�اط أمنية ونيابية ومختصون 
يف الشأن االمني من عودة نشاط الجماعات 
االرهابية وتزايد نشاط الخاليا النائمة خالل 
الفرتة املقبل�ة خصوصا يف ظ�ل التطورات 

السياسية التي يعيشها العراق والعالم.
واعت�ربت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة، 
عودة النش�اطات االرهابية وعملية تفجر 
الط�ران بأنه�ا داللة ع�ىل فش�ل الخطط 
األمني�ة الت�ي وضعته�ا الحكوم�ة، فيم�ا 
اعت�ربت أن التغي�رات التي أجراه�ا القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة بأنها »غر مهنية« 

وتحمل طابعا سياسيا ويراد بها استهداف 
قادة أمنين لهم الخربة يف إدارة امللف االمني 

يف البلد.
تش�هد  التفج�رات،  تل�ك  خلفي�ة  وع�ىل 
العاصم�ة بغداد س�يما مراكزه�ا الحيوية 
سلس�لة إجراءات أمنية تسببت بحاالت من 
االختناقات والزحامات املرورية، االمر الذي 
خل�ف امتعاض ع�دد كبر م�ن املواطنن، 
وس�ط دعوات إىل ش�ن عمليات عس�كرية 
اس�تباقية لدك أوكار الجماع�ات االرهابية 

والخاليا النائمة التابعة لها....
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
خالل الس�نوات األخرة، انخفض منس�وب 
املياه يف نهري دجلة والفرات بش�كل واضح، 
ما أثار املخاوف بشأن جفاف هذين النهرين 
اللذي�ن يعتمد عليهما العراق بش�كل كبر يف 
توف�ر حاجته من مي�اه الزراع�ة والرشب، 
ورغم مساع العراق إلبرام اتفاقية مع تركيا 
بش�أن حصة الع�راق املائية , نج�د أن هناك 
مماط�الت من قب�ل الجانب الرتك�ي يف عقد 
اتف�اق مائ�ي ما ب�ن البلدي�ن , وه�ذا يعود 

لضعف الدبلوماس�ية العراقي�ة ، إذ إن طيلة 
االع�وام املاضية لم نجد رغب�ة عراقية جادة 
يف هذا املجال , فض�ال عن ضعف الحكومات 
املتعاقب�ة الت�ي لم توِل ه�ذا املل�ف االهمية 
الكافي�ة , فموس�م االمطار ش�حيح , فضال 
ع�ن التهديدات املس�تمرة من قب�ل حكومة 
بارزاني بقطع املياه عن الوس�ط والجنوب ، 
فضال عن ملف الس�دود التي تسعى حكومة 
االقليم إلنش�ائها وتق�در ب�11 س�داً بحجة 
تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة , ورغ�م الوعود 

الرتكية بتحس�ن االم�دادات املائي�ة للعراق 
لكن اليشء ملموس لحد اآلن.

وأك�د وزي�ر امل�وارد املائي�ة مه�دى رش�يد 
الحمداني، أن بالده س�تواجه ش�حا يف املياه 
إذا لم يت�م التوصل التفاق م�ع تركيا، مبيناً  
أن االت�راك لديهم رغبة لحس�م مل�ف املياه ، 
لكنه�م يريدون ش�هرين للدراس�ة، فاالزمة 
ب�دأت  تطفو عىل الس�طح مع إع�الن تركيا 
بدء ملء س�د »أليس�و«، مبينا أن »املفاوض 
العراق�ي لم يكن موفقا يف إب�رام االتفاقيات 

مع الجانب الرتكي من أجل تقاسم املياه«.
مختص�ون أك�دوا أن ضع�ف الدبلوماس�ية 
العراقي�ة وراء اس�تهانة تركي�ا بالع�راق , 
وتلويح الرئي�س الرتكي بملف املياه للضغط 
من أجل قب�ول بقاء قواته يف ش�مال العراق 
بحج�ة محارب�ة ق�وات ال�� pkk الكردي�ة 
املعارضة، فالعراق يمتلك عوامل ضغط قوية 
تجاه تركي�ا ويف مقدمتها املل�ف االقتصادي 

الذي يتجاوز ال� 20 مليار دوالر سنويا ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

قطع إمداد »اإلرهاب« بداًل من الشوارع 
مختصون ينتقدون األداء األمني

»الجفاف« ورقة تركية »تلعب«  على طاولة 
فصل الصيف والحلول الحكومية »معدومة«

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
ُه�زَّْت ش�باك املنتخ�ب الكويتي، أمس األربع�اء، بثنائية س�جلها املنتخب 

العراقي يف ملعب جذع النخلة بمحافظة البرصة.
ونقل مراس�ل »املراقب العراق�ي« ان »املنتخب العراقي عالج تأخره بهدف 

أمام نظره الكويتي إىل فوز بهدفن يف املباراة الودية .
وس�جل منتخ�ب الكوي�ت أوالً يف الش�وط األول ع�ن طري�ق الالع�ب عيد 
الرش�يدي، قبل أن يع�دل محمد داود للعراق برأس�ية متقن�ة، وهو هدفه  
األول ل�ه دوليا من أصل س�تة لعبه�ا للمنتخب العراق�ي. ويف الدقيقة 88 
عرق�ل مدافع الكويت فهد حمود الرش�يدي، أيمن حس�ن مهاجم العراق، 
ليتحص�ل ع�ىل البطاقة الحم�راء ويهدي الع�راق ركلة ج�زاء، أتقن أيمن 
حسن بتنفيذها، وحول العراق خسارته لفوز معنوي. يشار إىل أن العراق 
استضاف املنتخب الكويتي ضمن استعدادات املنتخبن لتكملة مشوارهما 

يف التصفيات املزدوجة لبطولتي كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

العراق يهز »جذع النخلة« 
بهدفين وديين

6
صبري يقترب من انهاء تعاقده 

مع نفط ميسان
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حواضن اإلرهاب »منسية« والمواطن يدفع الثمن

دعــوات إلطــالق عمليــات عسكــرية نـوعية 
بـــداًل مــن زحــام السيطـــرات

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
سلسلة من االجراءات الروتينية فرضتها 
الق�وات االمني�ة خ�ال االي�ام االخرية يف 
بغ�داد وع�دد م�ن املحافظ�ات، تتس�بب 
بحال�ة م�ن الف�زع والهلع ل�دى املواطن 
العراق�ي، وتمثل�ت هذه االج�راءات بغلق 
الط�رق والتس�بب باختناق�ات مروري�ة 
تضاي�ق تح�ركات املواطن�ن، فضاً عن 

زيادة الزخم يف السيطرات.
مختصون يف الش�أن االمن�ي، رأوا أن تلك 
االج�راءات املتبع�ة خال الف�رة الحالية 
االحت�ال  ق�وات  »صنيع�ة«  م�ن  ه�ي 
االمريكي بعد 2003، مشددين عىل أهمية 
»قط�ع« خطوط االمداد لتل�ك الجماعات 
واتباع أس�اليب اس�تخبارية جادة فضا 
عن ش�ن عمليات عس�كرية نوعية لكبح 
النش�اطات االرهابي�ة قب�ل اس�تهدافها 

للمواطن العراقي. 
وشهد يوم الخميس املايض وقوع تفجري 
إرهاب�ي بواس�طة انتحاري�ن يرتدي�ان 
أحزمة ناسفة، يف س�احة الطريان وسط 
العاصمة بغ�داد وراح ضحيت�ه أكثر من 
30 ش�هيدا و م�ا يق�ارب ال��80 جريحا 
غالبيتهم من الكس�بة وأصح�اب الدخل 
اليومي، وس�ط مخاوف من ع�ودة تمدد 
الجماعات االرهابية ومسلسل التفجريات 

إىل الواجهة من جديد.
وحذرت أوساط أمنية ونيابية ومختصون 
نش�اط  ع�ودة  م�ن  االمن�ي  الش�أن  يف 
الجماعات االرهابية وتزايد نشاط الخايا 
النائم�ة خال الف�رة املقبلة خصوصا يف 
ظل التطورات السياس�ية التي يعيش�ها 

العراق والعالم.
واعت�رت لجنة االم�ن والدف�اع النيابية، 

وعملي�ة  االرهابي�ة  النش�اطات  ع�ودة 
تفج�ري الط�ريان بأنه�ا داللة عىل فش�ل 
الخطط األمني�ة التي وضعتها الحكومة، 

فيما اعت�رت أن التغي�ريات التي أجراها 
القائد العام للقوات املس�لحة بأنها »غري 
مهنية« وتحمل طابعا سياسيا ويراد بها 

استهداف قادة أمنين لهم الخرة يف إدارة 
امللف االمني يف البلد.

وع�ىل خلفي�ة تل�ك التفج�ريات، تش�هد 

العاصمة بغداد س�يما مراكزها الحيوية 
سلس�لة إجراءات أمنية تس�ببت بحاالت 
م�ن االختناق�ات والزحام�ات املروري�ة، 

االم�ر الذي خلف امتع�اض عدد كبري من 
املواطنن، وس�ط دعوات إىل شن عمليات 
عسكرية استباقية لدك أوكار الجماعات 

االرهابية والخايا النائمة التابعة لها.
بدوره، اعتر الخبري االمني الدكتور معتز 
مح�ي عبد الحمي�د، أن » املس�تغرب من 
قبل القوات االمني�ة أن تعتاد عىل اللجوء 
إىل االس�اليب االمنية القائم�ة عىل إغاق 
والتس�بب  الس�يطرات  ونص�ب  الط�رق 
باختناقات مرورية، وهذا العمل انتهجته 
الق�وات االمريكي�ة طيلة ف�رة تواجدها 

داخل االرايض العراقية بعد 2003«.
وق�ال عبد الحميد، يف ترصيح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »ه�ذه االس�اليب تتس�بب 
بف�وىض يف الش�ارع أكث�ر من اس�تتباب 
االم�ن ل�دى املواطن�ن«، مبين�ا أن »ذلك 
عم�ل عقي�م، كان من االج�در اللجوء إىل 
القائمة  التكنولوجي�ة  الطرق  اس�تخدام 
عىل االجهزة الذكية يف كش�ف املتفجرات 

والجماعات االرهابية«.
وأض�اف، أن »الحدي�ث عن وج�ود خايا 
نائمة هو مفهوم بحاج�ة إىل تصحيح«، 
معتق�دا أن »تل�ك الجماع�ات التي تقوم 
بالتفج�ريات هي خايا تتحرك بس�هولة 
واس�تمرار وتتمتع بدعم س�يايس داخيل 

فضا عن أموال من الخارج«.
وش�دد عىل »أهمية ش�ن عملي�ات أمنية 
نوعي�ة وعىل نطاق واس�ع يف عموم البلد، 
االرهابي�ة  الجماع�ات  تح�ركات  لكب�ح 

الرامية إىل إعادة العنف إىل الشارع«.
ولف�ت إىل »أهمية االس�تفادة من دروس 
مواجه�ة  عملي�ات  تت�م  وأن  امل�ايض 
الجماع�ات اإلرهابية ع�ر قطع خطوط 

إمدادها بدال من مضايقة الناس«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت عض�و لجنة النفط والطاق�ة النيابية، زه�رة البجاري، 
ام�س االربعاء، دعمها دم�ج وزارتي الكهرب�اء والنفط بوزارة 
واح�دة، فيم�ا اقرحت تس�ميتهما ب��”وزارة الطاقة”.وقالت 

البج�اري، يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إن 
»تراجع ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنن تتحمل مسؤوليته 
وزارة النف�ط، بس�بب قل�ة تجهيزهامحطات التولي�د بالوقود 
وهذه مش�كلة أس�اس«، مبين�ة أن »مق�رح دم�ج الوزارتن 

ب�وزاة واحدة قديم وليس وليد اللحظة، ألنهما تش�ركان بذات 
املهام«.واضاف�ت أن “الوزارتن يمكن أن يت�م دمجهما بوزارة 
واحد يطلق عليها وزارة الطاقة”.وطالبت البجاري ب�«رضورة 
االرساع بتجهي�ز وزارة الكهرباء بالوقود من أجل حل مش�كلة 

الكهرباء لحن االنتهاء من اليات الدمج«.
وع�ن خيار إقالة وزي�ر الكهرباء قالت عض�و الطاقة النيابية، 
إن “ه�ذا األمر يعتمد عىل أجوبته التي س�يقدمها خال عملية 

االستجواب املرتقبة يف مجلس النواب«.

الطاقة النيابية: ندعم دمج الكهرباء بالنفط واقالة الوزير واردة بعد االستجواب

تغريدة

االعالمي ابراهيم المالكي

االمي���ر  هداي���ا     توزي���ع 
الوف���د  عل���ى  الكويت���ي 
العراق���ي برئاس���ة رئيس 
ام���ام  الن���واب  مجل���س 
مثلبة   يعتب���ر  الكام���رات 
الدبلوماس���ية  باالع���راف 
وكان على السيد الحلبوسي 
الطريق���ة  ه���ذه  رف���ض 

الصبيانية  #العراق

كتلة بدر: لن نسمح لواشنطن بتحقيق طموحاتها للبقاء في العراق
املراقب العراقي/ بغداد...

أكدت كتل�ة ب�در النيابية، ام�س األربعاء، 
أن الع�راق لي�س بحاجة إىل ق�وات أجنبية 
بري�ة، فيما دع�ا نائب عن تحال�ف الفتح 
إلكم�ال جداول س�حب الق�وات األمريكية 
من األرايض العراقية.وقال رئيس كتلة بدر 
حس�ن ش�اكر الكعبي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »العراق ال يحتاج إىل 
وج�ود قوات برية، ولكن يحت�اج إىل الدعم 

اللوجستي واالستخباري«.
وأض�اف، أن »الواليات املتح�دة األمريكية 
باي�دن  ومج�يء  مؤسس�ات  دول�ة  تع�د 
للس�لطة ال يعن�ي إنه�اء طمعه�ا بثروات 
الوج�ود  والدف�اع ع�ن  الع�راق وخريات�ه 
اإلرسائي�يل يف املنطق�ة”، مبين�ًا أن »بايدن 

لديه رؤية تختلف عن سابقه”.
وأش�ار إىل أن »الواليات املتح�دة لديها أمل 
وطموح بالبقاء يف العراق«، متهماً أمريكا 
ب� »بأن مش�اكل العراق وتحركات عنارص 
داع�ش بس�بب الوج�ود األمريك�ي، واننا 
متيقن�ون من أن داعش صناع�ة أمريكية 
يتح�رك بإرادته�ا”، حس�ب تعبريه.وتابع 
الكعب�ي، أن »إنهاء الوج�ود األمريكي يعد 
قراراً إس�اميا مقاوم�ا، وقد اصدر الرملان 
ق�راره بخروجهم م�ن الع�راق والتظاهرة 
الحش�دوية الك�رى كان�ت مس�اندة لهذا 
القرار”.ولف�ت إىل أن “الحكوم�ة العراقية 
الحالي�ة لديه�ا عل�م، وق�د بلغ�ت الق�وى 
السياس�ية بعدم إبقاء أي ق�وات أمريكية 

يف العراق«.

الوطني الكردستاني: 
المفاوضات مع بغداد 
تسير بشكل »متعرج«! 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت النائبة عن االتح�اد الوطني الكردس�تاني ريزان 
الشيخ دلري، امس االربعاء، استمرار التفاوض مع بغداد 
بش�ان موازنة االقليم، مبينة ان املفاوضات تسري بشكل 
متع�رج بس�بب ال�رط التعجيزية م����ن قبل بعض 

الكتل.
وقالت الشيخ دلري، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »حكومة كردستان ومن خال الوفد الكردي يف بغداد 
وضعت خارطة كاملة بش�ان رصفها ومدى العجز املايل 
ب�ن املرصوفات مواردها املالي�ة وحجم الديون وما هي 

اليات رصف الرواتب«.
واضاف�ت ان »مباحث�ات الوف�د الك�ردي صعب�ة للغاية 
بس�بب وجود ارصار من قبل القوى السياسية املختلفة 
يف بغ�داد لوض�ع رشوط تعجيزية من قب�ل بعض الكتل 

السياسية«.
وأوضحت دلري ان »الروط التعجيزية هي تسديد ديون 
وتسليم كامل ورادات النفط والغاء العقود مع الركات 
النفطية يف كردستان وتسليم ايرادات املنافذ الحدودية يف 

اربيل وهي امور صعبة للغاية«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أحب�ط جه�از االم�ن الوطن�ي، ام�س االربع�اء، 

مخططاً ارهابياً الستهداف محافظة كركوك.
وق�ال الجه�از، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إنه »بعد ورود معلومات استخبارية 
ع�ن وجود تح�ركات لخايا إرهابي�ة كانت تروم 
اس�تهداف محافظ�ة كركوك بهجماٍت مس�لحة 
بارشت مفارز جهاز االمن الوطني بعملية مسٍح 
ميدان�ي وتفتيش اط�راف املحافظة ملاحقة هذه 

الخايا والبحث عن االسلحة واملتفجرات«.
وأضاف، أن »العملية اس�فرت ع�ن اعتقال اثنن 
م�ن االرهابي�ن مطلوبن وف�ق امل�ادة 4 ارهاب 
)يعم�ان بصف�ة عن�ارص اس�تخبارية لداع�ش 
ويجمعان معلومات عن تحركات القوات االمنية 

يف املحافظة («.
وأش�ار اىل ان�ه »ت�م تدوي�ن إفاداته�م اصولي�ا 
واحالتهم اىل القضاء التخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم«.

 املراقب العراقي/ بغداد...
كشف جهاز مكافحة اإلرهاب، امس االربعاء، عن تفاصيل 
عملية نوعية نف�ذت جنوب كركوك.وق�ال الجهاز، يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه »انطلق�ت عمليات 
ُكرى يوم الجمعة املايض ُسميت بعمليات ” ثأر الُشهداء”، 
الفت�ا اىل “اننا “نعلن ألبناء الش�عب العراق�ي نجاح عملية 
نوعية ألبطال جهاز ُمكافحة اإلرهاب جرت فجر هذا اليوم 
بمنطقة وادي الشاي جنوب ُمحافظة كركوك”.واضاف انه 
“جرى أشتباٌك ُمبارش وحاسم داخل مضافات العدو ، فجر 

فيه�ا بعض اإلرهابين أُنفس�هم عىل أبطالن�ا واآلخرين تم 
قتلهم ببنادق رجالنا األشاوس”، مبينا ان “العملية النوعية 
اس�فرت عن مقتل قي�ادات كب�رية يف داع��ش اإلرهابي”.

الع�ام  وأوض�ح، أن اإلرهابي�ن ه�م “مس�ؤول الطباب�ة 
للجماع�ات االرهابي�ة يف العراق ومس�ؤول الُجهد الهنديس 
الع�ام لتنظي�م داع��ش يف الع�راق ومس�ؤول اإلتص�االت 
واألجه�زة األلكروني�ة يف ُمحافظ�ة كرك�وك وإرهابي�ان 
يعمان كأمناء عىل مخازن التنظيم اإلرهابي، كما وتم قتل 

ُعنرصين إرهابين يعمان كُحراس لهذه املضافات«.

احباط مخطط ارهايب 
إلستهداف محافظة كركوك

مكافحة اإلرهاب يقتل قيادات
 كبرية يف داعش

ين
ألم

ط ا
شري

ال

نائب يحذر من عودة »االقتراض« في حال انخفاض اسعار النفط
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د النائ�ب ع�ن محافظ�ة دي�اىل، مرض 
الك�روي، امس األربعاء، أن الوضع املايل يف 
العراق لن يس�تقر م�ا دام موازنته تعتمد 
عىل واردات بيع النفط الخام بنس�بة أكثر 
من 90%، محذرا م�ن العودة اىل االقراض 
يف حال عودة انخفاض اس�عار النفط من 

جديد.
وقال الك�روي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »تغي�ريات جوهرية وجذرية 
تجري بخطى متس�ارعة يف قطاع الطاقة 
ع�ىل املس�توى العامل�ي من ناحي�ة توفري 

بدائل عن النفط الخام، وهذا االمر انتبهت 
له الكثري م�ن البلدان املنتج�ة له وعمدت 
اىل تطبيق اس�راتيجية االقتص�اد املتنوع 
م�ن ناحية جعل النفط مص�دراً للميزانية 
ولي�س املص�در الرئي�س كم�ا يح�دث يف 

العراق«.
وأض�اف، أن »أس�عار النف�ط حت�ى ل�و 
ارتفعت ألكثر من 50 دوالراً، لكن األسواق 
تبقى أم�ام تحديات كب�رية، وانخفاضها 
أي لحظ�ة يف ظ�ل  بش�كل ح�اد وارد يف 
االزم�ات الصحية واإلش�كاالت األخرى”، 
مؤكداً »ال استقرار مايل يف العراق مادامت 

موازنته تعتمد بنس�بة أكثر من 90% عىل 
النفط”.

وأش�ار إىل أن “أغل�ب دول الخليج العربي 
مث�ا انخفض�ت نس�بة اي�رادات النف�ط 
و%60،   %70 اىل  الس�نوية  ميزانياته�ا  يف 
ألنها أدركت خط�ورة االعتماد عىل النفط 
كمصدر اس�ايس للميزانية يف ظل تقلبات 
األس�عار”.ولفت إىل أن “العودة لاقراض 
لتامن رواتب املوظف�ن قد يعود بقوة إذا 
ش�هدت أس�عار النفط انهي�ارات مقبلة، 
وهذا أمر قد يحصل، ألننا امام واقع متغري 

باستمرار”.

أك�د القيادي يف الحزب الش�يوعي جاس�م الحلف�ي، إن هناك 
خل�ل واض�ح يف النظ�ام الس�يايس برمته.وق�ال الحلف�ي، يف 
ترصي�ح لرادي�و »العه�د« وتابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
“االبت�زاز الس�يايس يهيم�ن ع�ىل مل�ف الدرج�ات الخاصة، 
مبين�ا ان بيع ورشاء املناصب س�ببه عدم اس�تقرار النظام”.

واض�اف، ان “م�زاج رئي�س الحكوم�ة وارتجاليت�ه باتخ�اذ 
الق�رارات تس�ببا بهشاش�ة النظ�ام” الفتا إىل ان االس�تحواذ 
عىل املناصب والوظائف سياس�ة متوارث�ة من حزب البعث”.

وب�ن، ان “الرمل�ان يخض�ع لتحكم ش�خصيات متنفذة، وان 
النظام املحاصصاتي عاجز عن حل مش�كات 
الع�راق، مؤك�دا ان ح�ل أزم�ات العراق 
مره�ون بالتغيري وفق مب�دأ املواطنة 
ان  إىل  الحلف�ي  املتس�اوية”.ولفت 
“جميع األحزاب صوتت لحكومة 
دول�ة  باس�تثناء  الكاظم�ي 
القانون، مبين�ا ان الحكومات 
املتعاقب�ة لم تتج�رأ عىل اتخاذ 
خطوة بعيدة عن املحاصصة”.

إذاعيترصيح
الحلفي: »مزاج« الكاظمي باتخاذ 

القرارات تسبب بهشاشة النظام



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 144.000   دينارسعر بيع الدوالر = 145.500  ديناراألمريكي   52.87    دوالرًابرنت  56.88   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18     71,80  ديناراسعار الذهب عيار 21     83,77  دينار اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 28 كانون الثاين  2021 العدد 2513 السنة الحادية عشرة

اكد رئيس لجنة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي 
حازم الخالدي ، أن الحكومة العراقية “فش�لت” يف إدارة امللف املايل 
والنقدي ، مش�را إىل أن هناك فشل واضح وجيل للحكومة الحالية 
فيم�ا يتعل�ق بامللف امل�ايل .وق�ال الخال�دي ، إن “فش�ل الحكومة 
الحالية واضح وجيل ولن يحل بالرتقيع”، مبينا أن “الحكومة ليس 
بمقدوره�ا معالج�ة امللف امل�ايل والنقدي”.وأض�اف أن “الربنامج 
ال�وزاري لحكومة الكاظمي لن يتعدى 5. 17 % لغاية االن”، مؤكدا 
أن”اعتم�اد الحكومة عىل سياس�ية القروض يؤك�د مدى تخبطها 
الواض�ح والرصي�ح يف انق�اذ امللف امل�ايل والنق�دي “،وكان عضو 
مجلس النواب املس�تقل عباس يابر العطايف أكد يف ترصيح سابق، 

أن حكومة الكاظمي فشلت يف رسم السياسة املالية للدولة.

لجنة نيابية: فشل حكومة الكاظمي 
بإدارة الملف المالي واضح وجلي

توق�ع عضو لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية عب�د الله 
الخربيط ، وصول س�عر الدوالر الواحد سيصل اىل 5000 دينار 
خ�ال املرحلة املقبل�ة ، مبين�ا ان اذا اس�تمرت الحكومات يف 
سياسية االقرتاض فان العراق سيعلن افاسه.وقال الخربيط  
ان “املوظ�ف العراقي اذا كان يتس�لم ملي�ون دينار فان راتبه 
بال�دوالر كان 833 دوالر قبل تغير س�عر الرصف”، مبينا أنه 
“حاليا يتقاىض 689 دوالر اي ان املوظف يخرس ش�هريا 134 
دوالر”.وحذر الخربيط من ان “سعر الدوالر قد يرتفع اىل 500 
ال�ف دين�ار للورقة الواح�دة فئة 100 دوالر اذا اس�تمر الحال 
عىل نفس املس�ار”.واوضح الخربي�ط ان “ العراق يمتلك نحو 
400 مصن�ع متوقف عن العمل وهو بحاج�ة اىل مليارات من 

الدوالرات العادة التاهيل وهو ال يمتلك تلك املبالغ”.

تحذير نيابي صادم: الدوالر الواحد 
االقت�صاديقد يرتفع إلى 5000 االف دينار

كش�ف عضو اللجنة املالي�ة النيابية احمد 
مظه�ر ، ع�ن تفاصيل مباحث�ات املوازنة، 
مبينا ان اللجن�ة قلصت النفقات بنحو 30 

تريلون دينار.
وق�ال الجب�وري  ان ” اللجن�ة اتفقت عىل 
املوازن�ة بنح�و 30  النفق�ات يف  تقلي�ص 
ترلي�ون دين�ار كم�ا ت�م الغاء اس�تقطاع 
رواتب املوظفني بش�كل نه����ائي وحتى 
ف�رض رضيبة الدخ�ل الت�ي ق�����دمتها 

الحكومة”.
واض�اف ان” اللجن�ة طالب�ت وزارة املالية 
بالعم�ل عىل تفعي�ل قان�ون 113 الخاص 

املوظ�ف  ع�ىل  الدخ�ل  رضيب�ة  بف�رض 
واملعمول به سابق”..

واش�ار الجب�وري اىل ان “املوازن�ة يف طور 
االكتمال س�يما مع وصول الف�ود الكردي 
 11 وال��   10 ال��  املادتي������ن  لبح�ث 
الخاص�ة االقلي�م ونس�ب����ة كردس�تان 
واالتف�اق عليها وكمية النف�ط املصدر من 

االقليم”
وتواصل اللجنة املالية النيابية اجتماعاتها 
لبح�ث التعدي�ات الخاص�ة باملوازنة وقد 
اعلنت عن الغاء املادة الهاصة باس�تقطاع 

رواتب املوظفني .

المالية النيابية تكشف عن اخر المستجدات بشأن الموازنة والتقليصات
كش�فت عضو اللجنة االقتصادية النيابية 
ندى شاكر جودت ، عن عزم الربملان طرح 
قضيت�ي رفع س�ع���ر الرصف واس�باب 
الرفع�و الخزي�ن امل�ايل للعراق ل�دى البنك 

املركزي .
وقال�ت ج�ودت  ان “مجل�����س النواب 
س�يرشع يف استجواب مح�����افظ البنك 
املرك�زي الع����راق�ي مصطف�ى مخيف 
اليوم وال توج����د اي ب���وادر لتاجي��ل 

الجلسة”.
واضاف�ت ان “االس�ئلة الت�ي س�يطرحها 

الربملان هي رئيس�ي���ة اولها رفع س�عر 
املايل  ال�رصف واس�����بابه والخ��زي�ن 
للعراق لدى البنك املرك�����زي وتس��ديد 
دي���ون الع����راق الخ���ارجي�ة ومدى 
االستف�����ادة م�ن القروض الخارجية”.

اوضحت جودت ان “جميع االس�تجوابات 
م�ن الناحي�ة القانوني�ة تخض�ع لقناعة 
الشخص املستج�����وب اال ان السياسية 
والق�وى املختلف������ة ترف�ض اقالة او 
تحم����ي اي ش�خص تكون مس�تفيدة 

منه”.

نائبة: سنطرح قضيتي رفع الدوالر واالحتياطي خالل استجواب محافظ البنك المركزي

الكشف عن خطة لتمليك 
األراضي الصحراوية 

المزروعة بالنخيل
كش�ف وزير الزراعة، محم�د الخفاجي 
، عن خطة لتملي�ك األرايض الصحراوية 
زراع�ة  لتش�جيع  بالنخي�ل  املزروع�ة 

النخيل.
وقال الخفاجي يف بيان ، إن “ العراق يعد 
من الدول التي تمتل�ك أرايض صحراوية 
من الدرجة األوىل، الفتاً إىل وجود دراس�ة 
متكامل�ة ل�دى ال�وزارة بش�أن األرايض 

الصحراوية”.
مرشوع�اً  ال�وزارة  “ل�دى  أن  وأض�اف، 
لتملي�ك األرايض الصحراوي�ة املزروع�ة 
بالنخيل بواقع 50 ش�ج����رة يف الدونم 
الواحد بعد خمس س�نوات من زراعتها، 
مبين�اً أن ال�����وزارة ب�ارشت بالخطة 
ووجه�ت كتب�اً اىل جمي����ع مديرياتها 
لتنف��������ي�ذ  املحافظ�����ات  يف 

املرشوع”.
وأوضح الحفاجي، أنه “س�يتم الس�ماح 
بالتملي�ك للمتعاقد أو الف�اح الذي يريد 
التعاق�د، كما أنه مس�موح للمزارع بأن 
يزرع نخي�ًا وأش�ج����اراً مثمرة، بعد 
أن يص�����در قان�����ون يف مجل�س 

النواب”.
 مش�راً اىل أن “أصن�اف التم�ور الربحي 
والزه�دي هم�ا املرغوب�ان يف التصدي�ر 
واإلنتاج، إال أن الفاحني واملزارعني عادة 
يتجهون لزراعة الزهدي لكون محصوله 
يمك�ن تصديره اىل خارج العراق، ولكون 
نخل�ة الزهدي تتحمل الظ�روف املناخية 

العالية”.
الزراع�ة  “وزارة  أن  الخفاج�ي،  وأك�د 
فس�ائل  بانتق�اء  للمزارع�ني  س�محت 

النخيل التي يحتاجونها”.

المفاوض العراقي يفشل في استخدام أوراق 
الضغط بملف المياه وتركيا تهدد بـ »أليسو«

كردستان تهدد الوسط والجنوب بـ 11 سدا جديدا

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
خال الس�نوات األخرة، انخفض منس�وب املياه 
يف نه�ري دجلة والفرات بش�كل واض�ح، ما أثار 
املخ�اوف بش�أن جفاف هذي�ن النهري�ن اللذين 
يعتمد عليهما العراق بشكل كبر يف توفر حاجته 
من مي�اه الزراعة والرشب، ورغم مس�اع العراق 
إلب�رام اتفاقي�ة مع تركيا بش�أن حص�ة العراق 
املائية , نج�د أن هناك مماطات من قبل الجانب 
الرتك�ي يف عقد اتفاق مائي ما بني البلدين , وهذا 
يعود لضعف الدبلوماس�ية العراقية ، إذ إن طيلة 
االعوام املاضية لم نجد رغبة عراقية جادة يف هذا 
املج�ال , فضا ع�ن ضعف الحكوم�ات املتعاقبة 
التي لم توِل هذا امللف االهمية الكافية , فموس�م 
االمطار ش�حيح , فضا عن التهديدات املستمرة 
من قبل حكومة بارزاني بقطع املياه عن الوسط 
والجنوب ، فضا عن ملف الس�دود التي تس�عى 
حكومة االقليم إلنشائها وتقدر ب�11 سداً بحجة 
توليد الطاقة الكهربائي�ة , ورغم الوعود الرتكية 
بتحس�ني االم�دادات املائي�ة للع�راق لكن اليشء 

ملموس لحد اآلن.
وأكد وزير املوارد املائية مهدى رش�يد الحمداني، 
أن باده ستواجه شحا يف املياه إذا لم يتم التوصل 
التف�اق مع تركيا، مبيناً  أن االت�راك لديهم رغبة 
لحس�م مل�ف املي�اه ، لكنه�م يري�دون ش�هرين 
للدراس�ة، فاالزم�ة ب�دأت  تطف�و عىل الس�طح 
م�ع إع�ان تركيا بدء ملء س�د »أليس�و«، مبينا 
أن »املف�اوض العراق�ي ل�م يكن موفق�ا يف إبرام 
االتفاقي�ات مع الجانب الرتكي من أجل تقاس�م 

املياه«.
مختصون أكدوا أن ضعف الدبلوماسية العراقية 
وراء اس�تهانة تركي�ا بالع�راق , وتلويح الرئيس 
الرتك�ي بملف املياه للضغط م�ن أجل قبول بقاء 
قواته يف ش�مال العراق بحج�ة محاربة قوات ال� 

pkk الكردي�ة املعارضة، فالع�راق يمتلك عوامل 
ضغ�ط قوي�ة تج�اه تركي�ا ويف مقدمته�ا امللف 
االقتص�ادي ال�ذي يتج�اوز ال�� 20 ملي�ار دوالر 
س�نويا , فضا عن موقع العراق الجغرايف الرابط 
م�ا ب�ني آس�يا وأوروب�ا وه�ي محط�ة ترانزيت 

للقواف�ل الرتكية الناقلة للم�واد الغذائية إىل دول 
الخليج , فض�ا عن النفط العراق�ي الذي يصدر 
م�ن ميناء جيه�ان والعوائد املالي�ة التي توفرها 
لرتكي�ا , فكل تلك امللفات غائب�ة عن املفاوضات 

مع الجانب الرتكي يف ملف املياه .

ويرى الخبر االقتصادي لطيف العكييل يف اتصال 
مع ) املراقب العراقي(: أنه »منذ سنوات، تحاول 
تركي�ا اس�تخدام مي�اه النهرين لتولي�د الطاقة 
الكهربائية، فقامت ببناء عدد من السدود، بدأت 
يف ع�ام 2006، وآخرها وليس أخرها بناء س�د 
أليس�و ال�ذي دخل حيز التش�غيل، ع�ام 2018، 
ما ح�دَّ من تدفق املياه إىل الع�راق، وأدى ذلك  إىل 
تفاق�م الخوف يف باد الرافدين من النقص الحاد 
يف املي�اه وع�دم القدرة ع�ىل تلبي�ة االحتياجات 

اليومية للزراعية والسكان.
وتابع العكييل: أن »املش�كلة الحقيقية هي عدم 
وجود جهود جادة م�ن قبل الحكومات العراقية 
يف مفاوضاته�ا مع تركيا بش�أن حص�ة العراق 
املائية , فرتكيا تس�تخدم أس�لحة يف مفاوضاتها 
,فضا عن املماطلة يف تزويد العراق بحصته من 
املي�اه , واالخر ل�م ينجح يف جمي�ع مفاوضاته 
لس�بب مهم وهو ضعف املفاوض العراقي وعدم 
استخدام أس�لحته ويف مقمتها امللف االقتصادي 

الذي يعد الرشيان الرئييس للحياة يف تركيا«.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
س�الم عباس يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: 
أن ضعف الحكوم�ة أدى إىل تهديدات مبطنة من 
قبل الجانب الكردي لبغداد بش�أن إنشاء11 سدا 
جدي�دا لتوليد الكهرباء وتقليل حصة املحافظات 
العراقي�ة من املياه وهو ملف يس�تخدم للضغط 
من أج�ل تقديم حكوم�ة املركز تن�ازالت جديدة 
لألكراد و تلك الس�دود تع�د تھديدا لباقي مناطق 

الوسط والجنوب، التي طاملا تعاني الجفاف.

 قف�زت أس�عار النف�ط ، بع�د أن أظه�رت بيانات 
صناعي�ة أن مخزون�ات الخ�ام األمريكية تراجعت 
األس�بوع امل�ايض وس�جلت الص�ني ، ثان�ي أك�رب 
مس�تهلك للنف�ط يف العالم ، أدنى ارتف�اع يومي يف 
ح�االت اإلصاب�ة بكوفي�د -19 ، مم�ا ع�زز اآلمال 
يف ح�دوث انتع�اش للطل�ب ع�ىل النفط.وارتفعت 
العقود اآلجلة لخام برنت 24 س�نتا أو 0.34 باملئة 
إىل 56.88 دوالرا للربمي�ل ، مم�ا زاد م�ن مكاس�ب 
غ�رب  لخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  طفيفة.وارتفع�ت 
تكس�اس الوس�يط األمريكي 26 س�نًتا أو %0.49 
الب�رتول  معه�د  للربميل.وأف�اد  دوالًرا   52.87 إىل 
األمريك�ي )API( أن مخزون�ات النف�ط الخ�ام يف 
الوالي�ات املتحدة ، أكرب مس�تهلك للنف�ط يف العالم 
، تراجع�ت 5.3 ماي�ني برميل يف األس�بوع املنتهي 
يف 22 كان�ون الثاني.وم�ع ذلك ، أظه�رت البيانات 
ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 3.1 مايني برميل 
، وه�و ما يزيد كثرًا ع�ن املتوقع.وأظهرت بيانات 
معه�د الب�رتول األمريك�ي أن مخزون�ات الوق�ود 
املقطر ، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ، ارتفعت 
1.4 ملي�ون برميل ، مقارنة بتوقعات س�حب 361 
ألف برميل وانخفضت عمليات التكرير بمقدار 76 
أل�ف برميل يومًيا.وقال محللون إنه بعد أن قفز إىل 
أعىل مس�توياته يف عدة أشهر يف بداية العام ، يبدو 
أن االرتف�اع يف أس�عار النفط قد نف�د وقيد نطاقه 
يف األس�ابيع األخرة.وم�ع ذل�ك ، كان�ت األس�عار 
مدعومة بتخفيف املخاوف بشأن االنخفاض الحاد 
يف الس�فر خال الع�ام القمري الجدي�د يف الصني ، 
أكرب مس�تورد للنفط يف العالم ، حيث يبدو أن عدد 
ح�االت COVID-19 يف انخفاض.وأظهرت بيانات 
رسمية 75 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد -19 

، وهو أدنى ارتفاع يومي منذ 11 كانون الثاني.

قفزة بأسعار النفط
 في األسواق العالمية

الح�زب  عن�ة  النائب�ة  كش�فت 
ري�زان  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
بغ�داد  رشوط  ع�ن   ، دل�ر  الش�يخ 
التفاوضية م�ن اجل تمري�ر املوازنة، 

فيما وصفتها ب�«التعجيزية«.
وقال�ت الش�يخ دل�ر ، إن »مباحثات 
الوف�د الك�ردي صعبة للغاية بس�بب 
الق�وى  قب�ل  م�ن  ارصار  وج�ود 

السياسية املختلفة يف بغداد عىل وضع 
رشوط تعجيزية«.

وأضافت أن »الرشوط التعجيزية هي 
تس�ديد ديون وتس�ليم كامل ورادات 
النف�ط والغ�اء العقود م�ع الرشكات 
النفطية يف  كردستان وتسليم ايرادات 
املناف�ذ الحدودية يف اربي�ل وهي امور 

صعب تطبيقها للغاية«.

نائبة كردية تكشف عن شروط بغداد 
وتصفها بـ »التعجيزية«

أرقام واقتصاد
 % 20

مليون دوالر قيمة مبيعات 
نافذة العملة االجنبية في البنك 

المركزي بعد ايام من عزوف 
المصارف عن المشاركة فيها
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من اسعار االدوية ارتفعت 
في محافظة ديالى جراء 

ارتفاع صرف اسعار الدوالر 
الذي اعتمده البنك المركزي

قال�ت وزيرة التجارة الرتكية روهصار بكجان ، إن معرب إبراهيم 
الخلي�ل الح�دودي م�ع إقلي�م كوردس�تان )خابور م�ن الجانب 
الرتكي( س�جل أكرب مرور لع�دد املركبات التجاري�ة خال العام 

املايض.
ونق�ل  عن الوزيرة قوله�ا إن »العام املايض لم يش�هد تباطؤا يف 
الحرك�ة التجاري�ة عند البواب�ات الجمركية التي س�جلت دخول 

وخروج 3.4 مايني مركبة تجارية«.
واضافت بكجان أن بوابة خابور )إبراهيم الخليل( سجلت مرور 

أك�رب عدد من املركبات التجارية بواق�ع مليون و90 ألف مركبة، 
تبعتها يف املرتبة الثانية بوابة »قابي قولة« الحدودية مع بلغاريا 
بواقع 704 آالف مركبة، وبوابة »س�ارب« الحدودية مع جورجيا 
ب� 315 أل�ف مركبة.وتأثرت حركة التجارة العاملية خال 2020، 
خاص�ة خ�ال األس�ابيع األوىل من إج�راءات دولي�ة ملنع تفيش 
فروس كورونا، قبل أن تعاود نش�اطها الحق�ا لكن بوترة أقل، 

بفعل تراجع الطلب العاملي عىل االستهاك.
وش�ددت بكجان عىل أن »القيود املش�ار إليها تشكل تحديا كبرا 

للش�حن الدويل ونقل البضائع، مش�رة اىل أن »تركيا أظهرت ردة 
فع�ل رسيعة عىل ه�ذا الوضع؛ من خال تطبي�ق العمل بطريقة 

التجارة غر التامسية يف البوابات الرئيسة واملوانئ.«
واك�دت انه«بفض�ل التداب�ر الرسيع�ة املتخذة، ضمن�ت وزارة 
التج�ارة الرتكية اس�تمرار تدفق الش�حنات التجارية خال فرتة 
الوباء.. بينما حركة الش�حنات التجارية حققت نجاحات خال 
2020، رغم انخفاض يف عبور مركبات نقل الركاب عىل البوابات 

الحدودية«.

تركيا: إبراهيم الخليل سجل مرور أكبر عدد مركبات تجارية في 2020

النفط توقع مذكرة تفاهم مع توتال الفرنسية لتطوير قطاع الطاقة
وقع�ت وزارة النف�ط ، مذك�رة تفاهم 
مع رشكة توت�ال الفرنس�ية؛ تتضمن 

محاور عديدة ملشاريع واعدة.
وأكد وزير النفط، إحس�ان عبد الجبار 
إس�ماعيل، وفقا لبيان للوزارة، حرص 
الع�راق ع�ىل التع�اون م�ع ال�رشكات 
العاملية؛ لتطوير قطاع النفط والطاقة 
والخط�ط  األه�داف  يحق�ق  وبم�ا 
م�ع  العاق�ة  واصف�اً  املس�تقبلية، 
رشكة توتال الفرنس�ية بالرشيك املهم 
والتاريخ�ي الت�ي تمتد مع�ه إىل مطلع 
القرن املايض عندما شاركت يف تطوير 

حقل »بابا كركر« يف كركوك.
وق�ال الوزي�ر، إن ه�ذه املذك�رة تأتي 
املباحث�ات  م�ن  لسلس�لة  تتويج�اً 
والنقاش�ات الت�ي بدأت قبل 6 أش�هر، 
تهدف للتوصل إىل تعاون مثايل لتحقيق 
خط�ط الوزارة يف تطوي�ر قطاع النفط 
مش�اريع  يف  وخصوص�اً  والطاق�ة، 
والطاق�ة  للغ�از،  األمث�ل  االس�تثمار 

النظيفة والبنى التحتية وغرها.
وكشف إس�ماعيل، عن وضع الجهات 
املعني�ة يف ال�وزارة اللمس�ات النهائية 
م�ع توت�ال ملح�اور التعاون املش�رتك 
تحق�ق  عق�ود  صيغ�ة  إىل  والتوص�ل 

النفط،  األهداف املشرتكة.وأشار وزير 
إىل الدع�م الكبر الذي تقدمه الحكومة 
ورئيس الوزراء لقطاع النفط والطاقة، 
املناس�بة  البيئ�ة  بتوف�ر  والتوجي�ه 
لعمل ال�رشكات العاملية.وم�ن جانبه، 

أك�د الرئي�س التنفيذي لرشك�ة توتال 
الفرنس�ية، باتري�ك بويانيه،  النفطية 
رغب�ة رشكت�ه وتطلعه�ا إىل تحقي�ق 
املزيد من التع�اون والرشاكة الحقيقة 
م�ع العراق.وأعرب بوياني�ه، عن أمله 
االنته�اء م�ن صياغة عدد م�ن العقود 
االس�تثمارية يف قط�اع النفط والطاقة 
خال الف�رتة املقبلة، ومنها اس�تثمار 
مفي�دة  طاق�ة  إىل  وتحويل�ه  الغ�از 
وبكمي�ات كب�رة.وكان وزي�ر النف�ط 
يرافقه الرئيس التنفيذي لرشكة توتال 
الفرنسية والوفد املرافق له، وقاما يوم 
أمس الثاث�اء بجولة ش�ملت عدد من 
الحقول واملواقع النفطي�ة والغازية يف 
محافظ�ة الب�رصة، وبمش�اركة وكيل 
الوزارة لش�ؤون التوزيع حامد يونس، 
ومدير عام الدائ�رة االقتصادية ومدير 
عام دائرة الدراس�ات والتخطيط وعدد 
من املس�ؤولني يف رشكتي نفط البرصة 

وغاز الجنوب.



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e rالخميس 28 كانون الثاين  2021 العدد 2513 السنة الحادية عشرة

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

صحيفة: وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز خسائر المدنيين بالحرب العالمية 

تقرير: بنس وزوجته بال مأوى بعد مغادرتهما قصر نائب الرئيس األميركي

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د زعي�م ح�زب الش�عب الجمه�وري الرتكي 
املع�ارض، كم�ال كليج�دار أوغل�و، أن الرئيس 
الرتك�ي “يعيش بمع�زل عن الش�عب وال يدري 
ش�يئا عن همومه”، واصفا نظام الحكم الحايل 

بأنه “فرعوني” وتوعد بإنهائه.
وأع�رب كليج�دار أوغل�و ع�ن دهش�ته تج�اه 
ترصيحات الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
الت�ي ق�ال فيه�ا إن�ه ال يوج�د تج�ار يغلقون 

مش�اريعهم يف تركي�ا متس�ائال: “كي�ف يدي�ر 
أردوغ�ان تركي�ا؟”، حس�بما نقل�ت صحيف�ة 

“زمان” الرتكية.
وأوضح زعيم املعارضة أن “أردوغان يقول مثل 
ه�ذه الترصيح�ات ألنه ينظر للن�اس من داخل 
ق�رصه، فبالنس�بة إليه كل يشء مفت�وح، لديه 

مراحيض ذهبية لديه كل يشء جميل”.
وتاب�ع كليج�دار أوغلو “وفقا لبيان�ات إعالمية 
رسمية ترصد أداء التجار والحرفيني، فإنه خالل 

2020، أغل�ق ع�ى األق�ل 99 ألف�ا و588 تاجرا 
مش�اريعهم، أي أن 273 تاج�را يفلس بش�كل 
يومي، كيف قال أردوغان إنه ال توجد مش�اريع 
مغلقة يف تركيا؟ إنس�ان مثله ال يستطيع إدارة 
الدولة، اإلنس�ان الذي ال يعرف هموم ش�عبه ال 

يستطيع إدارة تركيا”.
وتس�اءل كليجدار أوغلو “هل أردوغان عى علم 
بكل هذا؟”، ثم أجاب بنفس�ه قائال: “ليس لديه 

علم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
وافق�ت كال غرفتي الربمل�ان الرويس 
األربعاء، عى تمديد معاهدة “ستارت 
3” املربم�ة مع الوالي�ات املتحدة عام 

2010، ملدة خمس سنوات جديدة.
)الغرف�ة  الدوم�ا  مجل�س  وص�ادق 
األدنى للربمل�ان ال�رويس( ثم مجلس 
االتح�اد )الغرف�ة األع�ى( اليوم عى 
تبني م�روع قانون خ�اص بتمديد 
“ستارت 3” حتى شباط عام 2026 ، 

قدمه الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
الثالثاء.

وأش�ارت ه�ذه الوثيق�ة إىل أن تمديد 
املعاهدة يتوافق مع املصالح القومية 
ع�ى  الحف�اظ  ويتي�ح  الروس�ية 
شفافية العالقات االس�رتاتيجية بني 
موسكو وواشنطن، ودعم االستقرار 

االسرتاتيجي يف العالم.
وم�ن املقرر أن تبحث لجنة الش�ؤون 
الخارجية التابعة ملجلس االتحاد )أي 

الغرفة العليا للربملان الرويس( مسألة 
تمديد “س�تارت 3” يف وقت الحق من 

اليوم.
وأعلن�ت الوالي�ات املتح�دة وروس�يا 
الثالثاء املايض ع�ن التوصل إىل اتفاق 
مبدئ�ي عى تمديد معاهدة »س�تارت 
ب�”معاه�دة  أيض�ا  )املعروف�ة   »3
ستارت الجديدة”( بالحد من األسلحة 
والت�ي  االس�رتاتيجية،  الهجومي�ة 
تنقيض فرتة رسيانها يف الخامس من 

شباط املقبل.
وال ت�زال “س�تارت 3” آخ�ر معاهدة 
قائمة بني روس�يا والوالي�ات املتحدة 
يف مج�ال الرقاب�ة عى التس�لح، بعد 
األمريك�ي  الرئي�س  إدارة  انس�حاب 
الس�ابق دونال�د ترامب م�ن معاهدة 
التخل�ص م�ن الصواريخ متوس�طة 
وقص�رية امل�دى املربمة مع موس�كو 
“الس�ماء  واتفاقي�ة   1987 ع�ام 

املفتوحة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصي�ب مواطنان يمني�ان، األربعاء، بن�ريان قوات النظام 
الس�عودي يف صعدة ش�مايل البالد. وقال مصدر عسكري 
يمن�ي، إن مواطن�ني اثن�ني أصيبا بن�ريان ق�وات النظام 
السعودي يف منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية التي 

استهدفت املناطق السكنية.
وأض�اف املص�در، أن ط�ريان العدوان ش�ن س�بع غارات 
عى مديرية الظاه�ر وخمس غارات عى مديرية رصواح 

وغارة عى مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب.

المراقب العراقي/ متابعة...
دمرت وحدات من الجيش الس�وري العاملة 
يف دير الزور، االربعاء، آلية دفع رباعي مزودة 
برش�اش ثقيل وقضت ع�ى 3 إرهابيني من 
املجموعات التي اعتدت عى وس�ائط النقل 
قبل أيام يف منطقة كباجب بريف دير الزور. 
وذكر مصدر يف س�وري، أنه ويف إطار عملية 
تمش�يط منطق�ة البادية املحاذي�ة للطريق 
ال�دويل دي�ر الزور-تدم�ر رص�دت وح�دات 

الجي�ش س�يارة دف�ع رباعي ن�وع بيك آب 
تقل 3 إرهابيني حيث تم استهدافها وتدمري 
اآللي�ة والقض�اء ع�ى اإلرهابي�ني. وكانت 
وحدات الجيش قضت الثالثاء عى مجموعة 
إرهابي�ة من املجموعات الت�ي اعتدت خالل 
األيام الس�ابقة عى عدة حاف�الت للمدنيني 
والعس�كريني عى طريق دي�ر الزور – تدمر 
يف منطقتي الش�وال وكباجب ما أس�فر عن 

استشهاد وجرح عدد منهم.

المعارضة التركية تصف نظام اردوغان بـ »الفرعوني«

نيران العدوان السعودي 
تصيب مدنيين في صعدة

الجيش السوري يقتل إرهابيين ويدّمر 
آليتهم في دير الزور

الدوما الروسي يمدد معاهدة »ستارت 3«

المراقب العراقي/ بغداد...
كشف تقرير لصحيفة »بيزنز انسايدر« االمريكية، 
ان نائب الرئيس املهزوم دونالد ترامب، مايك بنس 
وزوجت�ه كارين اصبحا مردي�ن بعد مغادرتهما 

قرص نائب الرئيس االمريكي.
وذكر التقرير انه ”وعى الرغم من ان الجمهوريني 
املقربني من الزوجني ليس�وا متأكدين من ترتيبات 
معيش�تهم الحالي�ة، لكنهم علم�وا ان مايك بنس 
وزوجته يتنقالن بني منازل مختلف املس�ؤولني يف 
والية انديانا “. واض�اف انه ”ووفقا ألحد املصادر 

يقي�م آل بنس يف مقصورة تغي�ري املالبس القريبة 
التي يس�تخدمها حاك�م والية إنديان�ا كمالذ وإذا 
كان األمر كذلك، فسيحتاجان إىل إذن لقضاء الليلة 
من نائب الحاكم الس�ابق اري�ك هولوكومب الذي 

اصبح حاكما االن”.
وتابع أن ”اليشء الوحي�د الذي يتأكد منه الجميع 
هو أن�ه عندما غ�ادر بن�س وزوجته  مق�ر نائب 
الرئي�س يف املرصد البحري األمريكي يف واش�نطن 
، ل�م يكن لديهما م�كان يذهبان إلي�ه، فالزوجني 
ال يمل�كان منزالً يف الواقع وق�د غدا بنس يف وضع 

حرج بعد تركه للمنصب“.
وب�ني التقري�ر أن ”الجمهوريني قال�وا أيًضا إنهم 
يتس�اءلون عم�ا إذا كان بنس وفريقه يحرس�ون 
موطنهم الجديد عن كثب بسبب موجة التهديدات 
بالقت�ل الت�ي واجهها قب�ل ثالثة أس�ابيع فقط ، 
حي�ث ان الغوغاء الذين حرضهم ترامب واقتحموا 
مبنى الكابيتول يف وقت س�ابق، طالبوا هذا الشهر 
بأنهم يريدون شنق بنس، وجاء بعض الناس عى 
بع�د ح�وايل 100 قدم م�ن مواجهته ه�و وعائلته 

وهم مرسعني إىل مكان آمن يف مبنى الكابيتول”.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تقرير لصحيفة واشنطن 
االربع�اء،  االمريكي�ة،  تايم�ز 
الوق�ت  يف  تعان�ي  بريطاني�ا  ان 
الح�ايل أس�وأ خس�ائر يف االرواح 
ب�ني املدنيني منذ الح�رب العاملية 
الثانية بف�ارق كبري نتيجة تفيش 

وباء كورونا.
وذكر التقرير انه ”بينما بلغ عدد 
ضحاي�ا بريطاني�ا م�ن املدني�ني 
اعوام الحرب العاملي�ة الثانية 70 

الف�ا فان اع�داد ضحايا فايروس 
كورون�ا يف بريطاني�ا بع�د ثالث�ة 
ارب�اع القرن بلغ ح�وايل 100 الف 
وف�اة فيم�ا الت�زال هزيم�ة هذا 
اىل  تحت�اج  العني�ف  الفاي�روس 

املزيد من الوقت”.
يف  الضحاي�ا  ”ع�دد  ان  واض�اف 
بريطانيا التي يبلغ عدد س�كانها 
بل�غ 67 مليون�ا بل�غ 100 ال�ف 
ش�خص بينم�ا الوالي�ات املتحدة 
االكث�ر ت�ررا م�ن الفاي�روس 

بلغ ع�دد وفياتها اكث�ر من 420 
الف ش�خص من بني 330 مليون 

نسمة “.
وتاب�ع انه ”لم تك�ن يف ذلك أخبار 
تلفزيوني�ة متداول�ة ع�ى م�دار 
األس�بوع  أي�ام  ط�وال  الس�اعة 
والع�دوى  امل�وت  ع�ن  تتح�دث 
والخداع ، ولم تكن هناك وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي التي تروج 
القائل�ة بأن  املؤام�رة  لنظري�ات 
الفاي�روس كله خدعة. ومع ذلك، 

كانت هناك معاناة غري متناسبة 
يف ذلك الوقت ، كما هو الحال اآلن 
، ألولئ�ك األقل حًظا يف الحياة منذ 

البداية”.
واش�ار التقرير اىل ان ”صدى مثل 
هذه الصور يف الج�زر الربيطانية 
ي�رتدد اآلن بقدر م�ا تقاوم طفرة 
خبيثة يف فاي�روس كورونا ، مما 
يض�ع خدم�ة الصح�ة الوطني�ة 
تحت ضغوط شديدة لم تشهدها 

منذ إنشائها يف عام 1948«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس االيراني حسن روحاني، األربعاء، أن الحرب االقتصادية 
التي ش�نها األع�داء عى البالد قد فش�لت، وهي اآلن تط�وي ايامها 

االخرية.
وقال روحاني خالل اجتماع الحكومة، إن “ذلك املجرم الرير الذي 
آذى الش�عب اإليران�ي قد رح�ل، وبالتايل فإن الظ�روف االقتصادية 
للجمهوري�ة االس�المية اليوم تختل�ف تماما عما كان�ت عليه قبل 
ش�هر”. وأضاف أن�ه “ما ع�دا كيان احتاليل فاس�د قات�ل لالطفال 
ودول�ة او دولتني صغريتني فان العالم كله ويف موقف موحد يطالب 
ام�ريكا بالع�ودة اىل التزاماته�ا، وقد اعلن�ا عى الفور اننا س�نعود 
لتنفيذ التزاماتنا متى ما عادت االطراف االخرى اىل االلتزام باالتفاق 

النووي والقرار األممي 2231”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د تقرير ملوقع روس�يا الي�وم، االربعاء، انه ليس من قبي�ل املصادفة ان 
تعود هجمات داعش االرهابية يف العراق وسوريا بينما تتوىل حكومة بايدن 
اعادة بناء الس�لطة يف واش�نطن، ذل�ك إن إدارة بايدن هي ارت�داد إىل عهد 

أوباما – كلينتون للعوملة.
وذكر التقرير أن ”من احتفلوا بانتصار بايدن عى ترامب بروا بعهد جديد 
مما يس�مى بالحرب عى االرها، فقد اجاز اليس�ار االمريكي بش�كل فعال 
موجة جديدة من حمالت الهيمنة العسكرية متعددة األطياف للمحافظني 
الج�دد والتي س�تكون مدمرة لس�وريا واملنطق�ة ما لم يت�م إيقافها قبل 
أن تب�دأ”. وواص�ل أن ”املوجة األخرية من عمليات داع�ش تم تحديدها يف 
توقيت مناس�ب، فعى س�بيل املثال ال الحرص، إذا كان الهدف هو تس�هيل 
زي�ادة الع�دوان ع�ى س�وريا ومضاعفة الوج�ود العس�كري األمريكي يف 
الع�راق املجاور، فعلينا أال نن�ى أن الواليات املتحدة متورطة كما ُيزعم يف 
دع�م املجموعة اإلرهابية، ويج�ب دائًما النظر إىل عمليات داعش يف خطوة 
وثيقة مع السياس�ة الخارجية األمريكية املفرتسة يف املنطقة”. واشار اىل 
أن ”ع�ودة صق�ور ادارة اوباما الس�ابقة ربما يعني اع�ادة برنامج )تمرب 
س�يكامور( لتس�ليح وتمويل الجماعات املس�لحة املتبقية داخل س�وريا. 
واألم�ر األكثر إث�ارة للقلق هو أن الربنام�ج ينادي بمزيد م�ن الالمركزية 
يف س�وريا، والت�ي قد ُترتجم عى أنها إحياء لخطط التقس�يم والتصعيد يف 
سوريا، حيث انه ويف ظل ادارة بايدن من املحتمل أن نشهد زيادة يف الوجود 

العسكري للتحالف األمريكي، ال سيما يف شمال رشق البالد”.

روحاني ينعت ترامب
 بـ»المجرم الشرير« ويتوقع 

انتهاء الحرب االقتصادية

»صقور« أوباما يغزون 
إدارة بايدن استعدادًا 
لـ »انتعاش اإلرهاب«

القمع البحريني على طاولة أوروبية 
هل تنتصر المعارضة ؟

المراقب العراقي/ متابعة
زادت املعارض�ة البحريني�ة ومجموع�ات 
حق�وق اإلنس�ان البحريني�ة والدولية من 
تحركاتها ونش�اطها يف االتحاد األوروبي، 
وع�دد م�ن العواص�م األوروبي�ة، به�دف 
الضغط عى الس�لطات البحرينية، بسبب 
اإلنس�ان  الجس�يمة لحقوق  االنته�اكات 
يف الب�الد، ويف هذا الش�أن تل�وم جماعات 
حق�وق االنس�ان الس�لطات الربيطاني�ة 
بس�بب »الصم�ت وغ�ض الط�رف« ع�ن 
املخالف�ات واالنته�اكات الت�ي تح�دث يف 

سجون البحرين.
ويف ه�ذا الس�ياق، عقد اجتم�اع افرتايض 
بني نواب من حزب “ش�ني ف�ني” القومي 
اإليرلندي، مع نش�طاء بحرينيني يف مجال 
حقوق اإلنسان، بهدف مناقشة انتهاكات 
حق�وق اإلنس�ان يف البحري�ن. وت�م ه�ذا 
االجتماع االف�رتايض تح�ت إرشاف املركز 
األوروب�ي للديمقراطية وحقوق اإلنس�ان 

)ECDHR(، ومقره دبلن.
القيادي يف حزب شني فني، النائب فرانيس 
ُموُل�وي، عق�ب لقائه س�عيد الش�هابي، 
وعيل مش�يمع نجل سجني الرأي السيايس 
حس�ن مش�يمع، ع�ربرّ ع�ن إحباط�ه بعد 
اإلحاطة التي س�معها بخصوص معاملة 
السجناء السياس�يني يف سجون البحرين. 
وق�ال : “إنه ملن املحبط للغاية أن نس�مع 
عن اس�تمرار إنكار الحقوق الديمقراطية 
واملدني�ة األساس�ية يف البحري�ن، واملزعج 
بش�كل خ�اص أن نس�مع ع�ن معامل�ة 
الس�جناء السياس�يني، م�ع تقاري�ر عن 
الحرمان التعس�في من املس�اعدة الطبية 
والقيود املفروضة ع�ى املكاملات الهاتفية 

ألحبائهم”.
أك�دوا  بدوره�م  اإليرلندي�ون  الن�واب 
انزعاجهم مما اعتربوه استمرار الحكومة 
الربيطاني�ة يف “الصم�ت وغ�ض الطرف” 
عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين. 
الحكوم�ة  اعت�ربوه “دع�م  بم�ا  ون�ددوا 
الربيطاني�ة املطل�ق للنظ�ام البحرين�ي”، 
واعتربوه�ا “حاج�زاً أم�ام الس�الم الدائم 

والديمقراطية يف املنطقة”.
وشدد أعضاء الحزب اإليرلندي عى رضورة 
اإلف�راج الفوري عن حس�ن مش�يمع، إىل 
جانب املواطن السويدي املزدوج الجنسية 
الش�يخ عب�د الجلي�ل املق�داد، واملواط�ن 
الدنماركي عبد اله�ادي الخواجة، وجميع 

املعتقلني السياسيني يف البحرين.
ويف أول ثم�رة له�ذا االجتماع ق�ام أعضاء 
الح�زب االيرلن�دي يف الربملان باس�تجواب 
س�يمون كوفيني وزير الشؤون الخارجية 
والتج�ارة اإليرلندي، فيم�ا يتعلق بقضية 
الش�يخ زهري جاسم محمد عباس. وأكدوا 

ح�ول  إجاب�ات  ع�ى  الحص�ول  رضورة 
االنته�اكات  األوروب�ي يف وج�ه  التح�رك 
التي يتعرض لها النش�طاء البحرينيون يف 

سجون النظام البحريني.
ووجه النائب يف الربمل�ان اإليرلندي كولينز 
س�ؤاال لوزير الخارجية عن رأيه يف قضية 
الش�يخ زهري، وم�ا إذا كان س�يديل ببيان 
بش�أن هذه املس�ألة، يف حني وج�ه النائب 
هولني س�ؤاله للوزير عما “إذا كان قد تم 
لف�ت انتباهه إىل قضايا حقوق اإلنس�ان، 
أو إذا ت�م رفعه�ا للس�لطات البحرينية”. 
والحق�ًا طرح النائ�ب برينجل ع�ى وزير 
الش�يخ  ع�ن  “استفس�ارات  الخارجي�ة 
زه�ري، والتج�اوزات املرتكب�ة بحق�ه من 
قب�ل الس�لطات يف املنام�ة، وهل ناقش�ت 
الحكومة ه�ذه التجاوزات بش�كل متعدد 
األطراف، أو ثنائي مع مس�ؤويل الحكومة 
البحرينية، وإذا كان س�يديل ببيان بش�أن 

هذه املسألة”.
بدوره أكد الوزير كوفيني يف رده عى أسئلة 
النواب أن “الحكومة اإليرلندية ستس�تمر 

يف اس�تخدام جميع الس�بل املتاحة إلثارة 
قلقه�ا ح�ول وضع حق�وق اإلنس�ان مع 
السلطات البحرينية”. وأضاف إنه “ملتزم 
بالعمل لضمان أن قضايا حقوق اإلنس�ان 
ستبقى عى رأس جدول األعمال الدويل، ال 
سيما خالل فرتة عضوية إيرلندا يف مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة”.
وتابع الوزير س�يمون كوفين�ي قائالً: إن 
أث�اروا  مس�ؤولني م�ن وزارة الخارجي�ة 
ه�ذه القضي�ة مب�ارشة م�ع الس�لطات 
البحريني�ة. ع�الوة عى ذلك، أعل�ن الوزير 
أن “حال�ة حق�وق اإلنس�ان يف البحرين ال 
تزال تش�كل مصدر قل�ق بالغ.. عى الرغم 
من أن السلطات البحرينية قد أعلنت مراراً 
وتكراراً التزامها بتحسني سجلها يف مجال 

حماية حقوق اإلنسان”.
وأضاف وزي�ر الخارجية اإليرلندي: “نحن 
قلقون م�ن الحاالت املس�تمرة النتهاكات 
الحريات األساس�ية، بما يف ذلك انتهاكات 
حري�ة ال�رأي والتعبري، وكذلك اس�تهداف 
املدافعني عن حقوق اإلنس�ان”. كما شدد 

ع�ى أن “احرتام حقوق اإلنس�ان هو جزء 
ال يتج�زأ من السياس�ة الخارجية إليرلندا 
ونحن نس�عى باستمرار إىل إثارة مخاوفنا 
بش�أن قضاي�ا حقوق اإلنس�ان من خالل 

القن�وات األكث�ر مالءم�ة وفعالي�ة”.
واختت�م كوفين�ي إجابته عى األس�ئلة يف 
الربمل�ان بالق�ول إن “إيرلندا ستس�تمر يف 
مراقب�ة التط�ورات يف البحري�ن، ودع�وة 
حكوم�ة املنام�ة للوفاء بالتزامه�ا املعلن، 
بحق�وق  يتعل�ق  فيم�ا  تق�دم  بإح�راز 

اإلنسان”.
وم�ن جانبها رحب�ت منظم�ة أمريكيون 
م�ن أج�ل الديمقراطية وحقوق اإلنس�ان 
يف البحرين باألس�ئلة الربملانية، وش�كرت 
تحركات السياسيني األوروبيني املستمرة، 
لفضح وكش�ف انتهاكات حقوق اإلنسان 

يف البحرين.
وزاد االتح�اد األوروبي من وترية تحركاته 
ضد البحرين عرب عدد من النواب يف الربملان 
األوروب�ي، حي�ث اس�تبق 16 نائب�اً م�ن 
دول أوروبي�ة عدة زيارة وزي�ر الخارجية 

البحريني بالئحة مطالب ش�ديدة اللهجة 
والحقوق�ي  الس�يايس  الوض�ع  ح�ول 

واإلنساني املرتدي يف سجون البحرين.
حي�ث قام�ت النائب�ة كارين ميليش�يور 
عضو الربملان األوروبي، عن حركة تجديد 
أوروب�ا، بتقديم عريض�ة موقعة من عدد 
الن�واب موجه�ة لالتح�اد  م�ن زمالئه�ا 
األوروب�ي، تطالبه برسع�ة التدخل لوضع 
ح�د للقم�ع واالنته�اكات الت�ي يتع�رض 
ل�ه النش�طاء واملعارض�ون يف الس�جون 

البحرينية.
وتأتي هذه العريضة قبيل االجتماع املقرر 
عق�ده بني وزير الخارجي�ة البحريني عبد 
اللطيف الزيان�ي واالتح�اد األوروبي. من 
جهته�م ش�دد الن�واب األوروبي�ون ع�ى 
جوزيب بوريل املفوض األعى للسياس�ات 
الخارجي�ة يف االتح�اد األوروب�ي، أن يأخذ 
بعني االعتبار املطالب الواردة يف رس�التهم 
قب�ل مناقش�ة أي اتفاقي�ة تع�اون، م�ن 
املتوقع أن يتم التوقيع عليها مع السلطات 

البحرينية.

نظام آل خليفة مهدد بالعزلة
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لم تأت تفجيرات ساحة الطيران في بغداد، والتي تبناها »داعش«، خارج سياق النشاط الملحوظ للتنظيم في اآلونة األخيرة، فقد دلت المؤشرات على 
قرب قيامه بهذا النوع من األعمال اإلرهابية التي لم تكن األولى، ولن تكون األخيرة.

وجاءت هذه التفجيرات بعد سلسلة من العمليات في العراق وسوريا. ويتركز نشاط التنظيم في سوريا في البادية الممتدة من تدمر الى دير الزور 
فالميادين، وهي غالًبا ما تقع في خاصرة قاعدة التنف األمريكية التي يبدو أن عناصر »داعش« يحتمون بها في هجماتهم، ولهذا األمر دالالت كثيرة 

ال تخفى على المتتبع.

بقلم/ محمد مرتضى
وأما يف العراق، فقد جاءت الهجمات االنتحارية 
يف س�احة الط�ران يف س�ياق مجموع�ة م�ن 
الهجمات املنس�قة ب�دأت منذ الرب�ع األول من 
ش�هر  هجم�ات  يف  واش�تدت  امل�ايض،  الع�ام 
رمض�ان، ثم تصاعدت يف الربع األخر من العام 
امل�ايض، وه�ي مس�تمرة اىل الي�وم يف منطق�ة 

صالح الدين.
م�ا مّيز هجم�ات بغداد أنه�ا انتحاري�ة، وهذا 
الن�وع م�ن العملي�ات وإن لم يك�ن جديًدا عىل 
التنظيم س�ابًقا، لكنه جديد خالل هذه املرحلة، 
إذ إن الطاب�ع العام لهجم�ات »داعش« األخرة 

هو اعتماده عىل الرضب واالنس�حاب.
لق�د تبن�ى »داعش« ه�ذه الهجمات ع�ر بيان 
نرش عىل الش�بكة العنكبوتية. ولنئ كانت هذه 
الطريقة مش�بوهة لناحية أن التنظيم قد غاب 
عن الش�بكة لف�رات طويلة م�ا يضع عالمات 
اس�تفهام كبرة حول مدى ق�درة التنظيم عىل 
الع�ودة اىل نش�اطه اإلعالم�ي، اال أن مضم�ون 

البيان ال يخلو من دالالت أهمها:
1- أنه موّقع باس�م والية العراق، وهو تقسيم 
اداري لم يكن كذلك يف هيكلية التنظيم س�ابقا؛ 
حي�ث كان العراق مقس�ما اىل أكث�ر من والية. 
وهو أمر يش�ر اىل قيام التنظيم بإعادة هيكلة 
نفس�ه بما يتوافق والرضورات املطلوبة يف هذه 

املرحل�ة. ولع�ل أهم ما يش�ر الي�ه تخصيص 
الع�راق بوالية هو محاولة التنظيم اس�تنهاض 
أتباعه ومحاولة التخفيف من حالة التوتر التي 
كان�ت قائمة يف أوقات س�ابقة عندم�ا ُوجهت 
للتنظي�م االتهامات بتفضي�ل العنرص العراقي 
ع�ىل غره من أتباعه. وعلي�ه فإن فصل العراق 
وجعله والية خاصة يوحي بأن الشام )سوريا( 

هي بدورها والية أيضا.
2- إن لغ�ة البي�ان تحريضي�ة مذهبي�اً، وه�ذا 
التحريض وان لم يغب بشكل عام عن مفردات 
التنظي�م، لكن�ه كان ق�د تراج�ع يف إعالنه عن 
»الخالفة«حي�ث س�اد خط�اب »داع�ش« لغة 
التحري�ض الع�ام بما يتناس�ب وس�عة البقعة 
الجغرافية التي يعمل فيها. إن اللغة التحريضية 
املذهبي�ة التي س�ادت البي�ان تذكرن�ا ببيانات 
»داعش« خالل فرة ما قبل االنسحاب األمركي 
من العراق وفرة م�ا قبل اعالن »الخالفة«. ويف 
هذا دالل�ة عىل أن التنظيم يعمل يف إطار العودة 
اىل االسراتيجية السابقة التي يطلق عليها اسم 
»النكاي�ة« والتي تعني إنزال أقىس الخس�ائر يف 
الط�رف املقاب�ل إلضع�اف قبضت�ه األمنية من 
جهة، واستنهاض واستقطاب املزيد من االتباع 

واملؤيدين من جهة أخرى.
ومهم�ا يك�ن من أم�ر، وبمعزل ع�ن مضمون 
البيان الداعيش، فإن نش�اط التنظيم املتصاعد 

يف الع�راق وس�وريا تزام�ن يف أح�د س�ياقاته 
مع الضغ�ط املتواصل عىل االحت�الل األمريكي 
ودفعه لالنسحاب، وهذا أمر لطاملا كان مقرناً 
تاريخياً. فبالعودة اىل ما قبل عام 2011، كانت 
هجمات »داع�ش« )طبعا لم يك�ن التنظيم قد 
اطلق عىل نفس�ه هذه التس�مية يف ذلك الوقت( 
تزداد حدة مع س�ر املفاوضات حول انسحاب 
القوات االمريكية، وه�ي محاولة أمريكية كان 
ي�راد منها اإليحاء ب�أن العراق يحت�اج للقوات 
االمريكية ملساعدته عىل محاربة اإلرهاب. لكن 
م�ا تبني الحق�ا، أن هذا اإلرهاب لم يكن س�وى 
صنيع�ة أمريكي�ة من فرق املوت التي أسس�ها 
نيغروبونت�ي ف�ور وصول�ه اىل الع�راق )والذي 

عرف آنذاك بخيار السلفادور(.
وباملحصلة، فإن عودة »داعش« اىل سابق عهده 
م�ن القوة أمر مس�تبعد ألس�باب ع�دة، أهمها 
أن الظ�روف امليدانية مختلفة عم�ا كانت عليه 
عام 2014 ال س�يما لجهة قوة العراق بجيش�ه 
وحش�ده الش�عبي، وكذلك األمر يف س�وريا، اال 
أن ذل�ك ال يعن�ي ابداً ع�دم ق�درة التنظيم عىل 
االي�ذاء كلما ض�اق هامش من�اورة األمريكي. 
ف�«داعش« س�يبقى، باس�مه أو نهج�ه، طاملا 
وأوكار  أمريكي�ة،  عس�كرية  قواع�د  هن�اك 
للتجس�س واإلره�اب يطل�ق عليها زوًرا اس�م 

سفارات.

بقلم/خالد البوهالي
إعالن الرئيس األمركي جو بايدن، عن س�عي بالده لتمديد 
معاهدة الحّد من الصواريخ االس�راتيجية املعروفة باس�م 
»س�تارت 3« م�ع روس�يا االتحادية ملدة 5 س�نوات أخرى، 
دف�ع العديد من ال�دول إىل التعبر عن االرتي�اح لهذا القرار 
األمرك�ي الجديد، غر أنَّ املثر لالهتمام هو ترصيح األمني 
الع�ام ملنظم�ة حلف ش�مال األطليس، ينس س�تولتنبرغ، 
الداع�ي إىل انضمام الص�ني إىل املعاهدة، وه�و الطرح ذاته 
الذي تبّنت�ه إدارة الرئيس األمركي األس�بق دونالد ترامب، 
ما يطرح تساؤالً عن مدى استعداد الّصني لالنضمام إليها. 
م�ن املعلوم أّن تاريخ إب�رام أول معاهدة - »س�تارت 1« - 
يع�ود إىل حقب�ة الحرب الب�اردة ب�ني االتحاد الس�وفياتي 
بزعامة الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، 
ت عىل خفض  والرئيس األمركي الراحل رونالد ريغان. ونصَّ
ع�دد الصواري�خ البعي�دة املدى الت�ي يفوق مداه�ا 5 آالف 

كيلومر بنس�بة 30%، كما نّصت عىل خفض عدد الرؤوس 
النووي�ة األمركية م�ن 9986 إىل 8556، وعىل خفض عدد 

الرؤوس النووية السوفياتية من 10237 إىل 6449.
وبعد انهيار االتحاد الس�وفياتي الس�ابق، ورثت روس�يا - 
ة  باعتباره�ا الوريثة الرشعية لالتحاد الس�وفياتي - الحصَّ
األكر م�ن الرس�انة العس�كرية النووية واالس�راتيجية 
الس�وفياتية، فتم توقي�ع معاهدة »س�تارت 2« التي حلّت 

محّل سابقتها. 
وتن�ّص معاهدة »س�تارت 2« التي وقعه�ا كٌل من الرئيس 
األمركي الس�ابق ب�اراك أوباما، والرئيس الرويس الس�ابق 
ديمي�ري مدفيديف، يف العاصمة التش�يكية ب�راغ يف العام 
النووي�ة إىل 1550 رأس�اً،  ال�رؤوس  2009 ع�ىل خف�ض 
وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ 
الباليس�تية التي تطل�ق من الغواص�ات والقاذفات الثقيلة 
إىل 700.  م�ن هن�ا، يفه�م م�ن مضام�ني املعاه�دة أنَّه�ا 

ثنائي�ة عقدية ال تلزم إال طرفيها، بحس�ب ن�ّص املادة 26 
من الفصل األول من الج�زء الثالث التفاقية فيينا الخاصة 
بقانون املعاهدات. بمعنى آخر، إن آثار االتفاقية ال تمتّد إىل 
أطراف أخرى غر موقعة عليها، كما أن مضامينها ال تشر 

من قريب أو بعيد إىل انضمام دول أخرى إليها.
وتن�ّص امل�ادة 34 م�ن الفصل الراب�ع لالتفاقّية الس�ابقة 
نفس�ها عىل أّن املعاهدات ال تس�تطيع أن تنش�ئ التزامات 
ل�«الّدول�ة الغ�ر« إال إذا ارتضت بذلك، واملقص�ود هنا هو 

الرضا الذي يعّد رشطاً من رشوط توقيع االتفاقية. 
لذا، إّن الصني غر ملزمٍة من الناحية القانونية أو الواقعية 
باالنضمام إىل املعاهدة لألس�باب التي ذكرنا س�ابقاً، إال إذا 
رغبت يف ذلك. أضف إىل ذلك رفضها املس�بق للتفاوض حول 
مس�ألة انضمامه�ا إىل االتفاقية خالل ف�رة حكم الرئيس 
األمرك�ي األس�بق دونالد ترام�ب، لعدة أس�باب أهّمها أن 
ترس�انتها النووية واالس�راتيجية ليس�ت بحجم روس�يا 

والوالي�ات املتح�دة األمركي�ة، كم�ا أن تجريده�ا من مثل 
هذه األس�لحة يعني فقدانها أهم عامل من عوامل الردع يف 

مواجهة الواليات املتحدة األمركية.
تدرك الصني أّن مستقبل الرصاع الدويل سيكون بينها وبني 
ما أنَّ هناك مؤرشاٍت عّدة تدّل عىل ذلك. لذا،  أمركا، وال س�يَّ
س�ارعت إىل تعديل قان�ون الدفاع الوطني يف أواخر الس�نة 
املنرصمة، ألن التوس�ع االقتصادي يج�ب أن يالزمه تطور 
يف األداء القت�ايل للجيش الصيني - عر تزويده بكل املعدات 
املتط�ورة الت�ي باتت تزخ�ر به�ا التكنولوجيا العس�كرية 
الحديثة - بالش�ّكل ال�ذي يحمي املصالح الصينية، س�واء 

داخل الر الصيني أو خارجه. 
بناًء عىل ما س�بق، نس�تنتج أن مس�ألة انضمام الصني إىل 
معاه�دة »س�تارت 3«، إىل جانب كٍل من روس�يا والواليات 
املتح�دة تبقى أمراً مس�تبعداً، عىل األق�ل يف املديني القريب 

واملتوسط.

بقلم/ مهدي المولى
 الش�ك إن العرب واملس�لمني األحرار متفقون 
العبي�د منه�م ع�ىل ان دول�ة آل  إال  جميع�ا 
س�عود ودينهم الوهابي الوحيش بذرة فاسدة 
ومفسدة زرعتها الصهيونية العاملية وكلفتها 
بمهم�ة إفس�اد  وتضلي�ل العرب واملس�لمني  
وتحقي�ق أحالم آل صهي�ون ومخططاتهم يف 
املنطق�ة العربية واإلس�المية م�ن خالل خلق 
الفتن والرصاعات والفوىض  والحروب األهلية 
الطائفية والعنرصية والعش�ائرية فيها    كي 
تش�غل الش�عوب العربية واإلسالمية   وتعمي  
عيونهم وعقولهم وتجعلهم ال يرون ما يحيط 
بهم من مخاطر وأرضار   وبالتايل  تس�تمر يف 
الضعف ويف التخلف يف حني تزداد إرسائيل قوة 
وتطور وهذا م�ا حدث طيلة الف�رة الطويلة 

منذ وعد بلفور حتى تأسيس دولة إرسائيل.
تحدث املندوب السامي الريطاني   ) استغربت 
م�ن  اهتمام ممثل الصهيونية  وتأييده لفكرة 
تأسيس دولة آل سعود فسألته عن سبب هذا 
االهتم�ام  فضحك وقال    إن  دولة آل س�عود 
هي القاعدة التي ترتك�ز عليها دولة إرسائيل  
وبدون  دولة آل سعود ال يمكننا  تأسيس دولة 
إرسائي�ل( وفعال ت�م ذلك  فلوال مس�اهمة آل 
صهيون يف تأس�يس دولة آل سعود ملا تمكنت 
الصهيونية العاملية من تأسيس دولة إرسائيل.
ومن هذا يمكننا  القول ان دولة آل سعود هي 
التي خلق�ت دولة إرسائيل وه�ي التي تمدها 
بالبق�اء بامل�ال والقوة  والس�الح وه�ي التي 
جعلت من نفس�ها بقر حلوب وكالب حراسة 
لحمايته�ا والدفاع عنها حيث أعلنت حرب ملن 

حاربها وسلم ملن ساملها.
وم�ن ه�ذا يمكنن�ا الق�ول أن مهم�ة مهلكة 
آل س�عود ه�ي  حماي�ة إرسائي�ل وتحقي�ق 
مخططاته�ا وأحالمه�ا يف املنطق�ة العربي�ة  
وذبح  الش�عوب  الت�ي تقف حائ�ال دون ذلك 
وتدمر أوطانها  وما تفعله يف س�وريا ولبنان 
والع�راق واليم�ن والبحرين وم�رص وليبيا يف 
تون�س ومناطق كثرة من العالم  دليل واضح 

وبرهان ساطع عىل ما نقول .
اإلنس�انية  اإلس�المية  الصح�وة  ان  ش�ك  ال 
الحضاري�ة التي بدأت يف إي�ران بقيادة اإلمام 
الخمين�ي والت�ي انترش نورها وب�دد ظالمهم 
وكش�فت وحش�يتهم  وعرته�م تمام�ا أمام 
العرب واملس�لمني بأنهم صهاينة إي آل سعود 
ودينهم الوهابي  أي أنهم صهاينة ودينهم هو 

نوع من الدي�ن الصهيوني العنرصي  املعادي  
للعرب واملسلمني لكن شكال مسلمني عربا أي 

إن مهمتهم  القضاء عىل العرب واملسلمني.
وهذه البذرة  الفاس�دة  أي آل س�عود ودينهم 
الوهابي هي امتداد  للبذرة الفاس�دة أي التي 
زرعته�ا الصهيوني�ة أي  إل س�فيان ودينهم 
الفئة الباغية   يف بدأ الدعوة اإلسالمية وكلفوا 
بمهمة القضاء عىل اإلس�الم وذبح املس�لمني 
بقيم�ه  وامللتزم�ني   باإلس�الم  املتمس�كني 
اإلنس�انية الحضاري�ة التي جاء به الرس�ول 
الكري�م محم�د ص وفع�ال تمكن�وا م�ن ذلك 
بعد ان ش�نوا حملة إبادة وترشي�د  بدأت بآل 
الرس�ول محمد وكل من أحب الرس�ول وأهل 
بيته ب�ل لعنوا الرس�ول محمد وم�ن أحبه يف 
مس�اجد املس�لمني حت�ى إنه�م أرسوا بن�ات 

رسول الله وذبحوا أبنائه ويف مقدمتهم اإلمام  
الحسني الذي كان الرس�ول محمد يقول ) أنا 

من حسني وحسني مني(.
وهذه نفس مهمة  آل س�عود ودينهم الوهابي   
يف مواجهة الصحوة اإلسالمية اآلن  لهذا يرون 
ان مهمتهم أكثر صعوبة من مهمة من مهمة 
آل س�فيان  الفئة الباغي�ة يف مواجهة دعوته 
اإلس�المية  ف�كان أغلبي�ة العرب ب�دو أعراب 
منافقني وفاس�دين ي�رون يف ال س�فيان هم 
الس�ادة والق�ادة حس�ب قولهم س�ادتكم يف 
الجاهلي�ة س�ادتكم يف الجاهلي�ة وتمكنوا آل 
سفيان الفئة الباغية من السيطرة  عىل الكثر 
م�ن املس�لمني  وفرض دي�ن آل س�فيان دين 
الفئ�ة الباغي�ة دين الجاهلية عىل أس�اس أنه 
اإلس�الم  أما مهمة آل سعود ودينهم الوهابي 
اإلرهابي يواجهون صعوبة يف إقناع  املسلمني 
بمواجهة نور الصحوة اإلس�المية  اإلنس�انية 
الحضارية ذلك الن�ور الذي طهر وحرر عقول 
وقلوب املس�لمني  والب�رش أجمعني  من أدران 
آل  حقيق�ة  وكش�ف  وعبوديته�ا  الجاهلي�ة 
س�فيان  ودينهم  الكاذب وحقيقة ال س�عود 

ودينهم الوهابي .
وهذا يعني إن آل س�عود   وم�ن معهم لم يعد 
له�م الق�وة عىل املواجه�ة وحتى  االس�تمرار 
يف الحي�اة  لهذا ل�م يبق أمامه�م  إال االعراف 
بحقيقته�م واالرتماء يف أحض�ان ال صهيون 
ومن معهم من أعداء الحياة واإلنسان  بشكل 
علن�ي  وبتحدي وبدون اي خ�وف او مجاملة 

من أجل حمايتهم والدفاع عنهم.
ومع ذل�ك ان نور الصحوة اإلس�المية بقيادة 
املقاوم�ة  ومح�ور  اإلس�المية   الجمهوري�ة 
اإلس�المية  والش�عوب الحرة  بدأت تبدد ظالم 
وآل  صهي�ون  آل  واإلنس�ان   الحي�اة  أع�داء 
سفيان وآل سعود ولم يبق إال وقت حتى يزول 
كل ظ�الم أعداء الحي�اة واإلنس�ان ويعم نور 

الصحوة اإلسالمية يف كل مكان من األرض.

»داعش« وتفجيرات بغداد: الدالالت والمآالت

بعد قرار بايدن تمديد معاهدة »ستارت«.. 
هل تنضم الّصين إليها ؟

دولة آل سعود بذرة فاسدة ومفسدة زرعتها الصهيونية

 

لالس�ف ام�س ضج�ت منص�ات التواص�ل االجتماع�ي بمعلومات 
ومقاط�ع فيديوا وبصم�ات لداعش القذر اجلكم الله ومن يس�مع 
االخب�ار ام�س يتخيل ان العاصمة عىل ش�فى حفرة من الس�قوط 
بي�د داعش وهذا االمر جدا خطر وله تاثره عىل الجوانب النفس�ية 
ع�ىل املواطن, ولم يصدر كتاب او بيان بالتكذيب وارس�ال رس�ائل 

اطمئنان للشعب.
 ب�دأت بع�ض االقالم لالس�ف تصب الزي�ت عىل الن�ار وكأننا نعمل 

باسلوب  الحقد والضغينة بيننا لالسف.
اما ما ذكره االخ السيد اللواء يحيى رسول ان الحرب مع داعش هي 
ح�رب اس�تخباراتية نعم وهذا ما تكلمنا في�ه ليس االن بل من عام 
2007 وقلن�ا نحتاج منظومة رسية ونطل�ق عليها )منظومة االمن 

املجتمعي ( وهذا املنظومة  ترتبط بشخص القائد العام شخصيا.
لالس�ف ان اغل�ب السياس�يني اهتم�وا بمنظمات املجتم�ع املدني 

وتركوا االمن املجتمعي او االمن الرسي.
االس�تخبارات. االمن. املخابرات. هذه املؤسس�ات ليست مؤسسات 
رسي�ة وحدها ال تس�تطيع ان تق�دم االمن للمواطن والس�بب انها 
بعي�دة عن املواط�ن وتفتقر الهم عنرص لالس�ف وهو عنرص الثقة 
بني املواطن واملؤسس�ات التي تدعي انها وج�دت المنه او الحفاظ 

عليه والسبب عدم وجود دورات تثقيفية ملنتسبي وزارة الداخلية.
 لم يثقف املنتس�ب عىل برامج علم النفس وكيفية الوصول اىل عقل 

املواطن وروحه كي يكون ظهر قوي له ويستند عليه
 بالعكس كانت وال تزال  العالقة بني هذا املؤسس�ات عالقة جسدية 
عضالتي�ة بعي�دة كل البعد عن الذوق العام وال�كل يعلم اليوم اغلب 
الش�باب حتى لو رأى حادث يخىش التبليغ عنه ويس�تخدم ثقافة ) 

يمعود بس تروح تبلغ تتورط ( هنا الطامة الكرى.
اما منظومة االمن املجتمعي يجب ان تبنى عىل أسس وقواعد تجعل 
من املواطن السلمي مكان فيه الطمئنينه بالدرجة االوىل  كي يتعامل 
املواطن بوطنيته ويش�عر انه يدافع عن وطن�ه بالطرق الصحيحة 
العلمي�ة املثقفة الهادئة ال اجلكم الله.  بالبوكس�ات او الجالليق او 

الشتم وسب االعراض وانتهاك حرمته واملساس بكرامته.
تش�كيل االمن املجتمعي يجب ان يكون بعيد كل البعد عن الطائفية 

او القومية او التحزبية.
ش�باب ترتبط بالوطن وتثق�ف عىل الحفاظ ع�ىل روح الوطن قبل 

كل يشء.
لالسف اليوم لو ذهب احدكم اىل مطار بغداد الدويل ويسأل اي عامل 
اس�يوي باملطار فقط يسأله وين املخابرات صدقوني يعرفهم واحد 

واحد او يسال عن االمن او عن رجال الكمارك جربوا اتمنى.
وهذا خرق امني كبر وخطر.

ام�ا ضباط اجهزتنا االمنية باالخص املخابرات او االس�تخبارات او 
االم�ن الوطني عىل بعد 100 مر ق�ادر ان تتعرف عليهم عن طريق 
حملهم الس�الح وارتداء القمصان الضيقة ومتقصدين يرتدون هذا 

القمصان كي يظهر السالح لالمة.
ه�ذه كلها خروقات اخالقية قبل ان تك�ون خروقات للتعليمات  او 

االمن.
ان كانت حربنا اليوم استخباراتية مخابراتية علينا ان نثقف انفسنا 
ع�ىل مهارات عالية وقوية وثقافة المع�ة واولها ثقافة علم النفس 
وعلم الطوارىء واهمها تقنية نقل املعلومة ونظافة نقل املعلومة.

واه�م ج�زء ان اردن�ا ان ننج�ح علين�ا بثقاف�ة انفس�نا ثقاف�ة 
اس�تخباراتية مخابراتية و انهاء قضية املخ�ر الرسي لكونه اثبت 

عدم نظافته ووالئه للوطن بعد ما سقط امام االموال. 
طلب�ي من الحكوم�ة وباالخص االمان�ة العامة ان تلغ�ي 80% من 
منظم�ات املجتم�ع املدني وباق�ي ال 20% ان تكون تحت س�يطرة 
االجهزة االمنية ونستطيع ان نستخدم هذه املنظمات كرافد اسايس 
الم�ن البل�د عن طريق عالقاته�ا باملجتمع العن طري�ق ارتباطاتها 

بالخارج وشبهة هذا العالقات لالسف.
مالحظة هامة جداً.

اغلب االحزاب والحركات السياسية يف العراق لديها رسايا استطالع 
خاصة بها وش�به الرسية وهذا بس�بب ارباك للجهد االستخباراتي 
اما ترتبط مبارش باالمنظومات التابعة للدفاع او الدخلية او ترتبط 

باستطالع الحشد الشعبي املبارك.

العراق يحتاج تأسيس
 االمن المجتمعي

بقلم/  محمد السعربي  

الخميس 28 كانون الثاين 2021 
العدد 2513 السنة الحادية عشرة



رأسية وركلة جزاء تحسمان مباراة 
العراق الودية مع الكويت  
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تمك�ن املنتخب العراقي، امس االربعاء، من 
تحقيق الفوز عىل نظ�ره الكويتي بنتيجة 
)2-1(، يف املب�اراة الودي�ة التي أقيمت عىل 

ملعب »جذع النخلة » يف البرصة.
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  مراس�ل  وذك�ر 
»املنتخب الكويتي سجل عرب عيد الرشيدي 
املنتخ�ب  وع�دل   ، هدف�اً   22 الدقيق�ة  يف 
العراق�ي النتيجة عرب رأس�ية  محمد داود، 
وركلة أيمن حس�ن الشوط األول يف رضبة 

الجزاء.
واضاف انه »رغم أفضلية املنتخب العراقي 
يف بداي�ة املب�اراة واس�تحواذه ع�ىل الك�رة 
وتهدي�د مرم�ى املنتخ�ب الكويت�ي، ع�رب 
تسديدة أمجد عطوان بعد مرور 15 دقيقة 
فقط تألق الحارس الكويتي، إال أن الكويت 

افتتح التسجيل يف الدقيقة 22 ».
واوضح ان »املنتخب الكويتي استثمر خطأ 
املداف�ع رضغام إس�ماعيل، ال�ذي أخطأ يف 
إبعاد كرة مش�ركة م�ع الالع�ب الكويتي 
فهد الهاج�ري، الذي نجح يف كس�ب الكرة 
وتمريره�ا عرضي�ة ع�ىل رأس زميل�ه عيد 
الرش�يدي الخايل من الرقابة، لركنها داخل 

الشباك محرزا هدف التقدم«.
واض�اف ان�ه »لم يك�ن املنتخ�ب العراقي، 
فاع�ال وج�ادا يف محاوالت�ه ع�ىل مرم�ى 
املنتخ�ب الكويت�ي، فم�رت رأس�ية أيم�ن 
حس�ن بج�وار القائم وطاش�ت تس�ديدة 
س�جاد جاس�م، فيم�ا ل�م تفل�ح تمريرات 
حس�ن عيل يف فك دفاعات الكويت، لينتهي 
الشوط األول بتقدم األزرق بهدف دون رد«.

ويتاب�ع املراس�ل بقول�ه انه »ب�دأ املنتخب 
الكويتي يف الشوط الثاني  بداية قوية وكاد 
أن يس�جل بعد مرور دقيقتن، حيث أضاع 
ش�بيب الخالدي كرة س�هلة بعد أن ارتدت 
كرة بندر الس�المة من يد الح�ارس محمد 
حميد، ليجد نفسه بمواجهة الحارس لكنه 

لعب الكرة بشكل غريب فوق العارضة«.
ولفت اىل انه »حرك البديل محمد داود ركود 
زمالئه وس�دد كرة مرت بجوار القائم وعاد 
ليضيع كرة من رأس�ية مرت بجوار القائم، 
وم�رر إبراهي�م باي�ش كرة ع�ىل طبق من 
ذه�ب إىل حس�ن عيل، لكن األخر س�ددها 

بجسم املدافع الكويتي«.
وب�ن ان »ضغط املنتخب العراقي أثمر دف 
التع�ادل بع�د أن صال وج�ال البديل محمد 

قاس�م، ليمرر ع�ددا من الك�رات الخطرة، 
وم�ن إحدى الكرات العرضية ملحمد قاس�م 
وضعها باملقاس عىل رأس محمد داود نجح 
يف إيداعها الش�باك مح�رزا هدف التعادل يف 

الدقيقة 79.«
وختم املراس�ل بقول�ه ان�ه »كاد العراق أن 
يضي�ف اله�دف الثاني عرب محمد قاس�م، 
بتس�ديدة هائل�ة رده�ا الح�ارس الكويتي 
س�ليمان عب�د الغف�ور، وحص�ل املنتخ�ب 
العراق�ي ع�ىل ركلة جزاء بعد س�حب أيمن 
حس�ن من قبل املدافع فهد حمود، ليتلقى 
األخر بطاقة حمراء، وس�جل أيمن حسن 
منه�ا هدف الع�راق الثان�ي يف الدقيقة 89، 
لتنته�ي املب�اراة بفوز أس�ود الرافدين )2-

.»)1

وصل حارس مرمى نفط ميسان، الدويل السابق 
نور صربي إىل طريق مس�دود مع النادي، وأبدى 

رغبته بالرحيل بفرة االنتقاالت الشتوية.
وق�ال مصدر مقرب من الح�ارس إن »صربي قرر 

بش�كل حاس�م إنه�اء تعاق�ده مع نفط ميس�ان، 
واالنتقال صوب ناد آخر بفرة االنتقاالت الشتوية«، 

موضح�ا أن« ذل�ك يرج�ع لخالف حاد ب�ن الحارس 
وعدد من أنص�ار الفريق تأزمت بعده العالقة بن نور 

والنادي ما دفعه للتلويح بإنهاء التعاقد«.
وبن »نور ص�ربي قريب جدا من تمثي�ل الطلبة وهناك 

مفاوضات جادة بن الطرف�ن بعد انتقال حارس الطلبة 
الس�ابق أمجد رحيم الذي فس�خ تعاقده م�ع األنيق ما دفع 

صربي لقبول عرض الطلبة بشكل مبدئي«.
وأشار إىل أن »ما عزز رغبة الحارس نور صربي يف تمثيل الطلبة 
تواجد املدرب حسن أحمد الذي سبق وأن أرشف عىل تدريبه أناء 

تواجده بفريق النجف املوسم املايض«.
يذك�ر أن نور ص�ربي أحد عمالقة حراس�ة املرم�ى يف العراق 
وس�بق وأن توج مع املنتخب ببطولة كأس آسيا 2007 وكان 
ل�ه دور مهم يف التتويج بع�د أن قاد الفريق للفوز عىل كوريا 

الجنوبية بركالت الرجيح.

نف�ت الهيئة االدارية لن�ادي القوة 
الجوي�ة، االخب�ار املتداولة بش�أن 
التعاقد مع املهاجم عماد محسن.

وق�ال املكتب االعالم�ي للنادي انه 
»س�يتم اإلعالن عن اس�م املهاجم 
ال�ذي س�يتم التعاق�د مع�ه خالل 

الفرة املقبلة«. 
لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  وكان�ت 
القوة الجوية، أعلنت أنها س�تدعم 
صفوف الفريق بصفقات ش�توية، 
قبل املش�اركة يف مباري�ات امللحق 

املؤهل لدوري أبطال آسيا.

الجوية ينفي تعاقده مع محسن

ق�ال عبد الوه�اب أب�و الهي�ل املدير الفن�ي لنادي 
األنص�ار أن قرع�ة كأس االتح�اد اآلس�يوي 2021 

كانت متوازنة هذا املوسم. 
ووضع�ت القرع�ة ضم�ن املجموع�ة الثاني�ة فرق 
الس�لط األردن�ي وبالط�ة الفلس�طيني واألنص�ار 

اللبناني واملحرق البحريني.
وأض�اف أب�و الهي�ل أن »املواجهة مع الف�رق ال�3 

ستكون صعبة ومتوازنة«. 
وأشار إىل أن »األنصار يطمح للعب خارج أرضه، يف 
ظل األوضاع الصعبة بلبنان وس�وء أرضية املالعب، 
حي�ث أك�د أن�ه ال مش�كلة يف اللع�ب بالبحرين أو 

باألردن«. 
وأكد م�درب األخ�ر اللبناني أن »طم�وح فريقه 
هو التأهل إىل ال�دور الثاني ومن ثم التفكر خطوة 

بخطوة«.
وأك�د أبو الهي�ل أن »املجموعة الثالث�ة التي تجمع 
ترشين السوري، السيب العماني، الفيصيل األردني، 
الكويت الكويتي أو األمعري الفلس�طيني س�تكون 

األقوى بن املجموعات«. 
وختام�ا تمنى مدرب األنص�ار التوفيق ملمثل لبنان 
الثان�ي العه�د وال�ذي س�يواجه الح�د البحرين�ي، 

الوحدة السوري والنرص العماني.

تأه�ل فريق نادي نفط الوس�ط العراقي لكرة الصاالت 
اىل املب�اراة النهائي�ة لبطول�ة خورف�كان الدولية لكرة 
الصاالت املقام�ة حاليا يف دولة االم�ارات العربية وذلك 

بعد فوزه عىل منتخب اإلمارات الوطني 6-3 هدف.
وكان فري�ق نف�ط الوس�ط ممث�ل اندية الع�راق لكرة 
الص�االت ق�د تأهل اىل ال�دور نص�ف النهائ�ي لبطولة 
خورف�كان الدولي�ة الثانية، بعد فوزه ع�ىل دبا الحصن 

اإلماراتي بنتيجة 7 - 0 اهداف.
واس�تهل نفط الوسط مشواره بخس�ارة امام البطائح 
االمارات�ي 1 - 3 اه�داف، ويف اللق�اء الثان�ي تغلب عىل 

الشارقة االماراتي بنتيجة 6 - 2 اهداف.
ولع�ب نفط الوس�ط ضم�ن املجموعة الثالث�ة لبطولة 
خورف�كان الدولي�ة الثاني�ة لك�رة الص�االت الجاري�ة 

احداثها حالياً يف دولة اإلمارات العربية.

ردت محكمة النزاع�ات الرياضية الدولية »كاس«، 
الدعوى الت�ي تقدم بها وزير الش�باب والرياضة 
عدنان درجال، ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة 

عبد الخالق مسعود .
وق�ال محامي االتحاد الس�ابق نزار احمد ان 
»محكم�ة كاس اصدرت قراراتها بخصوص 
قضاي�ا عدن�ان درجال ضد االتحاد الس�ابق 
الق�رارات  وه�ذه  درج�ال  دع�وى  وردت 
وحيثياته�ا ل�م يعلن عنه�ا درج�ال واللجنة 
التطبيعي�ة عىل الرغم م�ن صدورها قبل اكثر 
من اسبوع حتى ال يتم الربط بينها وبن استياء 
رئيس االتحاد االسيوي لكرة القدم السيد سلمان 
ب�ن ابراهيم واعتذاره املفاجئ ع�ن حضور مباراة 
العراق والكويت«. واوضح بالقول، »عندما استلمت 
اللجنة التطبيعية مس�ؤولية ادارة االتحاد فانها بعثت 
رس�الة ملحكم�ة »كاس« عزلتني عن ت�ويل ملف االتحاد 
به�ذه القضايا وكلف�ت اياد بنيان بتويل مل�ف االتحاد بهذه 
القضاي�ا، اي ان املدع�ي )عدنان درج�ال( واملدعي منه )اياد 
بنيان( من الناحية القانونية هما نفس الجهة«. وبن بالقول، 

»كذلك اخ�ربت التطبيعية محكمة »كاس« بانها انهت عمل نزار 
احم�د م�ع االتحاد وان ن�زار احمد هو ش�خص م�زور وبما ان 
التطبيعي�ة قد عزلتني عن ت�ويل ملف االتحاد بهذه القضية فاني 
ال اعلم باملراسالت التي تمت بن التطبيعة ومحكمة كاس خالل 
الستة اش�هر املاضية ولكن ومن خالل مقارنة حيثيات القضايا 
م�ع احكامها حي�ث الحيثي�ات ج�اءت متناقضة م�ع االحكام 
ليس هناك ادنى مجال للش�ك بان ق�رارات محكمة »كاس« التي 
صدرت قبل اس�بوع جاءت عن طريق تسوية بن عدنان درجال 
والتطبيعي�ة عىل حس�اب مصلح�ة االتحاد والك�ورة العراقية«. 

وتاب�ع »م�ع ه�ذا وع�ىل الرغم من 
ان ق�رارات محكم�ة كاس )التي 
استلمت نسخة منها عن طريق 
عالقات�ي الخاصة( ج�اءت بعد 
ع�زيل م�ن قب�ل التطبيعية عن 
تويل ملف االتحاد بهذه القضايا 

التطبيعي�ة  واش�عار 
ب�أن  كاس  ملحكم�ة 

شخص  احمد  نزار 
مزور«.

الهيئ�ة  اوع�زت 
االداري�ة لن�ادي 

ة  لق�و ا

الجوي�ة الريايض بإرس�ال الالعب 
محم�د قاس�م نصي�ف اىل لبن�ان 
الفحوص�ات  إلج�راء 
لطبي�ة  ا

بع�د االصاب�ة التي تع�رض لها يف 
الركبة اثن�اء مب�اراة الفريق امام 

الرشطة.
وذكر الفريق الطيار شهاب جاهد 
رئي�س الهيئة االدارية ل نادي القوة 
الجوي�ة الريايض يف بيان أن »ادارة 
النادي سرس�ل املهاجم محمد 
قاس�م نصيف إىل دولة لبنان 
خ�الل ق�ادم األي�ام تحت 
انكليزي  إرشاف طبي�ب 
أج�رى  وأن  س�بق 
جراحي�ة  عملي�ات 
العب�ي  الفض�ل 

العالم«.
»الهيئة  أن  وأض�اف 
القوة  لنادي  االدارية 
الجوية تس�عى ايضا 
اىل ارس�ال الالع�ب اىل 
دول�ة قط�ر وبالتحديد 
س�بيتار  مستش�فى  اىل 
الالع�ب  تأهي�ل  اج�ل  م�ن 
بصورة تامة بع�د اكمال كافة 
الفحوصات الطبية التي سيجريها 

يف دولة لبنان«.

نفط الوسط يتأهل لنهائي بطولة 
خورفكان للصاالت

»سبيتار« تؤهل نصيف للعودة
 الى المالعب مجددًا

»كاس« ترفض دعوى درجال ضد اتحاد الكرة السابق 

أبو الهيل: مجموعة األنصار االسيوية متوازنة

اتحاد اليد يسمي مدربي منتخب الشباب 
لبطولة آسيا 

صبري يقترب من 
انهاء تعاقده مع 

نفط ميسان

أعل�ن االتح�اد العراق�ي لكرة الي�د، عن 
تسمية الكادر التدريبي ملنتخب الشباب 

استعداداً لالستحقاقات املقبلة.
وقال حسام عبد الرضا املنسق االعالمي 

ملنتخ�ب  الفن�ي  »الجه�از  ان  لالتح�اد 
الش�باب يتأل�ف م�ن قتيبة احم�د مدربا 

للمنتخ�ب وخال�د عدن�ان مدربا مس�اعدا 
ومخل�ص عب�د العب�اس مدرب�ا مس�اعدا 

ومصطفى ياسن مدربا للحراس«.
واوض�ح ان »تس�مية االتح�اد 

للجه�از الفن�ي جاءت بغي�ة إعداد 
املنتخ�ب اس�تعدادا للمش�اركة يف 
املقررة  ال��17  البطولة اآلس�يوية 
يف البحري�ن للمدة م�ن 20-29 من 
شهر آذار املقبل«. وتابع ان »االتحاد 
س�مى صباح داود مدي�را للمنتخب 
وسيتم التنسيق معه واملدرب لرسم 
خارط�ة طريق املنتخب وبرنامج 
اعداده للبطولة االسيوية 

املقبلة«.



وص�ل املدافع األرجنتيني، ماتيو موساتش�يو، الذي لعب خالل املواس�م الثالثة 
ونص�ف األخ�رة، يف صفوف مي�الن اإليطايل، روم�ا إلنهاء إج�راءات انتقاله إىل 
التسيو.وكش�ف نادي التس�يو، عرب حسابه عىل ش�بكة )تويرت(: »وصل ماتيو 
موساتش�يو العاصم�ة«، مرفق�ا بالتغري�دة صورة لالع�ب األرجنتين�ي، بينما 
يرتدي وشاح النسور.وسيخضع موساتش�يو )30 عاما(، للفحوصات الطبية، 
وينتظ�ر تجاوزها كي ينضم رس�ميا إىل فريق العاصمة، الذي يدربه س�يموني 
إينزاجي.وب�دأ املدافع املخرضم مس�رته، يف صفوف ريف�ر بليت املحيل، قبل أن 
يتأل�ق بقمي�ص فياريال )2010-2017( ومنه انتق�ل إىل ميالن، الذي لعب معه 

75 مباراة وسجل هدفني.

تخ�ىل العب�و ريال مدري�د، ع�ن حلم الف�وز بلقب 
الدوري اإلس�باني، بعد ابتعاد الفري�ق عن أتلتيكو 
املتص�در ب��7 نق�اط، وال�ذي يمل�ك أيًض�ا مباراة 
مؤجلة.ووفًقا لربنامج »الش�رنجيتو« اإلس�باني، 
ف�إن الالعبني داخ�ل غرفة املالبس يعتق�دون أنهم 
خرسوا لقبي كأس امللك، والدوري هذا املوس�م، لذا 
عليهم اآلن الرتكيز ع�ىل املباريات املتبقية يف دوري 

أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز بالبطولة القارية.
وأش�ار الربنام�ج اإلس�باني إىل أن هن�اك كلم�ات 
متداولة داخل غرفة مالبس املرنجي، وهي أن ريال 
مدري�د عىل بعد 5 مباري�ات فقط من الفوز بدوري 
أبط�ال أوروبا.وأوضح أن نجوم املرنجي ال يقللون 
م�ن أهمية مباراتي أتاالنت�ا يف ثمن النهائي، لكنهم 
يعتق�دون أن لديه�م الق�درة ع�ىل هزيم�ة الفريق 

اإليطايل.

خورخ�ي  األرجنتين�ي  انتق�د 
ري�ال  أس�اطر  أح�د  فالدان�و، 

النرويج�ي  عقلي�ة  مارت�ن مدري�د، 
مبكرًا،  واستسالمه  من أوديجارد  حي�ث 
نهاية املق�رر أن ينضم إىل آرس�نال  حت�ى 
يف  فالدان�و  ت املوس�م.وقال  يح�ا ترص

»م�اركا«  صحيف�ة  اإلس�بانية: نقلته�ا 
أه�م »لق�د خرس ريال مدري�د واحًدا  م�ن 

الوس�ط«. مرك�ز  يف  : العبي�ه  ف ض�ا وأ
يحص�الن عىل »توني كروس ولوكا مودريتش 

كلت�ا الكث�ر م�ن الدقائق م�ع األداء  يف  املتمي�ز 
الحالتني«.وتاب�ع فالدانو: »هذا الثنائ�ي يدعم ريال مدريد 
دفاعًيا وهجومًيا، لكن يجب أال ننىس كاسيمرو، الذي هو 
بالفعل قوة كبرة يف الفريق، س�واء عىل املس�توى الفني، 
أو عىل صعي�د الروح التي يمنحه�ا لزمالئه«.وأكمل: »إذا 
افتق�دت مودريت�ش أو كروس ألي س�بٍب ما، س�يصبح 
هناك إيس�كو، ويف ظل إصابة فالفردي، سُتمنح الفرصة 

ألوديجارد«.
وواصل فالدانو: »ال أعتقد أن أوديجارد ظهر بش�كل س�يئ 
عندم�ا حص�ل ع�ىل الفرص�ة، لكن�ه افتق�ر إىل القليل من 

الجرأة«.
ورشح: »لقد وضع نفس�ه قريًبا جًدا من كاس�يمرو، وافتقر 

إىل الجرأة للقيام بالتمريرة النهائية، وهو ما تتوقعه من أوديجارد، 
لك�ن هذا ل�ه عالقة بالثق�ة، وأعتقد أن الوقت كان س�يمنحه ذلك، 

لكنه افتقر إىل الصرب«.
وزاد: »يج�ب أن يتح�ىل العب ريال مدريد بالقت�ال من أجل مكانه، 

من ذلك عندما يكون ال ينبغي أن يستس�لم رسيًعا، وحتى أقل 
نجم�ني صغ�ًرا جًدا، ويناف�س عىل مكانه  م�ع 

ستار مثل ك�روس ومودريتش، فهم  سوبر 
وليسا مجرد العبني«.

أش�اد ميكيل أرتيتا مدرب آرس�نال بالعبيه عقب الفوز 1-3 
يف ضيافة س�اوثهامبتون ليتقدم إىل النصف األعىل يف جدول 
ترتي�ب الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، لكن املس�ؤول 
اإلسباني يؤكد أن الفريق ال يزال يحتاج إىل الكثر من العمل.
وبعد بداية س�يئة للموسم، تألق آرس�نال بوضوح يف الفرتة 
األخ�رة وس�جل ع�ن طري�ق نيكوال بيب�ي وبوكايو س�اكا 
وألكس�ندر الكازيت ليخ�رج باالنتصار رغ�م التأخر بهدف 

مبكر يف الدقيقة الثالثة.
وأبل�غ أرتيت�ا محط�ة )بي.تي س�بورت( »أعتقد أنن�ا بدأنا 
بش�كل جيد. اس�تقبلنا هدفا من ركلة ركني�ة لكن جاء الرد 
رسيعا. أجدنا عند االس�تحواذ عىل الكرة وتجنبنا املش�كالت 

وصنعنا بعض الفرص الخطرة«.

وزاد: »كن�ا نضغ�ط بش�كل رائ�ع ولعبن�ا بش�كل جيد بعد 
االسرتاحة. لقد قدمنا عرضا قويا«.

وعوض آرسنال بهذا األداء ظهوره املتواضع عىل امللعب ذاته 
يوم الس�بت املايض حي�ث ودع كأس االتحاد اإلنجليزي أمام 

ساوثهامبتون.
وق�ال أرتيت�ا »من الصع�ب الفوز هن�ا. ه�ذا منافس قوي 
ويعي�ش فرتة تألق. لقد تحلينا ب�ذكاء كبر وتعاملنا برباعة 

مع اللقاء«.
وأضاف املدرب اإلس�باني قبل مواجهة مانشسرت يونايتد يف 
الجولة املقبلة يوم الس�بت »ال يزال أمامنا الكثر من العمل. 
يجب أن نتحس�ن ونتحىل بالتواضع ونتدرب بقوة استعدادا 

للمباراة املقبلة«.

قال اإلس�باني رافاييل نادال إن�ه إذا كان عليه اختيار 
التحدي األكث�ر إثارة الذي يواجه�ه يف التوقيت الحايل 
فه�و االنفراد بالرق�م القي�ايس لعدد ألق�اب الجراند 
س�الم عرب التتوي�ج باللقب ال��21 ل�ه، لتخطي رقم 
الس�ويرسي روجي�ه في�درر، لكن�ه أك�د أن األم�ر ال 

يستحوذ عىل عقله.
وق�ال املصنف الثاني عامليا م�ن داخل غرفته يف فندق 
أديليد )أس�رتاليا(، ال�ذي يقيم فيه إلكمال أس�بوعني 
من الحجر الصحي »أتمنى أن أكون صاحب أكرب عدد 
م�ن األلقاب، لكنني س�أعمل دائما بنف�س الطريقة، 
ولن أغر طريقة اس�تعدادي له�ذه البطوالت، فهي ال 
تزيدني دافعا«.ويف مقابلة مع ش�بكة )إسبن( تحدث 
نادال حول اختالف�ات ظروف الحجر الصحي لالعبني 
واملدربني الذين سيشاركون يف بطولة أسرتاليا الكربى 
التي س�تنطلق ي�وم 8 ش�باط يف ملبورن.وقال نادال، 
ال�ذي س�يخوض مباراته األوىل الرس�مية يف املوس�م 

الجديد يوم 2 ش�باط أمام املح�يل أليكس دي مينياور 
يف الدور األول من كأس الرابطة، اس�تعدادا ألس�رتاليا 
املفتوحة »بالتأكيد الظ�روف هنا يف أديليد أفضل مما 

يمر به معظم الالعبني املوجودين يف ملبورن«.
وتابع بطل أس�رتاليا 2009 »هنا األمر بسيط للغاية، 
الجميع يحاول تقديم أفضل ما لديه داخل اإلمكانيات 
املتاح�ة«، مضيف�ا »هن�اك بع�ض الالعب�ني الذي�ن 
يحتاج�ون إىل ن�ر كل هذه اآلراء« يف إش�ارة لالعبني 
مث�ل الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، املصن�ف األول 
عامليا، الذي ش�كك حول ظ�روف الحجر الصحي عرب 

شبكات التواصل االجتماعي أو املقابالت.
ويشعر نادال بأنه من االمتياز، أن يتمكن العبو التنس 
م�ن املنافس�ة يف بطول�ة أس�رتاليا املفتوحة، وس�ط 
وباء كوفيد-19، وناش�د املش�اركني قبول اإلجراءات 

الصحية املشددة يف البالد.
ووافقت أس�رتاليا عىل الس�ماح بدخ�ول نحو 1200 

مش�ارك يف البطولة، بينما يعجز اآلالف من مواطنيها 
ع�ن الع�ودة للدي�ار، بس�بب قي�ود الس�فر.ويقيض 
الالعبون 14 يوما يف العزل الصحي، مع الس�ماح لهم 
بالتدري�ب خمس س�اعات خ�ارج غرفه�م، كل يوم، 
اس�تعدادا للبطولة الكربى التي تأجلت ثالثة أسابيع، 

لتقام بني 8-21 شباط املقبل.
ودخ�ل 72 العب�ا يف عزل ذات�ي، يف غرفه�م بملبورن، 
بع�د اكتش�اف إصاب�ات بالف�روس، ملس�افرين عىل 
مت�ن رحالت طران عارض إىل أس�رتاليا.ويبقى نادال 
بجانب العبني من الصفوة، مث�ل نوفاك ديوكوفيتش 
وس�رينا وليامز، يف العزل يف أدياليد، وقال إنه يش�عر 
»باألس�ف الش�ديد« لكل من يعاني من ظروف شاقة 
يف العزل.وأبل�غ الالع�ب اإلس�باني »لكننا س�افرنا إىل 
هنا، ونحن نعرف اإلجراءات املشددة، وأن هذه الدولة 

تقاوم الوباء بشكل رائع«.
وأضاف »الش�كوى طبيعية أحيانا.. لك�ن من ناحية 

أخرى، يجب رؤي�ة األمور من منظور أوس�ع، فنحن 
ن�رى الكثر م�ن األش�خاص يفق�دون حياتهم حول 

العالم«.
وواصل ن�ادال »الكثرون يفقدون اآلب�اء أو األمهات، 
دون فرص�ة حت�ى لل�وداع.. وه�ذا يح�دث يف ب�الدي 
)إس�بانيا( ع�ىل س�بيل املث�ال، ويعان�ي الكث�ر من 

األشخاص بسبب هذا الوضع«.
وس�جلت أس�رتاليا أكث�ر م�ن 22 أل�ف حال�ة إصابة 
بالفروس، وتويف 909 أش�خاص، ولم تس�جل حاالت 

إصابة محلية، لليوم العارش عىل التوايل،.
وبعد العزل 14 يوما، ُيس�مح لالعبني بالتدريب بشكل 
طبيعي، واملش�اركة يف منافسات تحضرية للبطولة، 

األسبوع املقبل.
وتابع نادال »العالم يعاني وال يمكننا الشكوى، يجب 
التح�يل بإيجابية أكرب، وأش�عر بأننا نحظ�ى بامتياز 

لالحتفاظ بوظائفنا«.

نادال يطالب الالعبين بعدم الشكوى ويتمنى تخطي رقم فيدرر

أرتيتا: تحلينا 
بالذكاء أمام 
ساوثهامبتون
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موساتشيو ينتقل الى صفوف التسيو

اقتحم العب تش�يليس دائ�رة خيارات برش�لونة، لتدعيم 
الدفاع يف الصيف املقبل، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

ويسعى البارسا لتعزيز مركز الظهر األيرس، الذي يمتلك 
في�ه حالي�ا كال من، ج�وردي ألبا، الذي يش�ارك بش�كل 
أس�ايس، وجوني�ور فربو، الذي لم يقدم م�ا يقنع، وبات 
قريًبا من املغادرة.وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالوني�ة، فق�د ب�ات ماركوس ألونس�و، ظه�ر أيرس 

تشيليس، من املرشحني للعب يف صفوف البلوجرانا.
وخ�رج ألونس�و )30 عاًم�ا( من حس�ابات املدي�ر الفني 
الس�ابق للبلوز، فران�ك المبارد، هذا املوس�م، وكان هناك 
اتج�اه لرحيل�ه خ�الل يناير/كانون ث�ان الج�اري، قبل 
إقالة اإلنجلي�زي وقدوم املدرب األملان�ي، توماس توخيل.

وسينتظر برش�لونة معرفة موقف ألونسو، من املشاركة 
م�ع توخيل، قبل تحدي�د مدى إمكانية ض�م العب يف هذا 

العمر.
وكان�ت تقارير صحفي�ة قد تحدثت 
مؤخ�را أيض�ا، ع�ن رغب�ة الن�ادي 
الكتالوني يف التعاقد مع لويس جايا 
)25 عاًم�ا(، ظهر أيرس فالنس�يا، 
ال�ذي يعترب م�ن األفض�ل يف مركزه 

بإسبانيا حاليا.

مانوي�ل  بيتي�س،  لري�ال  الفن�ي  املدي�ر  ب�دا 
بيليجريني، س�عيدا بتأهل فريقه لربع نهائي 
كأس امللك، عىل حس�اب ريال سوس�يداد، بعد 
ف�وزه )3-1(، مؤكدا أن بيتي�س كان بإمكانه 
حس�م املب�اراة، قبل اللج�وء للوق�ت اإلضايف.

وأش�ار بيليجريني، الذي أثنى عىل أداء فريقه، 
إىل أنه قال إن بورخا إجليسياس، صاحب هديف 
الف�وز »واصل العم�ل ولم يستس�لم مطلقا«، 
وتمنى له أن »يس�تمر عىل نفس املنوال؛ حيث 

انتهز الفرصة لتسجيل أهداف«.
وأعرب املدرب التش�ييل مجددا عن أسفه لعدم 
وجود جمهور، ألنه كان يرغب يف إسعاده، لكن 
»الالعبني يعرفون أنه مكان كل مقعد ش�اغر، 
هناك أرسة تشجع«.وأش�اد بالالعب الش�باب 
رودريج�و سانش�يز ›رودري‹، ال�ذي »يمكنه 

اللعب يف أي من املراكز الهجومية الثالثة«.

أقّر الدويل األرجنتيني أليخاندرو »بابو« غوميز قائد فريق أتاالنتا 
اإليطايل أن مش�اعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي 
س�اعده يف بل�وغ دوري أبط�ال أوروب�ا للم�رة األوىل يف تاريخه.

وأش�ارت تقاري�ر صحافية إىل أن نادي مدين�ة برغامو توصل اىل 
اتفاق مع إش�بيليه اإلس�باني للتخيل عن خدم�ات مهاجمه بعد 
توت�ر العالق�ة مع املدرب جان بيرو غاس�بريني، م�ا أبعده عن 
مباري�ات الفريق يف اآلونة األخرة. وق�ال األرجنتيني )32 عاًما( 
لش�بكة »س�كاي س�بورت إيطاليا« إنها »مش�اعر متباينة بعد 
س�نني طويلة يف هذه املدينة«. وتابع »أنا حزين وسعيد يف الوقت 
ذاته. أحياًنا تس�ر األمور عىل مس�ار معنّي، ولكن أعيد التجربة 
مج�دًدا ألننا كتبن�ا تاريخ هذا النادي. أغ�ادر أتاالنتا وهو يف قمة 

أوروب�ا«. وانضم غوميز إىل النادي الش�مايل يف العام 2014 قادًما 
من ميتاليس�ت خاركي�ف األوكراني وس�اهم يف وصوله اىل الدور 
رب�ع النهائي م�ن دوري األبطال املوس�م املايض من مش�اركته 
األوىل. وبدأ الس�جال بني غوميز وغاس�بريني بعد تضارب اآلراء 
عند اس�رتاحة الش�وطني خالل املباراة ضد ميدتيالند الدنماركي 
يف دوري األبط�ال أوائ�ل كان�ون األول الفائ�ت، ما دف�ع باملدرب 
اىل اس�تبداله مطلع الش�وط الثاني. ونجح الن�ادي يف بلوغ الدور 
ثم�ن النهائي حيث س�يصطدم ب� »زعيم« البطول�ة ريال مدريد 

اإلسباني املتوج باللقب 13 مرة.
وأردف غوميز »الجماهر؟ سأفتقدهم كثرًا. برغامو هي قلبي. 

سنرى حتًما بعضنا البعض قريًبا«.       

برشلونة يترقب 
قرار توخيل بشأن ألونسو

بيليجريني: كان بإمكاننا التأهل  في الوقت االصلي

غوميز: فخور بتمثيلي فريق أتاالنتا 

فالدانو ينتقد
 قرار أوديجارد

العبو ريال مدريد 
يتخلون عن حلم الليغا
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  مظفر النواب الثقافـي

أنبئك عليا مازلنا نتوضأ بالذل...

و نمسح بالخرقة حد السيف...

ما زلنا نتحجج بربد الشتاء وحر الصيف... 

ملازال ابو سلفيان فينلا يؤلب باسلم اللات العصبيات 

القبلية...

مازالت شورى التجار ترى يف عثمان خليفتها...

وتراك زعيما »سوقيا«...

أنبئك عليا« لو حرضت...

لحاربك الداعون اليك واسموك شيوعيا«

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

انشتاين
إذا النلاس خلرون فقلط لخوفهم من العقلاب وطمعاً بثلواب .. إذاً 
نحن حقاً ثلة مثرة للشلفقة. ال تتوقف عن السؤال فالفضول يحمل 
أسلباب وجوده معله .. الواحد مّنا ال يسلتطيع إالّ أن يكلون منبهراً 
عندملا يتأّمل أرسار الانهاية ، الحيلاة ، واملبنى املدهش لهذا الوجود 
.. يكفينا أن نحاول إسلتيعاب القليل من هلذه األرسار يومياً. أخىش 
اليلوم اللذي سلتتجاوز فيله التكنولوجيلا تفاعلنا البلري .. فإّنه 
سليكون للعالم يومئٍذ جيٌل من البلهاء. إذا كنتم تريدون أطفالكم أن 
يكونوا أذكياء إقرأوا لهم قصصاً خيالية .. إذا كنتم تريدون أطفالكم 
أن يكونوا أكثر ذكاًء إقرأوا لهم مزيداً من القصص الخيالية. الجميع 
عباقرة لكن إن حكمت عىل قدرة سلمكة يف تسللق الشجرة ستعيش 
حياتهلا كلها وهلي تؤمن بأنها غبيلة. الشلخصيات العظيمة كثراً 
ملا واجهت املعارضة العنيفة من قبلل أصحاب العقول الضعيفة. ال 
يمكن املحافظة عىل السام بإستخدام القوة .. يمكن تحقيق السام 

فقط من خال التفاهم مع االخرين.

اذا كانلت كلمة خانلة تعني )املكان( 
وهلي كلمة غلر عربيلة ، وغالبا ما 
تكون ملع كلملة اخرى ليكلون لها 
معنلى متكاملل مثل )جلاي خانة- 
وجاملع حيدر خانلة او خانة اليك يف 
لعبلة الطلاويل( لكن القاص حسلن 
البعقوبلي وهو املغلرم باملصطحات 
الغرائبيلة يضعها عنوانلا ملجموعته 
يقصلد  كان  ويمكلن  )وجعخانلة( 
النلاس  وجلع  الوجلع(،  )ملكان 
البسلطاء الذين ال تتحقلق احامهم 

حتى يف املنام!
واضاف :يستخدم البعقوبي يف معظم 
قصلص املجموعلة ثنائيلا متازما، 
مواضيع القصص ال تعرب بالرضورة 
عىل أهميلة لقلاء البطل ملع العالم 
الخارجلي بل االهلم عنده هلو لقاء 
االنسان مع نفسله مع دواخله ، هو 
يجسد شخصيات انسانية تحاول ان 

تمسلك ب )اللحظة العابرة( كما هي 
الكتابلة والتعبلر )ما بعلد الحداثة( 
ويشعر بها املتلقي محملة باملشاعر 

ومؤثرة بقوة!
وتابع :يف  قصة هوس هناك اكتشاف 
هلو اننلا »لسلنا بحاجلة إىل النطق 
بالكلملات« البطلل )حسلان( وهلو 
يكتلب للملرح عملا يديلن تفاقم 
الفسلاد والرشلوة ، وسليلة التعبر 
واحيانلا  والجسلد  اليلد  )حلركات 
تعابلر الوجله( – نجحنلا يف إيصال 
الفكلرة التلي اردنلا لهلا أن تصل إىل 
النلاس وتمكنلا من إمتلاع الجمهور 
علن  نبحلث  وعندملا  باملرحيلة- 
الثنائيلة التلي قلد ال توفر السلعادة 
بل هلي تكملل النقص الذي يشلعر 
به كل انسلان نجدهلا يف هذه القصة 
متجسدة يف شلخصية )الفتاة( التي 
تتحلدث مع حسلان »يا رجلل تغيب 

كل هلذه السلنن ثلم تظهلر أمامي 
فجأة، كانت حواسله جميعا تحاول 
أن تتواصلل معها باسلتثناء فمه أو 
لسلانه الذي فقد القلدرة عىل النطق 
وللو بحلرف واحلد«ص119 وتأتي 
نهايلة القصلة بالغموض بلدال من 
التفسلر فاليعقوبلي يريلد املتلقي 
ان يشلارك يف كتابلة النلص )ضحك 
الجميع.. وبلادر املاكلر إىل االعتذار 
منهلا.. مؤكدا انه يتحمل مسلؤولية 
عدم وضلع املاكياج املناسلب لتبدو 
مقاربة لسلني. تدخلت هي لتسلأل 
علن رأيلي.. فقللت نعلم موافلق..

ستكونن بطلة العمل املقبل(
املجموعلة  قصلص  ان   : واوضلح 
تتحلدث علىل االغللب علن الهزائلم 
الصغرة يف حياة الناس لكنها هزائم 
للو اجتمعت تصبح كبرة جدا، وهي 
تتلوزع بلن الواقعيلة و الفنتازيلا، 

فلإذا كانلت قصلة )أسلوأ قصلة يف 
العاللم( امتدادا لقصلة )دوران( من 
حيلث الشلخصية املعقلدة واملركبة 
واملهزوملة من الداخلل ، وهي ايضا 
االنسلان  شلخصية  علن  تتحلدث 
الحالم »حللم كتابة أغرب نص أدبي 
يف العاللم« وهي تتناول )االحسلاس 
املزدوج بالتواجد يف مكانن يف الوقت 
ذاته( وتتجسد الغرائبية يف التداعيات 
لشخصيات القصة )الثنائية( وجدي 
والقاص – دائما- وتبدأ بقراءة جمل 
بصياغة فلسفية )وبدال من أن أحلم 

رصت أحلم بأني ال أحلم(.
 واشلار اىل ان بطلل قصلة تعويض 
تعويضلات  أرشليف  يف  يعملل 
املترضريلن من االعملال االرهابية، ، 
وهلي قصة تملك خصوصية ابداعية 
فيهلا توظيلف للحلوار »غالبلا ملا 
يراودني كابلوس غريب.حن أجدني 

وقد تحولت إىل دفان يف مقربة السام 
..وأمامي طوابر ملن املوتى ...فمن 
يدري ربما أتحلول أنا ايضا إىل مجرد 
ملف وسلط هلذه امللفلات ويعلوني 
الغبار)اهملال حقوق الشلهداء( بل 
هلو الفسلاد اللذي يصلل اىل ملفات 
الشلهداء )كأن يكلون بلن األضابر 

ملف لقتيل وآخر لقاتله(
واسلتطرد :يخيلل يل ان القاص كتب 
قصلة الطريدةبتلقائيلة واسلتغرب 
قدرته يف اشلراك كل القصص بثيمة 
الحللم! ففي قصلة الطريدة يشلعر 
البطل بالخلوف وكأن احلدا ياحقه 
وهو االنسلان البسليط الفقر لكنه 
جريمته هلي الحلم )أنلا فقط أحلم 
أحيانلا بزملن أفضلل من هلذا الذي 
نعيشله فهل هناك قانون يعاقب من 

يحلم(
:ان قصلة خفقلة ترسلخ  واكملل 
يف ذاكلرة املتلقلي علىل الرغلم ملن 
صعوبتهلا ، نوعلا آخلر ملن الوجع 
الشليخوخة،)كان  سلببه  البلري 
مجلرد كها أشليب الشلعر موجوع 
يف أماكن علدة من الروح والجسلد..

كهلا ليس أال( انهلا اللحظة العابرة 
التي تحدثنا عنها »لحظة مونثة جدا 
أوقفته..اسلتوقفته ... هلي تجللس 
خللف املقود. هلو .. صملت لم يحر 
جوابا..لكن اللحظة دبت فيها الروح 
فرصخت بصوت صم آذانه..يا الله.. 

لتتلداع الذكريلات ويتجسلد املايض 
وكأننلا نعيلش واقعلا غريبلا )حب 
وعشق مستحيل( لكننا نكتشف مع 
القلاص بإننلا )يف امللكان الفقاعة.. 
ملا اجتمعا ملن قبل يف امللكان بل يف 
غياهب بحلر رقمي.لم يرها ولم تره 
علىل أرض الواقع.واتلم : ان يف قصة 

الريلكان معانلاة ووجع السلجن 
اللذي يلغي اسلماء االيلام ويخترص 
الوقت بمحدوديلة الزمان ، واصعب 
يشء عىل السجن ان يحلم بالخروج 
من السلجن ويفشل يف ذلك )سمعت 
سلجاني يقلول لوللده أنه سليقدم 
يل هديلة بمناسلبة ملرور علام عىل 

سلجني ثم حلن ابتعد وللده اقرب 
مني ونظر ‘يل وهمس وكأنه يتحدث 
إىل نفسه: اطمنئ ..سأطلق رساحك( 
لكن املشلكلة هي الخوف من الحرية 
علىل   –  ) )صغلاره  تتعلرض  وان 
القلارئ ان ينتبه اىل كلملة واحدة يف 
النص تغر هيكل القصة كلها ، ضع 
صغارهلا يف ذاكرتلك واكمل القصة- 
اىل االذى فكلما هرب من السجن عاد 
اليه رسيعا )قراري ان اغادر السجن 
الليللة وال أعلود أبدا( لكن السلجان 
يعطلي فرصلة اتخلاذا لقلرار ألبنه 
،واالبلن يغللق البلاب وال يسلمح له 
بالخروج! يف الجزء االخر من القصة 
تأتي الرضبة الفنية حينما يكتشلف 
القارئ ان بطل القصة ليس انسلانا 
)ال تلمني أيها البلبل..فأنت لم تغتنم 
الفرصة حن فتحت لك باب القفص. 
ثم مىض مبتعدا وهلو يردد:ال تحزن 

كثرا فحايل ليس بأفضل من حالك!
وختلم :احلدى علرة قصلة قدمها 
لنلا القلاص املجتهد املبدع )حسلن 
البعقوبلي( يخاطلب فيهلا عقولنلا 
ويحلرك مشلاعرنا ، يجعلنلا نتمتع 
حتلى بالحلزن لقدرته علىل التعبر 
عن النفس االنسانية بصدق، قصص 
تنشلط العقل وتجدد الطاقة ، رحلة 
ملع االدب قلد تنلى فيهلا االوهام 
واملواقلف  الشلخصيات  وترسلخ   ،

واالفكار يف ذاكرتك والوجدان.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
)وجعخان��ة(  مجموع��ة  ان  العط��ار  حم��دي  الناق��د  ي��رى 
للق��اص حس��ن البعق��ويب يه قص��ص تمس��ك باللحظ��ة 

العابرة تتحدث عن انكسارات وهزائم الناس الصغرية.
)المراق��ب  به��ا  خ��ص  نقدي��ة  ق��راءة  يف  العط��ار  وق��ال 

العراقي( :

»وجعخانة« قصص تمسك باللحظة العابرة لتؤرشف انكسارات وهزائم الناس الصغيرة
عندما تجتمع ملفات القاتل والقتيل في مكان واحد

حسين البعقوبيحمدي العطار

 لِمن َجهَل الطفوَف ...

 يف رؤى العيوِن الذاباِت 

 أتلو أنا الفراُت 

اعراَف الخجِل 

 ُمطأطئا..ً حارِسَ املاِء يف جويف 

 حتى يغدقني الجرُف جفناً ناحباً 

 أتعوَُّذ صهوَة السؤاِل 

ُلني ساعًة ثقيلًة حَن يرجَّ

كيَف ذرفَت الدمَع يف املشهِد؟

كيَف احتملَت أوردَة الطيوِر 

شاهقًة 

 تري اىل مائَك املنحِر 

 سأهوي عىل كبدي يف ُجبِّ قلبَي 

الغريِق 

وأميض جفناً مالحاً 

 وجاً بعٍن محشورِة السهاِم 

ألجِل عٍن موشومِة السهِم

 آآآٍه لغييض حَن يربني 

 وتقربُني أصابُع الزمِن طاً 

 فا عذَر سيعصُمني 

 لذكرى تولُد يف ضمِر الكوِن 

شاخصًة 

 ما سرْت عورَتها غمامُة التاريْخ

كيفما صنعْت عبثاً 

 تؤِجُج الراَب عذرياً يعبُق بالدِم 

 تستقيني األناُم وتجهُل 

أني عرباُت نهٍر 

 جرٌح يف أرِض كرباِء ليَس ُمنَدِما 

مغشياً بالذهوِل 

ألقماِر فتيِة اليقِن 

ُتقارُع غَر ذي كفء 

مكلومَة العضِد

 حتى يقبضني البُن ُجرحاً نازفاً 

 أنطفُئ انكساراً يف السهاِم 

املثلثاِت 

وأقِبُض اآلهاِت جمراً 

 نجيٌع ارشأبَّ يف روٍح أزيّلٍّ

ما انسكَب حرُب السماِء زرقًة 

إال ما اقرَن بالنوِن والقلم

أنا الفراُت الخجُل

»رجال الدار البيضاء... مرس السلطان« رواية من زمن االحتقان
املراقب العراقي/ متابعة...

والقلاص  للروائلي  صلدرت 
املغربلي أحملد املدينلي، قبلل 
أيلام، روايلة جديلدة بعنلوان 
»رجال اللدار البيضاء... مرس 
السللطان«، عن »املركز الثقايف 
للكتاب«، يف قرابة 600 صفحة، 

وطبعة فخمة.
يف عملل املدينلي الجديد، نكون 
ملع اللدار البيضلاء »كملا لم 
تكتلب بعلد، يف زملن االحتقان 
وحيويلة جيل ملرع باآلمال«؛ 
وذلك »بحثاً عن مصر جماعي 
وماذ فلردي، يف آن، ملن بؤرة 
)ملرس  سلاحة  مركزيلة، 
فيهلا،  الشلهرة  السللطان( 
وبوصلة زمنها الحار، بدءاً من 
السبعينات، حن انطلقت منها 
اللرارات املختزنلة بالرعلود، 
وامتلداداً حتى عهلود الرماد«. 
واقلع جمر تقبض عليه يف هذه 
الرواية الواقعية، كأنك تعيشه، 
فوقله  »تحللق  خيلايل  وآخلر 
وقدماك مغروستان يف األرض«، 

كما جاء عىل الغاف األخر.
أي معضللة يحبكهلا السلارد 

من بؤرة مركزية، ساحة 
يف  السللطان«،  »ملرس 
قللب املدينلة العرصية، 
املايض  يتقاطلع  حيلث 
والحلارض يف ذاكرة حية 
»يمر  وبعنفلوان؟ هنلا 
بعلن )البطلل( رشيط 
زملن  قلبهلا  أزمنلة 
انطلقلت  السلبعينات، 
منله اللرارة بأفعلال 
وأحام ناس لهم أسماء 
وآخريلن  وشلهللداء، 
الزملن  عابريللللن يف 
الصعلب«، هلو »واقع 
لحظته  يعيلش  كأنله 
ويومه، يراه بأم العن 
ويختلط بناسله جلداً 
وصوتلاً ورائحة بقوة 
بن اللرد والتصوير 
واإليحلاء. ثم يمسلك 
بزملام  الكاتلللللب 
املنظور الواقعي الذي 

يغلف املكان والفضاء ووقتهما 
املضاعلف، والسليكولوجي، يف 
قملاط خيلايل يمنحه شلكاً 

بجناحيله  تحللق  اسلتعارياً 
دائملاً  مغروسلتان  وقدملاك 
تِضلّج  مدينلة  نلص  أرض  يف 
لر  والسِّ باألحلللداث 
ألفلراد  الحقيقيلللة 
وهامشين،  وهيئات 
مدينة تراهلا، تقرأها 
نصاً رهانه أن يقنعك 
بأن الرواية هي الحياة 

وأكثر«.
اللدار  »رجلال  تأتلي 
صيغلة  يف  البيضلاء« 
واقع وخيال يتحاوران 
داخل معمار متماسلك 
وخلط رسدي متملّوج 
بلن املعيلش ونشلاط 
الذاكلرة، كتابة برصية 
توثيقية  واسلتبطانية، 
وتخييليلة، تمثل جماع 
لروائي  مروع طويلل 

مغربي مجدد.
نقرأ عىل لسلان السارد 
»ستعرب أرتال السيارات 
يف هلللذه السلاعة ثلم 

يأخلذ السلر يخلف تدريجياً، 
يعودون  والسلابلة  واملوظفون 
إىل بيوتهم. هيا، كل واحد يميش 
لداره، كالنمل يدخل مسلاكنه، 
يفسلحون لليل كي يأخذ حقه، 
وألصحابله أن ينالوا حظهم. يف 
كل امللللللدن، يف الدار البيضاء 
خصوصلاً، عيشلان وعامللان، 
يف قلبهملللللا شلعبان، واحد 
للنهلار، وصخبلللله وكسلبه 
والثاني،  وزمجراتله،  وحوادثه 
الساحر،  الهادئ،  الفسيح،  هو 
بيلت األرسار، وملتقلى الرفقة 
واألحبلاب، لهلم فيله مجللس 
الحبلور،  ومخلادع  اللرور 
الخفلي  إىل  ويفضللللللللي 
واملجهول،  والصاملت  واألنلن 
حن ييأس الخلق من أنفسلهم 
يللللزورهلم  وكل شلللليء، 
الحللم، ويؤجلل عاللم النهار، 
يف  البيضلاء  اللللللدار  نهلار 
قلبله )مرس السللطلللللان( 
بالحقيقللللللة  يهجلم  إذ 

الفاضحة«.

طبق االصل 
طالب حميد 

أصلدر القلايض أمراً باالفراج عنله ، صفق الحضلور، أما هو فقد 
تمتم .....

)لعالم أشد قسوه ؟!( 

تجاذب
فاضل حمود

كلما وقفت قبالتها محدقاً،لم تكشف الكثر من األرسار،عىل الرغم 
من تعاقب السنن، مازالت أوجه التشابه فيه مطابقة، قبل أن يفر 
وجهلي  مهزوماً، وبعد أن أخفت تجاعيده. دنوت منها مصدقاً كل 

أكاذيب مرآتي.

استغفال
احسان علي العارضي

نمنلا هنيهلة، حلمنلا بحقوقنلا، نسلينا أحامنلا، توهمنلا أنهم 
مخلصن، داسوا علينا كل حن، عرت صدورنا، نعتونا: مساكن!

تهمة 
بوشتاوي صالح الدين.

لم يكن من أصحاب األولويات، دفع » البقشليش » لكي ُيحقن اوال 
يا. ... سمع بنتيجة اللقاح العكسية؛ ادعى أنه أصبح أُمِّ

فراقد السعد
املراقب العراقي/ متابعة...

انطلقلت عىل قاعات وحدائق متحف دياىل 
الحضاري فعاليات مهرجان ألوان  للحرف 
اليدويلة بحضلور مجموعلة كبلرة ملن 
املثقفن واإلعامين يف املحافظة وبرعاية 
غرفلة تجارة دياىل ومؤسسلة ريا للفنون 
والبيلت الثقلايف يف املحافظلة ومللدة ثاثة 

ايام.
وقلال مفتلش آثلار وتلراث ديلاىل فيصل 
صاللح إن »املهرجان ضلم أربعة أجنحة؛ 
الجنلاح األول ملن املتحف اختلص باملادة 
الراثية بلدءاً بالعملل النقديلة والطوابع 
التي يرجع تاريخها لحقبة العهد العثماني 
ملرورا بالعهد امللكلي والجمهوري فضا 
علن علرض لألزياء ملن العبلاءة الراثية 
املنقوشلة وازياء امللرأة العراقيلة الراثية 
وقطلع أخلرى معدنيلة ونحاسلية كانت 
تسلتخدم يف مطبخ العائلة العراقية يف تلك 

الحقبة.
وأضلاف صاللح أن »الجنلاح الثاني ضم 
لوحات للفن التشكييل تحمل دالالت تراثية 
من شناشليل وبيوت ومناطق تحمل عبق 

املايض إضافة إىل لوحات عمل يدوي«.
وتابلع املفتلش قائلًا »تضملن الجنلاح 
الثالث جميع األعمال اليدوية وكان للمرأة 
حضورا بارزا عرب أعمال التطريز وصناعة 

الفخار والرسلم والخط والصور املصغرة 
التي تحتوي عىل رسومات الفن البغدادي 
واملصغلرات  الزينلة  وأعملال  العريلق 

بأنواعها«.
فيما تضمن الرابع بحسب املفتش »أعمال 

مبلارشة عىل آللة الجومة والتلي اجتذبت 
جميلع الحضور لحياكة السلجاد املندثرة 
إضافلة إىل الخيملة الراثية التي شلملت 
الباديلة  يف  املسلتخدمة  األدوات  جميلع 

واالرياف من بسط ومفروشات«

إنطالق فعاليات مهرجان ألوان في متحف ديالى الحضاري أمسية شعرية  وقراءات نقدية في احتفالية تأسيس دار نشر »درج« 

املراقب العراقي/ متابعة...
أقاملت دار نلر )درج( حفلا ملناسلبة الذكرى 
مؤسسلة  قاعلة  يف  لتأسيسلها،  األوىل  السلنوية 
)املحطلة( بحضلور وكيلل وزارة الثقافلة عملاد 
جاسم.اسلتهل الحفلل بكلملة لوكيلل اللوزارة، 
أثنى خالها عىل املشلاريع الثقافيلة التي يتبناها 
الشلباب والتي تعكس طموحهم وتطلعاتهم لبناء 
مسلتقبل أفضل. مشلرا اىل دعم وزارة الثقافة إىل 
هكذا خطوات ومباركتها للحراك الشبابي االبداعي 

والذي يصب يف مصلحة الثقافة العراقية عموما.

وتضمن منهاج الحفل مشلاركة شلعرية وعرض 
تقديملي لكتلاب »بغلداد قصلة هويلة« للدكتور 
بال سلمر وكذلك جلسلة حوارية حملت مسمى 
»النلر العراقي- أضلاءات عىل مشلاريع واعدة 

بجهود ذاتية.
هذا وكانت للسليد عماد جاسم مسلاهمة نقدية 
ضملن فقلرة )الشلعر املرحلي( والتلي ضمت 
قراءات شلعرية متميزة للشلاعرين كاظم خنجر 
ومازن املعموري، استعادوا خالها صور الحروب 

والجرح العراقي.

قصص قصيرة جدا
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بغداد  قبلة  املقدسة  الكاظمية 
والباحثني  العلماء  أنظار  ومحط 
املدينة  هذه  امتازت  واملفكرين، 
الحضارية  برصوحها  املقدسة 
وحوزاتها  ومجالسها  ومدارسها 
العامة  ومكتباتها  الدينية 
والشخصية، فاليوم إذ نسلط الضوء 
التي  العامة،  الكاظمية  مكتبة  عىل 
التي  املعرفة  حوارض  أحدى  تعترب 
واملعريف  العلمي  العطاء  واصلت 
ليست  فهي  عقود،  ستة  من  ألكثر 
مجرد مكتبة تقليدية تضم مجموعة 
كتب ومؤلفات بل هي منهل روحي 
وثقايف عالق يف نفوس وذاكرة علماء 
وإرث  الكاظمية،  مدينة  ومثقفي 
ثقايف ومعريف وثق تاريخ تلك املدينة 
املنرصم، فقد  القرن  أربعينيات  منذ 
دجلة  نهر  بنسيم  أجواؤها  تعطرت 
ونفحات اإلمامني الجوادين »عليهما 

السالم«.
فكان لنا دوٌر يف تسليط الضوء عيلها 
حيث حدثتنا عن تاريخ هذه املكتبة 
للقراء  خدمات  من  تقدمه  وما 
)عالية  السيدة  أمينتها  والباحثني 
أسست  قائلًة:  الحسني وهاب(  عبد 
املطلة عىل  العامة  الكاظمية  مكتبة 
ساحة جرس االئمة »عليهم السالم« 
عىل يد املرحوم األستاذ داود العطار 
بجهود ذاتية سنة 1947م، فهي من 
كانت  بداياتها  بغداد،  مكتبات  أقدم 
بعدها  صغرية،  غرفة  عن  عبارة 
تعاون أهايل مدينة الكاظمية الكرام 
يف توسعتها وأُلحقت وقتها باإلدارة 
حتى  بغداد«  »محافظة  املحلية 
اإلدارة  )مكتبة  آنذاك  أسمها  أصبح 
اٌختري  وقد  الكاظمية(  يف  املحلية 
إلطاللتها  منها  ألسباب،  موقعها 
عىل نهر دجلة وكذلك ليستفيد منها 
واألعظمية،  الكاظمية  مدينة  طلبة 
األستاذ  منهم  نذكر  أمنائها  ومن 
داود العطار والسيد كاظم، واألستاذ 

وزكريا  ياسني،  آل  مفيد  محمد 
عالية  ومتحدثتكم  عيل،  بهلول 
كثريٌ  يرتادها  وكان  الحسني.  عبد 
العلمية  والشخصيات  الطلبة  من 
يف  شأٌن  لهم  أصبح  الذين  واألدبية 
تاريخ العراق، وتضم اليوم خزانتها 
بعناوين  كتاب  ألف   16 من  أكثر 
مختلفة  واختصاصات  متنوعة 
واملجالت  الصحف  عن  فضالً 
الغري وجريدة  القديمة منها مجلة 
هناك  وأيضاً  واليقظة،  الزمان 
عوا  تربرّ قد  من  الشخصيات  من 
منهم  الشخصية  بمكتباِتِهم 
السيد  املهندس زهري سلمان أسود، 
جاسم محمد أستاذ يف كلية الفنون 

الجميلة جامعة بغداد.
ملا  حديثها  عالية  السيدة  وواصلت 
سبعينيات  يف  املكتبة  إليه  تعرضت 
تلك  يف  واتلفت  املايض  القرن 
واملصادر  الكتب  من  الكثري  الحقبة 
يف  وحتى  النفيسة،  واملقتنيات 
مدينة  أهايل  استطاع   2003 عام 
املكتبة  عىل  يحافظوا  أن  الكاظمية 
والتلف  والرسقة  التخريب  وحماية تراث مدينتهم من الضياع.من 

وَعَزْت أمينة املكتبة اإلقباَل الضعيف 
التي تشهده املكتبات عموماً ومكتبة 
إعتماد  بسبب  خصوصاً  الكاظمية 
الطلبة يف كتابة بحوثهم عىل املصادر 
اإللكرتونية  املكتبات  يف  املتوافرة 
يرتادها  وقد  بذلك،  وإكتفائهم 
من  معدودة  أيام  خالل  طلبتنا 
االمتحانات، وأشارت إىل أن مكتباتنا 
تحتاج إىل دعم ورعاية واهتمام أكثر 
من قبل الجهات املسؤولة، من خالل 
الثقافية  املؤسسات  عىل  االنفتاح 
والفكرية واملراكز البحثية والعتبات 
املقدسة ملا تمتلكه اليوم من خربات 

وتقنيات حديثة يف مجال املكتبات.
من  املكتبة  عمل  تطوير  متمنية 
املكتبة  مرشوع  إنشاء  خالل 
العامة  باملكتبة  للتعريف  إلكرتونية 
الشبكة  يف  وربطها  ومحتوياتها 
العنكبوتية العاملية، فضالً عن إدخال 

داعية  الحديثة،  الفهرسة  نظام 
الكاظمية  مدينة  مثقفي  جميع 
املكان  لهذا  كان  من  وكلرّ  املقدسة 
جامعات  أساتذة  من  عليه  فضل 
أن  ومثقفني  وشعراء  وأكاديميني 
والبحوث  بالكتب  مكتبتهم  يرفدوا 
الحديثة  واألدبية  العلمية  والرسائل 
يف املجاالت كافة، مشرية إىل )توحيد 
لنخطو  األيدي  وتكاتف  الجهود 
التضامني  الجماعي  العمل  خطوات 
إلدامة وتأهيل املكتبة وأثاثها وفتح 
تكون  أن  ونأمل  قاعاتها،  بقية 
خالل  من  املثقفة  للنخب  ملتقى 
املؤتمرات والدورات والندوات  إقامة 
حلًة  ترتدي  وأن  الثقافية  واملجالس 
جديدة الستقبال زوارها ومساهمة 
هويتها  عىل  املحافظة  يف  الجميع 

وقيمتها الحقيقية(.

اتمامهم  بعد  األرشف  النجف  زوار  اعتاد 
مراسيم زيارة املرقد العلوي الطاهر واملزارات 
املقدسة، عىل اقتناء الهدايا والحلويات التي 
تشتهر بها املدينة قبل العودة إىل مناطقهم، 
محال  هي  أعينهم،  عليه  تقع  ما  وأكثر 
بتسمية  تشتهر  التي  النجفية  الحلوى 

»الدهينة«.
وقال عيل فارس وهو أحد العاملني يف السوق 
النجف األرشف تستقبل  إن »مدينة   : الكبري 
ماليني الزائرين سنوياً حيث يقصدون املرقد 
يتوجهون  ثم  الزيارة،  ألداء  املطهر  العلوي 
املشهورة  التجارية  واملراكز  األسواق  اىل 
لرشاء بعض الهدايا التي لها ارتباط باملدينة 
مختلف  من  »الوافدين  أن  مبيناً  املقدسة«، 
وأسواق  شوارع  يغادرون  ال  املحافظات 
حلوى  معهم  يأخذوا  أن  بعد  إالرّ  املدينة، 

الدهينة«. 
حلوى  تبيع  التي  التجارية  املحال  وتعددت 
الحاج  ويوضح  األرشف،  النجف  يف  الدهينة 
اشتهرت  التي  الحلوى  هذا  تاريخ  حسني  
عام،  بشكل  العراق  ويف  خاصة  املحافظة  يف 
عمل  من  أول  هو  عيل  »أبا  إن  يقول  حيث 
عىل صنع هذه الحلوى وبيعها يف شارع زين 
»تويف  أنه  مبيناً  القديمة«،  باملدينة  العابدين 
عاما«.فيما  وعرشين  خمسة  من  أكثر  قبل 
لبيع  محل  صاحب  وهو  سجاد  أبو  يتحدث 

عربته  يضع  »كان   عيل«،  »أبا  عن  الدهينة 
انشاء  قبل  العابدين  زين  الصغرية يف شارع 
الزوار  يرتدد  حيث  فيه،  التجارية  املحال 
الحلوى  واملتبضعون عىل مكانه لرشاء هذه 
ذاع  حتى  وطعمها،  بنكهتها  تتميز  التي 
صيته بني الناس لتبقى الدهينة هي الحلوى 
األكثر شهرة ورواجا يف النجف األرشف«.وال 
يختلف كثريا من يرتدد عىل محافظة النجف 
األرشف وجود إحدى أقدم األسواق املختصة 
والثقافية،  والعلمية  الدينية  الكتب  ببيع 
بسوق  حاليا  يسمى  ما  أو  الحويش  فسوق 
التي  األماكن  أهم  أحد  هو  الجواهري، 
العبادة  طقوس  إكمال  بعد  الزائر  يرتادها 
املكتبات  وتنترش  املطهر،  العلوي  املرقد  يف 
الطراز واملساحات،  التي تتشابه يف  القديمة 
التاريخية  املساجد  من  الكثري  وتالصق 

واملدارس الدينية.
السوق  »هذا  أن  محمد  الحاج  ويتحدث 
الحوزة  طلبة  منه  يتبضع  سوق  أهم  يعترب 
التي يحتاجونها يف  الكتب واملصادر  العلمية 
مختلف  عىل  احتوائها  إىل  إضافة  دراستهم، 
العلمية واألدبية والثقافية«، الفتا اىل  الكتب 
انه »يف هذا املكان تختلط األجناس والثقافات 
من  ينشده  ما  ليجد  ضالته  عن  يبحث  وكل 
يشق  الذي  السوق  هذا  أركان  إحد  يف  مؤلف 

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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مكتبة الكاظمية العامة .. ستة عقود من العطاء

مهنة النسيج 

كونها  كثرية  بمؤهالت  املقدسة  الكاظمية  مدينة  تتمتع 
وتجارياً  واقتصادياً  وسياحياً  وتاريخياً  دينياً  مركزاً 
واملهن  والحرف  الصناعات  من  بكثرٍي  تتميز  جعلها  مما 
الشعبية التي توارثها الكاظميون فأضحت مصدر عيش 
لهم عرب سنوات طويلة، وقد ارتبطت تلك املهن والحرف 
الصياغة  مهنة  بينها  ومن  املقدسة،  املدينة  بتاريخ 
وسماتها  خصائصها  من  وأصبحت  والنسيج  والدباغة 
عن  املعرب  العريق  الشعبي  تراثها  من  وجزءاً  بل  البارزة 
الصناعات  هذه  كانت  حيث  املجتمع،  هذا  وأصالة  عمق 
صدى  منتجاتها  وأخذت  واعتزاز  فخر  محط  الحرفية 

واسع بني املجتمع العراقي. 
إذ نسلط الضوء أحدى هذه املهن أال وهي مهنة النسيج 
يف  وتدرجت  الصغرية  واملحالت  البيوتات  يف  بدأت  التي 
ولكنرّها  واتسعت  ازدهرت  حتى  معامل  إىل  التطور  سلم 
أوشكت اليوم عىل االنقراض، والتعرف أهم الشخصيات 
الزمني  وتطورها  املهنة  بهذه  عملت  التي  والبيوتات 
الكاظمية  العتبة  ملوقع  تحدث  حيث  ومتطلباتها  وآلتها 
املقدسة أحد رواد هذه املهنة السيد عيل حسني السعدي 
يف  بعراقتها  املقدسة  الكاظمية  مدينة  عرفت  قائالً: 

صناعة النسيج وحياكة القماش،
أو  )الجومة  آلة تسمى  األمر تستخدم  بدايات  يف  وكانت 
بشكلني،  الخشب  من  إطار  عن  عبارة  وهي  الجومي( 
عىل  حديدية  مسامري  فيها  وتثبت  ومستطيل،  مربع 
جوانبها األربعة، يفصل بني كل منها سنتيمرتان لتثبيت 
الخيوط عليها، وتتكون بقية أجزاء من: )الدفة، الجنح، 
النول، املنكوك، امليزان، املداويس، البزاز، النبوبة، الگلب، 
الصناعة  هذه  يف  ويعتمدون  وبكرة..(،  أزرار،  األكتاف، 
والقطن،  والشعر  الصوف  من  املحلية  األولية  املواد  عىل 
)املربم(  بواسطة  النسيج وغزله وبرمه  يتم غسل  حيث 
وكذلك صبغه بألوان عديدة كي تعطينا شكالً جميالً ثم 
للجومة  تابعة  آلة  بواسطة  الخيوط  نسج  ذلك  بعد  يتم 
من  أفضل  يعدرّ  الذي  )بازاري(  والثاني  )شكام(  تسمى 
النوع األول، فكان ينتج فيها العباءة النسائية والرجالية 
سمي  الذي  واليشماغ  »بالفوطة«  تسمى  أوما  والشيلة 
أن  إالرّ  اآلالت  دخول  من  فبالرغم  »بالكوفية«،  سابقاً 
عليها  محافظني  ظلوا  الصناعة  هذه  ومحبي  مختيص 
وبعد  العرشين  القرن  عرشينيات  يف  أما  بساطتها،  رغم 
الحديثة  املكائن  بدأت  الحياة  مناحي  كل  يف  التطور 

بالدخول يف هذا املجال وأخذت مدينة الكاظمية املقدسة 
حيث  النسيج  صناعة  يف  األول  واملركز  فيها  مكانتها 
افتتح مصنعان كبريان يف هذه املدينة وأصبَحا يف حينها 
فتاح  )معمل  هو  األول  العراقية  للصناعة  األوىل  النواة 
باشا للغزل والنسيج( الذي أسسه نوري فتاح باشا عام 
1926م يف أحد بساتني الكاظمية واستورد حينها مكائن 
ومعدات مستعملة أملانية الصنع فتميز بانتاجه لألقمشة 
يسمى  كان  واألخر  الفاخرة،  الصوفية  واملنسوجات 
العراق من  إىل الويص عىل عرش  بمعمل )الويص( نسبة 
العهد امللكي وهو )عبد اإلله(، بعدها تم تبديل اسم املعمل 
إىل )املعمل الجمهوري( وحالياً أحدى مؤسسات الرشكة 
املنتوجات  أفضل  ينتج  حيث  القطني،  للنسيج  العامة 

القطينة ومعمل صالح أفندي يف منطقة الهبنة. 
آل  أرسة  أبناء  أحد  الفتال  جبال  محي  الحاج  وتحدث 
قائالً:  النسيجية  صناعات  تاريخ  عن  العريقة  الفتال 
كان  التي  بيتي  يف  القديمة  النسيج  بآلة  احتفظ  مازلت 

بعض  صناعة  الفتال  جبار  الحاج  والدي  عليها  يمارس 
تصارع  من  اليوم  نراه   ا  ممرّ وبالرغم  املنسوجات، 
التكنلوجيا إال أنني استطعت أن أحافظ عىل تراث آبائي 
لكم  وأذكر  والضياع،  واالنقراض  االندثار  من  وأجدادي 
آل  املهنة وهي: عائلة  بهذه  التي اشتهرت  العوائل  أغلب 
عطرة، وعائلة الدهوي، وعائلة الكيار، وعائلة الحاج عيل 
الشخصيات  ومن  دباش،  رضا  والحاج  سعيد،  وآل  املال، 
املرحوم الحاج معتوك النيرّار األدرييس والحاج حميد عبادة 
والحاج محمد عيىس الجوخجي، والحاج ابراهيم هسة، 
والحاج مهدي حسان، واالسطة جبار الدبييس، وصاحب 
الواني، والحاج أموري بالل، والحاج حسني الوحيرّد، غني 
صربي،  واالسطة  غريب،  حمزة  والحاج  حسني،  شيخ 
والحاج  الهوكة،  أموري  الحاج  شندي،  جليل  الحاج 
ابراهيم عبد علو، واسطة جودي، وحجي رايض وغريهم، 
لكنها ورغم ذلك نراها اليوم تصارع التكنولوجيا من أجل 

الحفاظ عىل قيمتها التأريخية.

طقوس تراثية 
في أسواق النجف األشرف

 نفحات إيمانية

 ثروة ضائعة في طي االهمال والنسيان

 »D614G« اسم  عليه  أُطِلق  الذي  املتغاير  هذا  يحدث 
التي  الشوكية  الربوتينات  يف  فعال،  لكنه  بسيًطا،  تغيريًا 

يستخدمها الفريوس لدخول الخلية البرشية.
النظرية يف مخترب لوس  األحياء  بيت كوربر عاملة  تقول 
»الحظنا  للدراسة:  الرئيسية  والواضعة  الوطني  أالموس 
رأينا  إذ  أبريل،  أول مرة يف مطلع شهر   D614G املتغاير
نمًطا من الفريوس يتكرر تكراًرا الفتًا يف كل أنحاء العالم، 
الفريوس  فيها  ويسيطر  ينترش  التي  املناطق  يف  حتى 
السائد  النمط  هو   D614G املتغاير  يصبح  األصيل، 
للفريوس بعد فرتة قصرية من ظهوره«، بحسب ما ذكر 

موقع »ibelieveinsci« العلمي.
سمحت املعلومات الجغرافية املأخوذة من عينات املبادرة 
لفريوس  الفريويس  التسلسل  بيانات  ملشاركة  العاملية 
كوفيد-GISAID« 19« بتعقب هذا النمط الفريويس شديد 
النمط  من  الفريويس  للمجتمع  ل  تحوُّ حصل  إذ  التواتر، 
عىل  هذا  حصل  وقد  املتغاير.   D614G نمط  إىل  األصيل 
والبلدات. والقرى  املدن  يف  الجغرافية  املستويات  جميع 
من  مجموعة  أجرتها  التي  اإلضافية،  التجارب  أظهرت 
يزيد   D614G املتغاير  أن  ديوك،  جامعة  من  الباحثني 
نرُِشت  مخربيًا.  العدوى  نقل  عىل  الفريوس  قدرة  من 
الرسيرية  البيانات  إىل  باإلضافة  الجديدة  التجارب  هذه 
Cell.يتمتع فريوس  لة إحصائيًا يف دورية  امُلَعدَّ والنماذج 
أقل  عموًما،  منخفض  طفرات  بمعدل  كوف-2  سارس 
بكثري من معدل طفرات فريوسات اإلنفلونزا والفريوس 
طفرات  أربع  من  D614Gواحد  واملتغاير  لإليدز.  املسبب 
انترشت  ثم  مرة  ظهرت  أنها  يُعتَقد  ببعضها،  مرتبطة 
التغريات.بحثها  من  متسقة  مجموعة  يف  العالم  حول 

 .D614G باكتشاف ظهور املتغاير

»متغير« جديد من فيروس 
كورونا يهيمن على انتشاره



ان ما تشهده بغداد وأكثر محافظات القطر 
من تجاوزات كبرية عىل االرصفة والشوارع 
باتت  ومشكلة  مؤذية  سلبية  ظاهرة  هو 
تلقي بظاللها الكارثية عىل نظام املرور الذي 
تقاس يف ضوء تطوره وتقدمه درجة تحرض 
حلوالً  تتطلب  مشكلة  ونهضته..  البلد 
اشكال  رفع جميع  اىل  تؤدي  عملية رسيعة 
والشوارع  االرصفة  وتحرير  التجاوزات 

منها.
بعض  عمل  القانون  سلطة  غياب  ظل  ويف 
اصحاب الفنادق واملطاعم واملحال التجارية 
والدور السكنية وكثري من اصحاب )الجنابر( 
و)البسطيات(  اىل االستخدام غري القانوني 
واسعاً  باحتاللهم حيزاً  والشوارع  لألرصفة 
صارخة  مخالفة  فوضوية  بطريقة  منها 
الحق  عىل  كبرياً  وتجاوزاً  والقانون  للنظام 
العام ملا تسببه من إعاقة لسري السابلة عىل 

االرصفة وملرور املركبات يف الشوارع.
فندق  صاحب  استغل  مثالً  الكرادة  ففي 

فندقه  امام واجهة  املمتد  الرصيف  سياحي 
وديكورات  حديقة  اىل  وحّوله  العريضة 
بسببها  املارون  الناس  يضطر  مسيّجة  
الشارع.  نهر  اىل  الرصيف  من  النزول  اىل 
مطعم  صاحب  وضع  السعدون  شارع  ويف 
سياحي امام واجهة مطعمه كتالً كونكريتية 
عىل شكل )سنادين ورد( قريبة من بعضها 
ال تسمح بمرور السابلة وترك منفذاً واحداً 
فقط امام املطعم لدخول الزبائن. ويف ساحة 
لبيع  تجاري  محل  صاحب  قام  االندلس 
شارع  بغلق  املستعمل  املنزيل  االثاث  ورشاء 
انواع  بوضع  محله  امام  من  يمر  فرعي 
اكثر  حال  هو  وهكذا  واملعروضات.  االثاث 
الفنادق واملطاعم واملحال التجارية املنترشة 

يف العاصمة.
واصحاب  الجوالني  الباعة  ظاهرة  بلغت  و 
مناطق  يف  املنترشة  والبسطيات  الجنابر 
العامة  باملصلحة  يرض  حداً  التجارية  بغداد 
وييسء اىل النظام والقانون. فقد سد هؤالء 

املارة  عىل  الطريق  االرصفة  باحتاللهم 
السيارات  مرور  عىل  الشوارع  وضيقوا 
الشورجة  منطقة  يف  مثالً  نشهده  ما  وهذا 
وبغداد  والبياع  الرشقي  والباب  والكاظمية 

الجديدة وغريها.
يف  بواجبها  العاصمة  امانة  تقوم  فمتى 
تحرير االرصفة والشوارع من احتالل الباعة 

لتعود ملكاً مشاعاً للعابرين؟
من  السكنية  الدور  اصحاب  بعض  قام  و 
املمتدة  االرصفة  باحتالل  واملرتفني  االثرياء 
بتحويلها  وذلك  دورهم  واجهات  طول  عىل 
رغباتهم  حسب  بها  الترصف  او  حدائق  اىل 
الكونكريتية   والكتل  الحواجز  كوضع 
املارين  سري  يعيق  مما  شابه  وما  الصغرية 
معرضني  الشارع  اىل  النزول  عىل  ويجربهم 
أنفسهم للخطر.تحتل بعض املقرات الحزبية 
ودوائر الدولة االرصفة واجزاء من الشوارع 
بوضع  وتقوم  بها  املحيطة  او  لها  املقابلة 
الشائكة  االسالك  او  الكونكريتية  الحواجز 

كاجراءات  ذلك  وغري  الرتابية  السواتر  او 
امنية لحماية املباني وشاغليها فتعيق بذلك 
جمالية  عىل  وتؤثر  املرور  حركة  انسيابية 

العاصمة.
كافة  ورفع  القانون  تطبيق  اجل  من 
العادة  والشوارع  االرصفة  عن  التجاوزات 
من  بد  ال  والنظام  واملرور  الحياة  انيسابية 
املعنيني،  املسؤولني  مع  املواطنني  تعاون 
غري  والسلوك  السلبية  الظواهر  فمكافحة 
يجب  واخالقية  وطنية  مهمة  الحضاري 
فقياس  الوطن  ابناء  كل  فيها  يساهم  ان 
يظهر  الحديث  للمجتمع  الحضاري  التقدم 
وانسيابية  متطور  مروري  نظام  بوجود 
الحديثة   الشوارع  وسعة  املركبات  سري 
كالجسور  التقنية  توصيالتها  مع  النظيفة 
التزام  مع  الرسيعة  والطرق  واالنفاق 
املرورية  واالجراءات  بالتعلميات  املواطنني 
بما يعكس آفاق التقدم االقتصادي والثقايف 

والحضاري.

جدد اتحاد الجمعيات الفالحية 
يف الديوانية مطالبته للحكومة 
املالية  ووزارتي  املركزية 
مستحقات  بدفع  والتجارة 
الشلب  ملحصول  املسوقني 
التسويق  موسم  انتهاء  بعد 
ووصول الكميات إىل 94 ألف. 

يف  االتحاد  رئيس  وقال 
إن  كشاش  محمد  الديوانية 

يستلموا  لم  الديوانية  فالحي 
الخاصة  املالية  املبالغ  أيضا 
للموسم  الحنطة  بمحصول 
من  أكثر  تبلغ  والتي  السابق 

58 مليار دينار. 
التسويق  موسم  أن  وأضاف 
ولم  انتهى  الشلب  ملحصول 
املالية  املبالغ  أي من  يستلموا 

الخاصة بالتسويق.

بسم الله الرحمن الرحيم 
االخوة يف امانة بغداد

السالم عليكم ورحمة الله
بغداد  يف  محمد  تل  منطقة   
الجديدة محلة ٧٠٢ ) احرضوا 
يف  رصيف  يبقى  لم    ) لرتوا 
والشارع  املنطقة  افرع  كل 
التبليط  اتربة واختفى  اصبح 
التي  التجاوزات  ..وانترشت 
وتم   .. املمرات  جميع  اقفلت 
من  للبناء  االرصفة  استغالل 
اصبح  يشء  كل   .. العمارات 
..حيث  رقيب  بدون  خراب 
اصبحت املنطقة غري مناسبة 

للسكن .              

           * عالء الخزرجي
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تجدد المطالبات في الديوانية 
بإطالق مستحقات تسويق الحنطة والشلب

 نحن لفيف من سكنة منطقة الشعب نشكو إىل الله سبحانه وتعاىل ثم إليكم من قبل بعض النفوس الضعيفة 
الذين يبتزون املواطنني يف منطقة الطالبيه والبنوك من قبل  موظفي قس�م التجاوزات يف بلديه الش�عب الذين 
يطالب�ون املواطن�ني بأي صورة أو حتى بالقوة مبالغ ضخمة ويدعون ارس�الها  للمدير العام ..هل انت راض 
ياامني بغداد ويا ايها الس�يد الوكيل البلدي بهذا العمل الحرام والرش�اوي التي يأخذها من الناس بشكل يومي 
وبدون وصوالت رسمة واالتفاق مع رئيس قسم التجاوزات ونلتمس من جنابكم الكريم ازالة  هؤالء املفسدين 

يف دائرة بلدية الشعب وإذا لم تجدوا لنا حل سوف نقوم بالشكوى إىل مجلس رئاسة الوزراء.

 ومن الله التوفيق..                                                       لفيف من سكنة منطقة البنوك والطالبية.

                                                                                        *  زكي محمد

ابتزاز المواطنين

كلي�ات  الع�رات م�ن خريج�ي  ج�دد 
مس�تودع  أم�ام  اعتصامه�م  الهندس�ة 
الديوانية النفطي للمطالبة بالتعيني عىل 
مالك وزارة النفط والركات التابعة لها 

يف املحافظة.
وق�ال ع�دد منه�م ، إن خريج�ي كليات 
الهندس�ة يطالب�ون الحكوم�ة املركزية 
ووزارة النفط بالتعي�ني عىل مالك وزارة 
النف�ط أو التعاقد معه�م وفق قرار 174 
لس�نة 2019 وتوزيعه�م ع�ىل مختل�ف 

الركات النفطية.

انقذون�ا م�ن التج�اوزات ع�ىل الش�وارع 
والج�زرات الوس�طية العام�ة وخاص�ة يف  
س�وق مريدي والكي�ارة وعريب�ة والداخل 
واالوىل ...  تجاوزات عىل االرصفة والجزرات 
و ال احد يستطيع ان يتكلم النهم ماخذيها 
مل�ك رصف ناهي�ك عن املطاع�م والجنابر 
والتي تس�بب التلوث الصحي واالمراض و 
ال تحاس�بهم لجان وزارة الصحه وال امانة 

بغداد .                    
                        * عباس سيد

متى تقوم امانة العاصمة بواجبها في تحرير االرصفة والشوارع من المغتصبين ؟

جنوب  سفوان  ناحية  مدير  طالب 
الجهات  الحصونة  البرصة طالب  غرب 
املعنية برضورة رفع املخلفات الحربية 
املطمورة يف الصحراء واملزارع املحيطة 
خطرا  تشكل  تزال  ال  والتي  بالناحية 
إىل  باإلضافة  العرشات  أرواح  وحصدت 

اإلصابات املتعددة للمواطنني. 
وحمل الحصونة الجهات املعنية بإزالة 
مسؤولية  الحربية  واملخلفات  األلغام 
بإزالة  النهائية  اإلجراءات  اتخاذ  عدم 
املناطق  يف  الحربية  واملخلفات  األلغام 
املمتدة من أم قرص حتى حدود السماوة 

والتي  سفوان  ومزارع  بصحراء  مرورا 
كانت مواقع عسكرية للجيش العراقي 

السابق. 
وأكد عىل وجود خطورة مستمرة يف تلك 
املزارع  أصحاب  قبل  وقلق من  املناطق 
املخلفات  تواجد  من  األغنام  ورعاة 
أثناء  وأخرى  لحظة  بني  وانفجارها 

الزراعة أو الرعي. 
وشدد الحصونة عىل رضورة االستعانة 
بإزالة  متخصصة  عاملية  برشكات 
الشعبي  بالحشد  االستعانة  أو  األلغام 
وخربته العسكرية يف التعامل مع إزالة 

األلغام واملخلفات الحربية، منوها عىل 
تحصل  واأللغام  املخلفات  خطورة  أن 
ورعي  الزراعة  فرتة  خالل  موسميا 
مسح  هناك  وان  الصحراء  يف  املوايش 
من قبل املركز اإلقليمي ملسح املخلفات 
واأللغام ولكنها لم تنهي املشكلة، عىل 

حد قوله.
بالحل  تكن  لم  املسوحات  إن  وتابع 
التي  املشكلة  تلك  إلنهاء  الجذري 
وصفها بالخطرة واملوقوتة والتي تطال 
نتيجة  تخرج  والتي  املواطنني  حياة 

سيول األمطار.

وبدون  صغرية  مساحة  يف  سكنية  شقق  بناء 
االستثمار  اجل  من  للسيارات  كراجات  عمل 
زحام  تسبب  الظاهرة  وهذه  حد.  ألقىص 
الشقق  أصحاب  سيارات  وتكدس  بالشارع 
سوف  ألنهم  الجريان  مع  نزاعات  يسبب  مما 
إضافة  الشارع.  طول  عىل  سياراتهم  يوقفون 
بحدوث  ممايتسبب  اكثر  كهرباء  سحب  إىل 
عطالت بالكهرباء كثرية بسبب الزخم. ووجود 
املناطق  صغريةداخل  بيوت  يف  كثرية  رشكات 
موظفني  لديها  الرشكات  وهذه  السكنية 
الجريان  مع  مشاكل  يسببون  أيضا  وعمالء 
ومشكلة  بالشارع.  سياراتهم  إيقاف  بسبب 

املطاعم  قبل  من  عليها  املتجاوز  األرصفة 
للسري  للمواطن  رصيف  واليوجد  واملحالت 
عليه. وحتى الجزرات الوسطية تستغل لعملها 
عن  اتكلم  املطاعم  قبل  من  وتستغل  كازينو 
مشاكلنا يف منطقة ٦٢ و5٢و4٢.. وقيام الناس 
بشكل عشوائي بوضع مطبات بالشارع وغلق 
املناطق لوجود مسؤولني. هناك صحراء تدعى 
للمسؤولني  ارايض  قطع  وزعوا  الصخر  جرف 
فيها وليغلقوها عليهم. وتوضع لهم حراسات. 
بسبب  املناطق  إغالق  من  الشعب  ليتخلص 

سكن املسؤول

                            * دينا االمني

مطالبات في سفوان برفع المخلفات الحربية المطمورة في الصحراء والمزارع

طالبت  نقابة املعلمني يف ناحية تاج الدين وسيد 
الشهداء شمايل واسط الحكومة املحلية و مديرية 
يف  املدارس  تأهيل  إعادة  برضورة  واسط  تربية 
هذه املنطقة .وقال نقيب املعلمني سعيد محمد أن 
هناك  4٠مدرسة  صالحة للتعليم من مجموع ٧٢ 

مدرسة يف هذه املنطقة .
الفتا إىل إحالة ١4 مدرسة إىل الرتميم منذ شهر آب 
من عام ٢٠١9 لم تنجز اىل االن . مشريا إىل  تشقق 
األمر  املدارس  لهذه  واألرضية  والسقوف  الجدران 

الذي يشكل خطر عىل حياة الطلبة .

التماس بإعادة 
المدارس و تأهيلها

سبات  يف  نائمني  الجديدة  بغداد  بلدية 
عميق .. و مناطقنا مألتها النفايات

                   *  عيل عباس
تشوهت  فقد  التجاوزات  ازيلو 

املناطق والشوارع... 

                       *   ليث الزاميل

دراسة أماكن املوالت الكبرية يف داخل 
يف  كبري-  -خطأ  بغداد  سنرت  بغداد 
خارج  الكبرية  املوالت  العالم  دول  جميع 
حدود املحافظة او عىل أطرافها لكي ال تسبب 
                                                                                                                                                . للبضائع  وكموردين  كمواطنني  الزحام 

                                  *    احمد مطر

الحل  منتظره  الناس  عليكم  السالم 
بخصوص االرايض الزراعيه الرسمية 
ملفها  ينتهي  ان  االجدر  من  البياع  يف 
وتسجل ملالكيها ويتم تسديد مبالغ بسيطه 
اغلب  للدولة وهذا مطلب  كرضائب ورسوم 

الساكنني .              *  مهيمن الدراجي

لعمال  النرض  حرضتك  من  ارجو 
حاليا  التي  رواتبهم  وزيادة  البلدية 
دينار  عل٢٠٠الف  التزيد  يستلموها 
ضلت  بعد  شاهد  الله  مرصف  ماتكفي 

يمك انت مبني عليك ابو غرية ونخوة

                              *  كاظم حسني

تراجع الكهرباء في الحي 
العسكري بالديوانية

أعلنت رشكة غاز الجنوب يف 
رفعت  أنها  إيضاحية  إفادة 
من  للتعيني  املتقدمني  طلب 
إىل  الشمالية  الرميلة  أهايل 
وزارة  يف  اإلدارية  الدائرة 
بهذا  الرأي  لبيان  النفط 
الشأن وليس منحهم موافقة 
ردها  يف  وذلك  بالتعيني، 
لهؤالء.وقالت  مناشدة  عىل 
»عىل  انه  بيان،  يف  الرشكة 
خلفية التظاهرات يف الرميلة 
فصل  معمل  أمام  الشمالية 
للرشكة،  التابع  السوائل 
تواقيع  يتضمن  طلب  ورد 
مجموعة من وجهاء املنطقة 
بتعيني ١٠٠  يطالبون خالله 

شخص من أبناء املنطقة«.
قامت  »الرشكة  أن  وأضاف 
الطلبات  هذه  برفع  حينها 
صالحية  لعدم  الوزارة  إىل 
لم  حيث  بالتعيني،  الرشكة 
أي  برتويج  الرشكة  تقوم 
معاملة تعيني حسب ما جاء 

باملنشور«.
مناشدة  نرشت  قد  وكانت 
منطقة  أهايل  من  لعدد 
غربي  الشمالية  الرميلة 
البرصة، بالكشف عن مصري 
تمت  التي  إسم   ١٠٠ الـ 
يف  تعيينهم  عىل  املوافقة 
بصفة  الجنوب  غاز  رشكة 

عقود.

بسم الله الرحمن الرحيم 
االخوة يف امانة بغداد

السالم عليكم ورحمة الله 
الزالة  حمالت  االخر  و  الحني  بني  نسمع 
عىل  املتجاوزين  هاهم  ولكن   .. التجاوزات 
بحيث  الشارع  من  قسم  وحتى  االرصفة 
منتصف  االمن  للعبو  سبيل  الناس  التجد 

ماء  شبكة  عىل  واملتجاوزين   .. الشارع 
السيارات   لغسل  محالت  واقاموا  الرشب 
شبكة   عىل  واملتجاوزين  املناطق  داخل 
عىل  املتجاوزن  ..ثم  الوطنية  الكهرباء 

الجزرات الوسطية.
فأين انتم من كل هؤالء ؟.

               * حسام عبد الرضا

بسم الله الرحمن الرحيم 
ـــــــــــــــــــــــــــ

االخوة يف امانة بغداد
السالم عليكم ورحمة الله  

 55 زقاق   ٦٧9 محلة  البكرية  منطقة 
ونحن يف القرن الواحد و العرشين.. اىل 

حقوق  ابسط  اىل  نفتقر  اللحظة  هذه 
جميع  كون  املواطن  وليس  البرش 
اىل  لديهم مجاري ونحن  بغداد  مناطق 
االن نسحب املياه الثقيله بالسيارات و 
هذا  اىل  السقوط  من  املنطقه  تبليط  ال 
اليوم ال توجد فيها ابسط الحقوق مع 
العلم املنطقه تابعه اىل محافظه بغداد) 

العراق  عاصمة   ) القمر  لجزر  وليس 
مع العلم لو الجميع ينظر اىل ورقه املاء 
فنحن ندفع اجور املاء .. ننترض الفرج 
يف اي سنه من السنوات ,ونأمل ان نرى 
تبديل مقرنص او زرع جزرة وسطية .

                              * زيد نارص

أن  املثنى،  يف  املحلية  الحكومة  كشفت 
املحافظة  يف  املتلكئة  الوزارية  املشاريع 
تصل مبالغ تنفيذها إىل 5٠٠ مليار دينار، 
تتحمل  ال  املحافظة  ان  إىل  أشارت  فيما 
مسؤولية ذلك التلكؤ نظرا لكونها أحيلت 
وتم تمويلها من قبل الحكومة املركزية.

الفنية  للشؤون  املحافظ  معاون  وقال 
كمجرس  املشاريع  تلك  إن  حمزة  عيل 
الكبري واملجمعات  املثنى  الصدرين وماء 
عىل  أثرت  األملاني  واملستشفى  السكنية 
ألبناء  اإلسرتاتيجية  الخدمات  تقديم 

املحافظة.
طوال  طالبت  املحافظة  إن  وتابع 
املركزية  الحكومات  املاضية  السنوات 
لكن  املشاريع  تلك  إكمال  عىل  املتعاقبة 

دون جدوى.
إىل  تهدف  الحكومة  أن  حمزة  وأضاف 
للمواطنني والتعريف  التفاصيل  توضيح 
مسؤولية  أي  تتحمل  ال  املحافظة  بأن 
باإلخفاق الحاصل بتنفيذ تلك املشاريع. 

 ردا على مناشدة 
غاز الجنوب توّضح:  لم نعين أحدا 

خريجو كليات الهندسة 
يجددون اعتصامهم

500 مليار قيمة المشاريع
 الوزارية المتلكئة في المثنى

ما قل ودل

يف  العس�كري  الح�ي  يف  مواطن�ون  اح�رق 
بالش�ارع  االط�ارات  الديواني�ة،  محافظ�ة 
تجهي�ز  تراج�ع  ع�ىل  احتجاج�اً  الرئي�س 

الكهرباء.
وقال ش�هود عي�ان ان املحتجني قاموا بحرق 
اإلط�ارات ومن�ع عب�ور املركبات يف الش�ارع 
احتجاجا عىل انقطاع الكهرباء الذي  يصل إىل 

عدة ساعات.

حديث العدسة
والسياحة  الثقافة  وزارة  أطلقت 
وترميم  تأهيل  مرشوع  واآلثار 
محافظة  يف  الرتاثية  الدور  بعض 
نهر  قناة  البرصة وتنظيف جزء من 
الرتاثية  البيوت  تحاذي  التي  العشار 
القديمة.وقال  البرصة  منطقة  يف 
هامش  عىل  ناظم  حسن  الوزير 
املرشوع  هذا  إن  للمحافظة،  زيارته 
بتمويل  جاء  اليوم  أطلق  الذي 
من  وبتنفيذ  األوروبي  االتحاد  من 
أن  ناظم  اليونسكو.وأضاف  منظمة 
مرسح  عىل  االطالع  شملت  زيارته 
سنوات  منذ  املكتمل  غري  البرصة 
مبينا أنهم سيحاولون بالتعاون مع 

الحكومة املحلية إلكمال إنجازه.
البرصة  آثار  مفتشية  مدير  وقال 
املرشوع  هذا  إن  العبيد  قحطان 
األوروبي  االتحاد  تمويله  تبنى  الذي 
منظمة  بني  مشرتك  وبإرشاف 
املتحدة  األمم  )منظمة  اليونسكو 
والهيئة  والثقافة(  والعلم  للرتبية 
إلحياء  يأتي  والرتاث،  لآلثار  العامة 
واملوصل  البرصة  يف  القديمة  املدن 
زالتا  ما  قديمتني  تملكان  كونهما 
ومأهولتان  بالحياة  تنبضان 

بالسكان وفق تعبريه.

مطالبات بايجاد خطة لمعالجة كل التجاوزات

مع االسف بغداد اصبحت عباره عن تجاوزات وعشوائيات وبناء منازل عىل الجزرات الوسطيه 
وللقضاء عىل هذه الحاله عىل الدوله توزيع قطع ارايض اىل املواطنني الذين ليس لديهم سكن 
واملواطن هو من يتكفل ببنائها وهناك مساحات كبرية قابله للتوزيع اما بالنسبه للتحجج 
بعدم القدرة عىل توفري البنية التحتية والخدمات فان اغلب املناطق املسكونة حاليا التتوفر 
فيها بنية تحتية وخدمات عىل الرغم من ان املواطن دافع اجور الرضيبة والخدمات للدولة 

مقدما عند رشاء العقار.
                                                                * ابو عبدالله الساعدي

البنية التحتية 

»تل محمد« 
تستغيث

منطقة البكرية محلة ٦٧٩  الزالت تعيش في القرون الوسطى

انقذوا  محلة  ٤٢٤ في الشعلةظاهرة غير مدروسة تسبب الزحام
بسم الله الرحمن الرحيم 
السالم عليكم ورحمة الله
السيد امني بغداد املحرتم

العشوئي  والذبح  صناعي  حي  اصبح  السكني  العريض  الشارع   4٢4 محلة  انقذو 
وانتشار دماء االبقار وباقي املوايش امام انضار االطفال وكذالك التجاوز عىل شبكات 
املاء الصالح للرشب من قبل محالت غسل السيارات املنترشة ضمن املحلة املذكورة 
وكثرة الحفرو املطبات وانتشار النفايات كل هذا امام انضارومساعدة بلدية الشعلة 
صادقني  كنتم  ان  املحلة  انقذو  املحلة  انقذو  والداني  للقايص  معلوم  يش  مقابل 
النحتاج اىل اعالم نحتاج اىل عمل يريض الله واملواطن مقابل رواتبكم الكبرية كفى 

فساد الدوائر البلدية
                                                                * كريم الكعبي

تجاوزات سوق
 مريدي والكيارة

في ظل غياب سلطة القانون

مشروع تأهيل الدور التراثية
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ق�ررت رشك�ة Wuling الصيني�ة ه�ذا العام 
دخول املنافسة يف عالم مركبات البيك آب.

وتبعا للترسيبات فإن Wuling تستعد إلطالق 
سيارة بيك آب كبرية 

س�تحمل 

نس�خ  بع�دة  وس�تأتي   ،Journey اس�م 
أذواق  لتلب�ي  متنوع�ة  وبمواصف�ات 
واحتياجات مختلف فئات الزبائن.وس�تتميز 

ه�ذه الس�يارات بهياكل بط�ول 5 أمتار و10 
س�م،   164 عرضه�ا  تقريب�ا،  س�نتيمرتات 
وارتفاعها 181 س�م، واملس�افة بني محوري 
العجالت فيها 316 س�م، كما س�تأتي النسخ 
املعدل�ة من هذه املركبات بممتصات صدمات 
ممي�زة، وإط�ارات مصنوعة من البالس�تيك 
الفاي�ر املقوى س�تحيط باألب�واب وحجرات 
العج�الت لحمايتها م�ن الصدم�ات وعوامل 
الرطوبة.كما س�تجهز هذه املركبات بعجالت 

بمقاس 17 و18 إنشا، وبقمرة مزودة بصفني 
من املقاعد التي تتس�ع ل�� 5 ركاب، وبأنظنة 
مولتيميديا متطورة تدار عر شاش�ات تعمل 

باللمس.
وم�ن املف�رتض أن تط�رح Journey الجديدة 
بمحركات بنزين بس�عة 1.5 لي�رت تولد عزما 
يعادل 99 حصان�ا، وبعلب رسعة ميكانيكية 
أو أوتوماتيكي�ة ب�� 5 رسعات، وبأس�عار قد 

تبدأ من 12 ألف دوالر تقريبا.

بعد ما أعلنت الحًقا رشكة سامس�ونج الكورية الجنوبية عمالقة 
 3.0 One UI صناعة الهواتف الذكية ىف العالم عن تحديثها الجديد
لهواتف Samsung Galaxy S10، أقدمت عىل وقت التحديثات منذ 

يومني دون أى سبب واضح.
وبحس�ب جي إس إم آرين�ا التقني، أعادت سامس�ونج من جديد 
 ،G975FXXU9EUA4 التحديث عىل سريفراتها، و الذى يحمل رقم
حيث بدأت هوات�ف Samsung Galaxy S10 ىف تلقي التحديث من 
جدي�د داخل س�ويرسا أواًل، عىل أن يك��ون متاًح�ا ىف باقي الدول 

تباًعا.
اذا ل�م يكن متاًحا لك الحصول عىل الت�حديث 

ألي�ام  فق�ط  بالص�ر  تح�ىل 
مع����دودة،  و س��تجد 

التحدي��ث متأًح����ا 
هاتفك  ع�ىل  للتحميل 
الضغ�ط  خ�الل  م�ن 
عىل خي�ار التحديثات 
اإلع�دادات. م����ن 
ه��ذا  ويصل�����ح 
التحدي��ث مش�اكل 
وس�خونة  الكام�ريا 
بش�كل  الهات����ف 
ملح����وظ ف����ي 

 Samsung سلس�ل��ة
Galaxy S10، ل��ذل�ك 

ح�ول  املالي�ني  ينتظ�ره 
العال�م للقض�اء عىل هاتني 
املشكلتني تمام��������ً�ا.

رشك�ة  أن  بالذك�������ر  والجدي�ر 
حدي�ث  أص�درت  ق�د  كان�ت  سامس�ونج، 

ش�هر ديس�مر لع�دد م�ن هواتف���ه�ا منه�����ا 
Galaxy Note20 وذل�ك ملس�اعدة الهوات�����ف ىف إص������الح 

الثغ�������رات األمني��ة الخطرية.

من جديد.. سامسونج تطلق 
Galaxy S10 تحديثاتها لـ

الهنود يكتشفون احذية مطاطية قادرة على إطالق النيران

 14.4 iOS أصدرت رشكة آب�ل تحديث
م�ع إصالح�ات أمني�ة لث�الث نق�اط 
ضع�ف، قي�ل: إنه�ا تتع�رض لهجوم 

نشط من املتسللني.
يف  التكنولوجي�ا  عمالق�ة  وقال�ت 
صفحات التحديث األمني الخاصة بها 
 :14.4 iPadOS 14.4 و iOS لنظام�ي
إن األخط�اء الثالثة التي تؤثر يف أجهزة 
آيفون وآيباد ربما تم استغاللها بشكل 

نشط.
وم�ا ت�زال تفاصي�ل الثغ�رات األمنية 
شحيحة، ورفض متحدث باسم رشكة 
آب�ل التعلي�ق بم�ا يتج�اوز م�ا ورد يف 

االستشارة.
وليس معروًفا من الذي يس�تغل نقاط 

الضع�ف بنش�اط، أو م�ن ق�د يك�ون 
الضحي�ة، ول�م تذك�ر آبل م�ا إذا كان 
الهج�وم اس�تهدف مجموع�ة فرعية 
صغرية من املس�تخدمني أو ما إذا كان 

هجوًما أوسع.
وق�ال التقري�ر: إن رشك�ة آبل فضلت 
ع�دم الكش�ف ع�ن هوي�ة الش�خص 
الذي أرس�ل الخطأ، مع اإلش�ارة إىل أن 
التفاصي�ل اإلضافية س�تكون متاحة 

قريًبا، لكن دون ذكر متى.
وت�م العث�ور ع�ىل اثنني م�ن األخطاء 
 ،WebKit يف ن�واة نظ�ام التش�غيل و
محرك املتصفح الذي يش�غل متصفح 

سفاري.
وتالحظ آبل بالنس�بة للن�واة أن هناك 

تطبيًق�ا ضاًرا قد يكون قادًرا عىل رفع 
 ،WebKit االمتي�ازات، أما بخص�وص
فإن الرشكة تقول: ق�د يكون املهاجم 
ع�ن ُبعد ق�ادًرا عىل التس�بب يف تنفيذ 

التعليمات الرمجية العشوائية.
وتس�تخدم بعض برمجيات االستغالل 
الثغ�رات  م�ن  مجموع�ات  الناجح�ة 
مرتبطة ببعضها بعًضا، بدالً من عيب 

واحد.
ولي�س م�ن غ�ري املأل�وف للمهاجمني 
يف  األمني�ة  الثغ�رات  يس�تهدفوا  أن 
متصفح�ات الجهاز كطريقة للوصول 

إىل النظام التشغييل.
ويمثل ه�ذا األمر اعرتاًفا نادًرا من آبل، 
الت�ي تفخ�ر بصورته�ا األمني�ة، بأن 
عمالئه�ا قد يتعرضون لهجوم نش�ط 

من املتسللني.
واكتشف باحثو األمن يف رشكة جوجل 
يف ع�ام 2019 عدًدا م�ن مواقع الويب 
الض�ارة املزودة بالتعليم�ات الرمجية 
الت�ي اخرتقت أجهزة آيف�ون الخاصة 

بالضحايا.
عملي�ة،  م�ن  ج�زًءا  الهج�وم  وكان 
ع�ىل األرجح م�ن الحكوم�ة الصينية، 

للتجسس عىل مسلمي األويغور.
ورداً ع�ىل ذل�ك، عارض�ت رشك�ة آبل 
بعض النتائج التي توصلت إليها رشكة 
جوجل يف بيان عام نادر، وواجهت آبل 
مزي�ًدا م�ن االنتقادات بس�بب التقليل 

من خطورة الهجوم.

ن�رشت ش�بكة اإلنرتنت مقط�ع فيديو 
أظه�ر أحذي�ة مطاطية هندي�ة الصنع 
يمك�ن الرماية منها. كما أظهر الفيديو 
رجال يتنزه مرتديا حذاء مطاطيا مزودا 
بس�الح ناري مبتك�ر. أما إط�الق النار 

من�ه فيمك�ن تحقيقه بواس�طة جهاز 
السلكي.

وس�يواجه امل�رء بالتأكيد مش�اكل عند 
إط�الق النريان من الس�الح، أما حجمه 
الكبري فيجعل�ه ظاهرا يف أي مكان وأية 

لحظة.
وع�الوة عىل ذلك فإن الس�الح يمكن أن 
يتعطل يف أية لحظة بعد وقوعه يف بركة 
أو أعش�اب عالي�ة. ويب�دو أن الفيدي�و 

أظهر خياال طريفا للمبتكرين الهنود.

آبل تطلق تحديث iOS 14.4 إلصالح ثالثة أخطاء أمنية

مبيعات »إكس بوكس« تقفز بأرباح 
مايكروسوفت 33 %

)عمالق�ة  مايكروس�وفت  رشك�ة  أعلن�ت 
التكنولوجيا األمريكي�ة( تحقيق نتائج قوية 
خ�الل الرب�ع الثاني م�ن العام امل�ايل الجاري 

بفضل »أزور« و«إكس بوكس«.
وذك�رت الرشك�ة يف بي�ان أن مبيعاته�ا 

زادت خ�الل الربع الثاني من العام املايل 
الح�ايل حت�ى 31 كان�ون األول املايض 
بنس�بة 17% إىل 43.1 ملي�ار دوالر، يف 
ح�ني كان املحللون يتوقع�ون مبيعات 
بقيم�ة 40 ملي�ار دوالر تقريبا.وقفزت 
أرباح مايكروسوفت خالل الربع الثاني 
ملي�ار   15.5 إىل  بنس�بة 33% س�نويا 

دوالر.
وكان الرئيس التنفيذي للرشكة س�اتيا 
ناديال قد حول تركيز مايكروس�وفت 

السحابية  الحوسبة  نحو خدمات 
الحوس�بة  خدم�ات  بقيم�ة 

والتطبيق�ات ع�ر اإلنرتن�ت.
قط�اع  إي����رادات  وزادت 
السحابية  »الحوس�ب����ة 
الذكية« بنسبة 23% سنويا 

إىل 14.6 مليار دوالر.

وكان الس�بب األس�ايس وراء زي�ادة إيرادات 
القط�اع، ه�و نمو نش�اط منصة الحوس�بة 
الس�حابية أزور بنس�بة %50.
ووف�ق البيان، س�جلت 
زي�ادة  مايكروس�وفت 
بنس�بة 40% يف إيرادات 
ألع�اب  جه�از  قط�اع 
الكمبيوتر إكس بوكس 
الذي شهد طرح إصدار 
جديد م�ن الجهاز خالل 
الرب�ع الثاني م�ن العام 
إي�رادات  وزادت  امل�ايل. 
م�ن  مايكروس����وفت 
ويندوز  التش�غيل  نظ�ام 
يف  س�نويا،   %10 بنس�بة 
حني زادت إي�رادات قطاع 
اللوحي  الكمبيوتر  أجهزة 
س�ورفيس  والدف����رتي 
بنس�بة 3.5% إىل أكث�ر من 
ملي�اري دوالر خالل الربع 
امل�ايل  الع�ام  م�ن  الثان�ي 

الجاري. 

البقال�ة كروغ�ر  ب�دأت سلس�لة 
باس�تخدام عرب�ات بقال�ة ذكية 
“كي�ر”  رشك�ة  م�ع  بالتع�اون 
الناشئة، يف سياق برنامج تجريبي 
يف أحد متاجرها يف ماديرا أوهايو.
ُيطلق عىل برنامج العربات الذكية 
يف مادي�را، املمهور بعالمة كروغر 
غ�و”،  “ك�رو  اس�م  التجاري�ة، 
ويس�تخدم عدًدا قليالً من األدوات 
التقنية لنقل املتسوقني عر املتجر 

وخروجهم من خط الخروج.
ت�م تجهي�ز العربة بشاش�ة ملس 

كب�رية يف املقدمة، والتي تربط 

التسوق  العمالء بتوصيات قائمة 
والع�روض  باملنص�ة،  الخاص�ة 
إمكان�ات  وحت�ى  الرتويجي�ة، 

البحث عن الطرق.
أثناء التس�وق، يستخدم املتسوق 
املي�زان املدم�ج يف عربة التس�وق 
والكامريا ذات الرؤية الحاس�وبية 
ملسح العنارص الخاصة به ووزنها 

وحرصه�ا. عندم�ا يح�ني وق�ت 
تسجيل املغادرة، يمكن للمتسوق 
مس�ح بطاقت�ه والدف�ع مبارشًة 
عر قارئ بطاقة عربة التس�وق.
هن�اك بع�ض القواعد األساس�ية 
الستخدام نظام كرو غو، إذ يجب 
الش�خصية مثل  العن�ارص  وضع 
الس�لة  يف  الهوات�ف  أو  املحاف�ظ 
األمامي�ة، بعيًدا عن طريق كامريا 
النظ�ام وامليزان. س�تحتاج أيًضا 
إىل إحضار حقائبك القابلة إلعادة 
االس�تخدام أو رشائها من 
م�ن  األمام�ي  الج�زء 

املتجر.
ال  الح�ايل،  الوق�ت  يف 

ُيع�د التبغ واملرشوب�ات الكحولية 
وبطاقات الهدايا ومواد الصيدلية 
ج�زًءا من الرنامج، لذا س�يحتاج 
بطاق�ة  اس�تخدام  إىل  املتس�وق 
الخصم أو االئتم�ان للدفع لرشاء 
ه�ذه األغ�راض. توج�د منطق�ة 
للعرب�ات  مخصص�ة  خ�روج 
الذاتي.ه�ذه  الخ�روج  ح�ارة  يف 
أول عرب�ة بقال�ة ذكي�ة  ليس�ت 
م�ن نوعه�ا يف أمريكا الش�مالية، 
حي�ث قام�ت رشكة كير ب�إدارة 
برنامًجا تجريبًيا يف سلسلة بقالة 
“س�وبيز” يف أوكفيل، أونتاريو، يف 
ع�ام 2019، وفق ما ورد يف موقع 

“يس نت” اإللكرتوني.

 Xperia هوات�ف  عرف�ت 
الس�نوات  يف   Compact
املاضي�ة بأنه�ا م�ن بني 
الذكية  الهوات�ف  أفض�ل 
أداء  الحج�م  متوس�طة 
ق�ررت  ل�ذا  وموثوقي�ة، 
س�وني ه�ذا الع�ام إحي�اء 
هذه الهواتف بتقنيات أكثر 
تميزا.وتبعا للترسيبات فإن 
س�وني تخطط العام الجاري 
كلي�ا  جدي�د  نم�وذج  إلط�الق 
 ،Xperia Compact أجه�زة  م�ن 
س�يحمل مع�ه العديد م�ن امليزات 
الت�ي تجعله منافس�ا قوي�ا ألحدث 
االحج�ام  ذات  الذكي�ة  الهوات�ف 
 12 iPhone املتوس�طة، بما فيها هواتف
mini الجديدة.وم�ن املفرتض أن يحصل 

ه�ذا الهات�ف ع�ىل هي�كل مق�اوم للماء 
والغب�ار، أبعاده )8.9/68.9/140( ملم، 
ومحمي بطبقة من الزجاج املتني املضاد 
ه�ذا  والخدوش.وس�يجهز  للصدم�ات 
الهاتف عىل األغلب بشاش�ة عالية الدقة 
بمق�اس 5.5 بوص�ة، وبمنف�ذ 3.5 ملم 
للس�ماعات موضوع عىل الحافة العلوية 
من الهيكل.وكما م�ن املتوقع ان يحصل 
الهات�ف عىل ماس�ح لبصم�ات األصابع 
اليمن�ى، وع�ىل  الجانبي�ة  ع�ىل حافت�ه 
كام�ريا أساس�ية ثنائية فيها مستش�عر 
من تطوير سوني بدقة 13 ميغابيكسل.

كما تبني الصور التي رسبت لتصميم هذا 
الهاتف أن منفذ رشائح االتصال سيكون 
ع�ىل الحافة الي�رسى للهيكل، أم�ا أزرار 
التحكم بالصوت فس�تكون ع�ىل الجهة 

املقابلة.

عربات ذكية يمكن أن تغير أساليب التسوق المستقبلي

سوني تحيي أحد أشهر 
هـــواتفها من جديد

الصين تدخل خط المناقسة لسيارات »بيك آب« 

تحقيق أولي يكشف عن أسباب انهيار تلسكوب الصيد الفضائي الشهير 
يق�دم تحقي�ق أويل يف س�بب انهي�ار 
تلس�كوب مرص�د أرس�يبو الش�هري 
لصي�د الكائنات الفضائي�ة يف كانون 
االول، أدل�ة للمس�ؤولني ع�ن س�بب 

الحادث الكارثي.
ووق�ع جلب محقق�ي الطب الرشعي 
مؤخ�را إىل م�كان الح�ادث لفح�ص 
العم�الق املنه�ار، حي�ث رك�زوا عىل 
الكاب�الت املس�اعدة والرئيس�ية التي 
يف  خط�أً  الف�رق  ُقطعت.ووج�دت 
التصنيع يف الكابالت املس�اعدة، حيث 
ل�م يتم إجراء املقبس بش�كل صحيح 

ما أدى إىل تدهور الهيكل.
وكان أح�د الكابالت الداعمة قد انزلق 
من مقبسه يف أغسطس 2020، وقبل 
أن يتمكن املس�ؤولون م�ن إصالحه، 
انقطع كابل ثان بعد ثالثة أش�هر، ثم 

انهار التلسكوب يف ديسمر.
وانه�ار أرس�يبو )Arecibo (، ال�ذي 
 Goldeneye ظهر يف فيلم جيمس بوند
عام 1995، يف 1 ديسمر 2020 عندما 
انقطع كابل يحمل منصة االس�تقبال 
الت�ي تزن 900 طن يف حوايل الس�اعة 

8 صباح�ا بالتوقي�ت املح�يل يف ذل�ك 
الصباح، وأرس�ل الهي�كل الضخم إىل 

أكثر من 400 قدم )120 م( أدناه.

وعانى مرصد أرس�يبو من فشل آخر 
يف أغسطس عندما انكرس كابل إضايف 
أدى إىل فجوة بحجم 100 قدم )30 م( 

ع�ىل الطبق الذي يبل�غ عرضه 1000 
ق�دم )300 م( وألحق الرضر بمنصة 

االستقبال التي كانت معلقة فوقه.
ثم فش�ل كاب�ل رئي�ي وال�ذي حدد 
مص�ري التلس�كوب الش�هري، ووق�ع 
تعيني املسؤولني إلغالقه بعد 57 عاما 
م�ن الخدمة.وقال رامون لوغو، مدير 
معه�د فلوري�دا للفض�اء يف جامع�ة 
س�نرتال فلوريدا ومدير أرس�يبو، إنه 
تكهن أن التلسكوب سينهار قبل أيام 

قليلة من وقوع الحدث.
ع�ىل  اآلن  املرص�د  فري�ق  ويعم�ل 
الكش�ف عن تفاصيل مح�ددة ملا أدى 
Space. إىل االنهي�ار، كما أف�اد موقع
فرانسيس�كو  مرة.وق�ال  ألول   com
كوردوفا، مدير املرص�د، خالل حلقة 
وإزال�ة  املوق�ع  »تنظي�ف  نق�اش: 
الحطام مس�تمران بالفعل. وبش�كل 
عام، أعتق�د أن هذا يس�ري يف االتجاه 
الصحي�ح. يقوم تحقيق�ان جنائيان 
أحدهم�ا  ويرك�ز  الحط�ام،  بتقيي�م 
ع�ىل الكاب�الت املس�اعدة واآلخر عىل 

الكابالت الرئيسية«.

إنتل تطلق بطاقات رسومات سطح 
Iris Xe المكتب

إنتل  رشك�ة  أطلق�ت 
رس�ومات  بطاق�ات 
سطح املكتب املنفصلة 
Iris Xe، التي كانت تحمل 
.DG1 يف األصل االسم الرمزي

وتس�تهدف وح�دات معالج�ة 
الجديدة  املكتبي�ة  الرس�وميات 
بشكل أسايس الرشكات الصغرية 
وأجه�زة  الحج�م  واملتوس�طة 
آس�وس  م�ع  إنت�ل  املكتبية.وتتع�اون  الحاس�ب 
والرشكاء اآلخري�ن لبيع هذه البطاقات إىل دامجي 
األنظم�ة الذين يقومون بتجميعه�ا مع أنظمة تم 

إنشاؤها سابًقا.
 DG1 وتعتمد وحدة معالجة الرس�ومات املنفصلة
 Tiger عىل وح�دة معالج�ة الرس�ومات املدمج�ة

Lake مع املواصفات نفس�ها تقريًبا.
وتش�به البطاقات إىل حد كبري بطاقات رس�ومات 
Iris Xe Max الت�ي ظه�رت للم�رة األوىل يف أجهزة 
الحواس�يب املحمول�ة يف ش�هر أكتوبر م�ن العام 
امل�ايض، لكن وحدة معالجة الرس�ومات املنفصلة 

DG1 هذه ليست مصممة لأللعاب.
وتق�وم إنتل بتس�ويقها كطريقة لتحس�ني ما يتم 
تقديمه عر أجهزة حواس�يب س�طح املكتب، مع 
رس�ومات أفضل ودعم الشاشات املتعدد وتحسني 

ترسيع األجهزة لبعض برامج الرتميز.
وتتضمن البطاقات ثالث�ة مخرجات للعرض بدقة 
 HDR إىل جان�ب دع�م  املتع�ددة،  للشاش�ات   4K

وقدرات الذكاء االصطناعي.
 ،AV1 وتدع�م البطاقات أيًضا فك تش�فري محتوى
وتأت�ي بس�عة 4 جيجاباي�ت م�ن ذاك�رة الفيديو 
املدمج�ة م�ن ن������وع LPDDR4x و 80 وحدة 

تنفيذ.
وتق�دم إنت�ل أيًض�ا دع�م Adaptive Sync، لذل�ك 
تحصل عىل تجربة أكثر سالسة مع شاشات معدل 

التحديث األعىل باستخدام هذه البطاقات.
ويش�ار إىل أن ه�ذه البطاق�ات ليس�ت مصمم�ة 
للتناف�س م�ع بطاق�ات إنفيدي�ا و AMD األحدث 
واألفض�ل لأللعاب، لكن إنتل أعلن�ت يف عام 2020 
أنه�ا تط�ور وح�دة معالج�ة رس�ومات منفصلة 

.Xe-HPG مركزة عىل األلعاب تسمى
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صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5:36

12 :15

5: 45

7 :00
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) نور عىل نور (

آللة  »فورد«  نوع  من  القديمة  سيارته  مبدع،  شاب  حول 
عىل  حرص  إذ  التعديالت،  من  العديد  عليها  وأدخل  مدهشة، 
عندما  حتى  االنطالق،  عىل  قادرة  لتكون  بنفسه  تصمميها 
يف  حتى  أو  عقب،  عىل  رأسا  مقلوب  وضع  ىف  السيارة  تكون 
وضع رأىس عىل األرض.ويرصد مقطع فيديو خطوات تحويل 
خارجية  إطارات  عىل  السري  يمكنها  آلة  إىل  الصغرية  السيارة 
ضخمة إىل األمام والخلف، كما يمكنها ىف نفس الوقت الدوران 
حول نفسها، كما يمكنها السري وهى ىف وضع مقلوب، وفقا 

لوكالة سبوتنيك الروسية.
ماسرت ميلو، صاحب اآللة املدهشة، اعتمد عىل تصنيع إطارين 
معدنيني ضخمني، وبكل منهما تجويف خاص يسمح بحركة 
إطارات السيارة داخله، وهو ما يمكنها من إتمام دورة كاملة 
داخل تلك اإلطارات املعدنية عىل غرار آالت الرتفيه يف املالهي.
كما يمكن استخدام تلك اإلطارات للحركة إىل األمام والخلف، 
بينما يمكن أن يكون قائد السيارة معتدال أو يف وضع مقلوب، 
األوضاع  جميع  يف  السيارة  قيادة  عىل  القدرة  يمنحه  ما  وهو 

عىل غرار الطائرات.

يحول سيارته آللة مدهشة يمكنها السير في وضع مقلوب!

اكتشفت امرأة أسرتالية ثعبانا ضخما بطول 
السيارة،  2 مرت مختبئا تحت غطاء محرك 
التحذيرية تركها آخرون  بفضل املالحظات 
جعلها  الذي  االمر  األمامي،  الزجاج  عىل 
تتصل بصائد الثعابني قبل قيامها بالقيادة.
أن  الربيطانية،  ميل  دييل  جريدة  وذكرت 
مدينة  يف  كوريموندي،  ضاحية  من  امرأة 
استيقظت  عندما  كوست،  شاين  صان 
من  سيارتها  عىل  مالحظات  أربع  وجدت 
ينزلق  ثعبانًا  رأوا  أنهم  يزعمون  غرباء 
بجانبها، األمر الذى جعلها تتواصل مع أحد 

صائدي الثعابني عىل الفور.
وتظهر اللقطات املذهلة التي نرشها مركز 
البحث  الزواحف، عملية  صان شاين لصيد 
استطاع  حيث  السيارة،  داخل  الثعبان  عن 
اإلمساك بثعبان من نوع »ثعابني السجاد«، 

حسابه  عرب  ثعابني،  صائد  ستو،  وكتب 
الثعبان  عن  البحث  »واصلنا  بفيسبوك: 

امللتف تحت غطاء املحرك«.
الضخم  بالثعبان  باإلمساك  »ستو«  وقام 
كان  الذي  للجمهور  وأظهره  عناء  دون 
ذلك  يف  ثم وضعه عقب  يشاهده يف رهبة، 
األدغال  إىل  إنه تم »نقله أخريًا  كيس، وقال 

حيث يكون بعيًدا عن طريق األذى«.
أكرب  السجاد  ثعابني  أن  التقرير،  وأفاد 
شاين  صن  ساحل  عىل  املوجودة  الثعابني 
 4 وأحيانًا  مرت   3.5 إىل  طولها  يصل  حيث 
من  بالقرب  أسايس  بشكل  وتتواجد   أمتار 
تبحث  حيث  األسطح  يف  سيما  ال   ، املنازل 
األكرب  الثعابني  تستهدف  كما  الفرئان،  عن 
مثل  الصغرية  األليفة  الحيوانات  حجًما 

الكالب والقطط والدجاج.

عطلة  تركمانستان  زعيم  حدد 
وطنية جديدة تكريما لساللة محلية 
من الكالب، بحسب ما أوردت تقارير 

وسائل اإلعالم.
وأمر الرئيس قربان بريدي محمدوف 
مشيدا  هذا،  العطلة  يوم  بتحديد 
بساللة أالباي، وهي الساللة املحلية 
ليكون  الراعي،  كالب  من  اآلسيوية 
من  أبريل  شهر  من  أحد  يوم  آخر 
تحتفل  الذي  اليوم  وهو  عام،  كل 
فيه الجمهورية السوفيتية السابقة 
الجياد،  من  املحلية  بالساللة  أيضا 
تركمانستان  نيوترال  صحيفة  وفق 

اليومية.
يقطنها 6 ماليني  التي  البالد  تفتخر 
وكالبها،  جيادها  بسالالت  نسمة 
لقرون  تعود  التي  الرعي  وتقاليد 

مضت.
أالباي  كالب  بساللة  الرئيس  ويشيد 
عنها،  كتابا  نرش  وقد  سنوات،  منذ 
الرويس  الرئيس  أهدى   2017 ويف 

فالديمري بوتن جروا صغريا منها.
والعام املايض أزاح الستار عن تمثال 
ضخم تكريما لساللة الكالب هذه يف 

عاصمة البالد.
الوزراء  رئيس   2019 يف  أهدى  كما 
ميدفيديف  ديمرتي  حينئذ  الرويس 

أيضا جروا من األالباي.
الذي  سريدار،  الرئيس،  نجل  وأفاد 
أن  الدولية،  األالباي  رابطة  يرأس 
جمال  مسابقات  ستتضمن  العطلة 
ومسابقات  الكالب  من  النوع  لهذا 

لياقة بينها.

لقطة  فيديو  مقطع  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل  تداول 
تحاول منع طفل من تسلق حاجز الرشفة يف منزله.

بكولومبيا،  بوكارامانغا  يف  صّور  الذي  الفيديو  يف  ويظهر 
قطة تحاول جاهدة إبعاد طفل يبلغ من العمر عاما واحدا 

عن سور الرشفة، وذلك بتوجيه رضبات عىل يديه. 
محاوالت  عدة  بعد  املطاف  نهاية  يف  القطة  وتنجح 

نيوز  سكاي  بحسب  السور،  عن  الطفل  إبعاد  من 
عربية.

عىل  الفيديو  شاهدوا  ممن  كثريون  ووصف 
قامت  ما  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الحيوانات  حب  عىل  دليل  بأنه  القطة  به 
القطة  آخرون  وصف  حني  يف  ألصحابها، 

جاهدا  يسعى  الذي  للطفل  األكرب  بـ«األخ 
لحمايته من األخطار«.

قالت مسؤولة يف بلدية العاصمة السويدية ستوكهولم إن القاعة 
العلماء والسياسيني جائزة نوبل  أبرز  التي يتسلم فيها  الزرقاء 
بحضور شخصيات من العائلة املالكة ستُستخدم لتطعيم سكان 
تبلغ  التي  والقاعة  »كوفيد19«.  من  الوقاية  بلقاحات  املدينة 
مساحتها 1500 مرت مربع وتستضيف الحدث األبرز يف السويد 
املدينة  سكان  لتلقي  مركز  إىل  مؤقتة  ولفرتة  قريباً  ستتحول 

اللقاحات. فاملساحة الواسعة تعترب نموذجية ملثل تلك املهمة.
ستوكهولم،  بلدية  يف  املالية  املسؤولة  ياملري،  كونيج  آنا  وقالت 
الرياضية  القاعات  كثرية.  متطلبات  لها  التطعيم  »عملية 
عمليات  لتنفيذ  مناسبة  الزرقاء  القاعة  مثل  الكبرية  والبنايات 
بـ»كورونا«  الوفيات  العدوى«.ومعدل  نقل  من  آمنة  تحصني 
بشمال  املجاورة  الدول  يف  مثيله  من  مرات  عدة  أعىل  السويد  يف 
أوروبا وتخطى 11 ألفاً، لكنه أقل من عدة بلدان أوروبية اختارت 
ما  وهو  السويد  تفرضها  لم  التي  العام  العزل  إجراءات  فرض 
إلغاء  يف  »كورونا«  جائحة  وتسببت  عاملي.  انتقاد  محل  جعلها 
حفل تسليم جوائز نوبل العام املايض للمرة األوىل منذ عام 1956 
عندما أُلغي الحدث احتجاجاً عىل غزو االتحاد السوفييتي للمجر.

عطلة وطنية 
تكريما لساللة كالب !

ينفقان جائزة
 اليانصيب الكبرى على المشردين !

قطة تنقذ طفاًل من الموت !

من  مكونة  ثرية  مجموعة  تعتزم 
»رحلة  يف  السفر  أشخاص  سبعة 
الدولية  الفضاء  محطة  »إىل  خاصة 
كل  وسيدفع  القادم،  العام  أواخر 
دوالر  مليون   55 منهم  شخص 
ملا  وفقا  الرحلة،  مقابل  أمريكي 

ذكرت صحيفة »واشنطن بوست«.
التي  الرحلة  إطالق  املقرر  ومن 
العام  أواخر  التاريخ  ستصنع 
»دراغون«  مركبة  متن  عىل  القادم، 
»سبيس  لرشكة  التابعة  الفضائية 
قناة  نرشت  ما  بحسب  إكس«، 

الحرة.
من  كل  الرحلة  متن  عىل  وسيكون   
الري  األمريكي،  العقارات  قطب 

اإلرسائييل  األعمال  ورجل  كونور، 
أعمال  رجل  وهو  ستيب،  إيتان 
وطيار سابق، ورجل األعمال الكندي 
مارك  الخريية،  بأعماله  املشهور 
وهو  ألجرييا،  لوبيز  ومايكل  باثي 
رائد فضاء متقاعد من وكالة ناسا.

ثاني   ، عاًما   71  ، كونور  وسيكون 
أكرب شخص سناً يذهب إىل الفضاء 
بعد أن فعلها جون جلني عندما كان 

عمره 77 عاما.
وأوضح كونور أنه يريد ترك انطباع 
جيد حتى يمكن لآلخرين أن يسريوا 

عىل خطاه.
مسؤولية  عاتقنا  عىل  »يقع  وقال: 
من  مجموعة  أول  باعتبارنا  كبرية 

نقوم  الذين  الخاصني  الفضاء  رواد 
بهذه املهمة، وعلينا فعل ذلك بشكل 
املطاف  بنا  ينتهي  ال  حتى  صحيح 

بأن نكون املجموعة األخرية«.
أنهم  املجموعة  تلك  وأشارت 
سيقومون بإجراء تجارب يف الفضاء 
واالهتمام  الوعي  زيادة  إىل  تهدف 
بالرياضيات والعلوم يف مجتمعاتهم، 
عمل  يف  جهودهم  وإعطاء  وبالتايل 

الخري دفعة أقوى.  
إذا كانت رحلتهم تعترب نوعا  وفيما 
من الرتف غري املربر يف ظل األزمات 
العالم  التي يعاني منها  االقتصادية 
جائحة  عن  الناجمة  آخر  وليس 
العالم  نعم   « كورونو:  قال  كورونا، 

ال  ولكن  يعاني، 
ننىس  أن  يمكننا 

يمكننا  ال  املستقبل. 
أن نتغافل عن رضورة 

طويلة  رؤى  وجود 
تكون  أن  ونأمل   ... املدى 

واألبحاث  املهمة  هذه 
سنقوم  التي 

خطوة  بها 
نحو  صغرية 

مستقبل 
أفضل«.

عىل  الدخول  ع 
املنزل واضحة، فموكيل 
لم يخطئ يف أي يشء«.

news

قاعة »جوائز نوبل« تتحول إلى مقر لقاحات !

التي  جائزتهما  زوجان  خصص  رائعة  لفتة  يف 
الربيطاني،  الوطني  اليانصيب  يف  بها  فازا 

ملساعدة املرشدين خالل جائحة كورونا.
الكربى  الجائزة  موالركي،  وكاث  بيل  وأنفق 
التي فازا بها عام 2017، وقيمتها مليون جنيه 
واملرشدين  املحتاجني  إطعام  عىل  إسرتليني، 

خالل تفيش فريوس كورونا املستجد.
من  وهما  الثنائي  أراد  الشتاء،  دخول  ومع 
بتحضري  فعالية  أكثر  بشكل  املساهمة  الطهاة، 
املحتاجني عرب وكالة  التي ستوزع عىل  األطباق 
اإلغاثة »النغار أيد«.ونقلت صحيفة »دييل ستار« 
الربيطانية عن الزوجني قولهما، إنها أرادا تقديم 
يشء ملن هم أقل حظا، وخصوصا يف زمن الوباء.

العمر  من  البالغ  بيل  قال  مبادرته  عىل  وتعليقا 
»أردت مساعدة املرشدين يف مثل هذا  60 عاما: 
طهو  يف  وكاث  أشارك  كنت  العصيب.  الوقت 
جانب  إىل  نقدمها  كنا  التي  املتنوعة  األطباق 

املرشوبات«.
من جانبها قالت كاث: »قدمنا إىل جانب الوجبات 
الغذائية ألواحا من الشوكوالتة، وقمنا بالتحضري 
لكل يشء حتى األدوات التي ستقدم مع األطباق 

التي سنوزعها عىل املحتاجني«.
ولم تقترص الجهات التي وزعت عليهم الوجبات 
شملت  ولكنها  فقط،  املحتاجني  عىل  الغذائية 
أيضا سائقي الشاحنات والعاملني يف املهن التي 

تتطلب االستمرار بالعمل يف جميع الظروف.

شابة مصرية تصنع كعكة 
تشبه قنينة لقاح كورونا !

 18 ملدة  ُفقد  بعدما  أسرتايل  رجل  عىل  عثر 
يوًما حيث ضل طريقه يف األدغال مع كلبه 
وعند  الوحل،  يف  سيارتهم  علقت  عندما 
إنه  الرجل  قال  له،  اإلنقاذ  قوات  وصول 
واملياه  الربي  الغراب  عيش  تناول  أُجربعىل 

من السد ملدة ثالثة أسابيع.
وقالت الرشطة األسرتالية، إنه قد عثر أحد 
السكان املحليني عىل روبرت ويرب،58 عاماً، 
افتقاده  عىل  يوماً   18 بعد  مائي  سد  قرب 
يف 6 يناير لدى خروجه من فندق يف مدينة 
كيلومرت  مئتي  نحو  بعد  عىل  كيلكيفان 
كان  ويرب  أن  وأضافت  بريزبني،  شمال  يف 
لكنه  الطقس،  لعوامل  التعرض  من  يعاني 

بخالف ذلك كان بخري وبصحة جيدة.
 وأشارت رشطة كوينزالند، إىل أن ويرب تاه 
بسيارته يف طريق لم يكن يعرفه، الفتة إىل 

»بقي  أنه 
السيارة  يف 

مع كلبه ثالثة أيام 
املاء«  عنه  ينقطع  أن  قبل 

واالنطالق سريا عىل األقدام اىل أن 
بقي قرب سد مائي حيث صمد مفرتشاً 

كما  السد  من  املاء  ومتناوالً  للنوم  األرض 
اقتات بالفطر.

والربي  الجوي  البحث  عمليات  وعلقت 
ذات  منطقة  تمشيط  إثر  أسبوع  بعد 
وأنهار  الغابة  يف  كبرية  حرجية  كثافة 
ممطر،  طقس  وسط  وعرة  وأرض  وسدود 
إىل  ويرب  روبرت  نقل  للرشطة،  ووفقاً 
التعرض  جراء  »يعاني  وهو  املستشفى 
لعنارص الطبيعة لكنه سليم«، فيما لم يتم 

العثورعىل كلبه.

تالقت أيدي اإلنسان واآلالت يف عملية متقنة تمخضت عنها أوعية ورقية ثالثية األبعاد تحمل توقيع إيبيني 
إيبيني، املقيمة يف دبي،  التعاون منذ العام 2017 بني الفنانة جوليا  استوديو. وذكر موقع »كولوسال« أن 
أثمر عن نحت أشكال دقيقة تتبع مبادئ أشكال هندسية وتتوزع بني  الكمبيوتر ستيفان نوير قد  وعالم 
التي  الفريدة،  سيمبيو«  بـ»أوعية  األوجه  متعددة  السياقية  التصاميم  والتناظر.وتوجت  الرقمنة  تقنيات 
امللتوية  األوعية  تلك  إبداع  بغية  الفنانان  ويقوم  رائعة.  خوارزمية  أنماطاً  الفتحة  حتى  القاعدة  من  تحيك 
برسم أشكال عضوية تحاكي النباتات ومختلف الفسيفسائيات قبل تحويلها إىل برمجية تصميم معيارية 
النهائي.  الوعاء  شكل  ويطور  األبعاد،  ثالثي  إىل  وتحويله  األصيل  العمل  بتحسني  الربنامج  ويقوم  محددة. 
ويشتغل الثنائي عقب انتهاء القص بالليزر عىل لصق الحلقات الورقية الفردية يف طبقات لتشكيل زهريات 

ملتفة لألعىل.

تاه في الغابة فتغذى على الفطر لمدة 18يوًما !

ابتكار أوعية ورقية ثالثية األبعاد

نهاية مأساوية لـ »متطوعة« في عيد ميالدها

صنعت شابة مرصية كعكة تشبه قنينة اللقاح، ووزعتها 
يف  كورونا  فريوس  مع  معركتهم  يخوضون  مرىض  عىل 

أحد مستشفيات القاهرة يوم أمس االثنني 25 يناير.
كان الهدف من صنع الكعكة، باللونني الرمادي واألبيض 
الصالحة  السكر  بأوراق  »لقاح كورونا« ملصقة  وعبارة 
للمرىض  أمل«  »بصيص  إعطاء  هو  والفوندان،  لألكل 
وجرعة من التفاؤل بأن الوباء سينتهي قريبا، خاصة بعد 

أن بدأت دول يف مختلف أنحاء العالم يف تطعيم سكانها.
بدأت مرص يوم األحد 24 يناير إعطاء اللقاحات لألطقم 
الطبية، عىل أن تكون باملجان أوال لألطباء والعاملني عىل 
العاملني  ثم  املرىض،  يعالجون  الذين  األمامية  الخطوط 

الطبيني اآلخرين وكبار السن واملصابني بأمراض مزمنة.
الطبقات  الفانيليا اإلسفنجية ذات  يستغرق صنع كعكة 
من  طبقة  وتعلوها  التوت  بكريمة  واملحشوة  الثالث، 
الشوكوالتة، ثالثة أيام قبل أن تقوم إيمي بتعبئتها يف علب 
وتسليمها إىل مستشفى 15 مايو يف حي حلوان بالقاهرة 

الذي يُستخدم ألغراض الحجر الصحي منذ بداية الوباء.

املنصات  يف  واسعا  تأثرا  كورونا،  وباء  جراء  من  مؤخرا،  بريطانية،  متطوعة  وفاة  حدثت 
االجتماعية، وانهالت عبارات الحزن عىل رحيل الشابة التي نذرت نفسها لتقديم املساعدة 

اإلنسانية، خالل زمن الوباء العصيب.
يف  توفيت  مارش،  كلوديا  الراحلة،  الشابة  فإن  إيكو«،  »ليفربول  موقع  وبحسب 
وفقا  الجامعي.  »روايال«  بمستشفى  والعرشين  الخامس  ميالدها  عيد  يوم 
لسكاي نيوز.وبادرت عائلة الضحية إىل إطالق حملة تربع لفائدة منظمتني 
خريتني كانت الراحلة تعمل ألجلهما، وذلك من أجل تكريم ما كانت تقوم 
به كلوديا.وأرادت العائلة أن يذهب املال إىل املحتاجني، عوض أ أن يقدمها 
املعزون عىل شكل ورود، ألن هذا العمل هو الذي شكل مبادئ املتوفية.وجرى 
تقديم أكثر من 10 آالف جنيه إسرتليني حتى اآلن من أجل تمويل املنظمتني الخرييتني، بينما 
التربع »جاست غيفينغ«،  الراحلة يف منصة  املزيد.وكتبت عائلة  الحملة ألجل جمع  تتواصل 
أنها أطلقت هذه الحملة ألجل »ذكرى ابنتنا الجميلة وأختنا الرائعة كلويديا التي توفيت يف يوم 

عيد ميالدها من جراء كوفيد 19«.

   55 مليون دوالر ثمن أول رحلة سياحية إلى الفضاء 

ثعبان طوله متران يحول
 محرك السيارة الى مخبأ له !


