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إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم 
بنسبة %20

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
أكدت لجنة االمن والدفاع النيابية ، 
امس االثنني،  عن تضمني املوازنة 
بن�داً للمفس�وخة عقوده�م م�ن 
القوات االمنية والحش�د الشعبي، 
فيما بينت ان مش�كلتهم س�تحل 

قريباً.
وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
املفس�وخة  »ع�دد  إن  العراق�ي« 
عقودهم يف الحش�د الش�عبي، أقل 
م�ن 30 أل�ف مقات�ل باإلضافة اىل 
وج�ود آالف م�ن منتس�بي القوى 
االمني�ة م�ن الجي�ش والرشط�ة 

وبقية التشكيالت بعضهم فسخت 
س�نوات  و5   3 من�ذ  عقوده�م 

واكثر«.
املفس�وخة  »مل�ف  أن  وأض�اف، 
عقوده�م يحظى باهتم�ام لجنة 
النه�م  النيابي�ة،  والدف�اع  األم�ن 
باألساس يمثلون طبقة مسحوقة 
لوضعه�م  ضم�ان  وإعادته�م 

االقتصادي الصعب«.
ولف�ت اىل ان »هناك بندا يف موازنة 
2021 خاص�ا إلع�ادة املفس�وخة 
عقوده�م وهن�اك اجم�اع نياب�ي 
ملفه�م  إلنه�اء  إعادته�م  حي�ال 

بشكل نهائي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب عباس عويد س�ايح ، امس االثنني ، أن املرحلة املقبلة ستش�هد 

استجواب عدد من املسؤولني.
وق�ال س�ايح يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« أن »مجلس 
النواب يستعد الستجواب عدد من الوزراء واملسؤولني يف حكومة الكاظمي 

عىل خلفية سوء اإلدارة وهدراملال العام«  
وأضاف أن »املجلس اس�تكمل كل اإلجراءات القانونية والشكلية ملمارسة 
الحق الترشيعي والرقابي الستجواب أي شخصية ورد حولها ملفات فساد 
».وتوقع سايح أن »تشهد الجلسات القادمة سلسلة من االستجوابات ثم 

تعقبها استضافات لعدد من كبار املسؤولني يف الدولة العراقية«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
أك�دت كتلة صادق�ون النيابية ، امس االثن�ني، ان امريكا 

ارتكبت جرائم حرب يف العراق.
وقال النائ�ب عن الكتلة محمد كري�م يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«  إن »واش�نطن مس�تمرة يف 

تحريك أدواتها الخبيثة لتحقيق مآربها الشيطانية ».
واضاف ان »العراقيني مصممون عىل التصدي للمش�اريع 

االمريكية عرب مقارعتهم لالحتالل«.
يش�ار اىل ان القوات االمريكية اعادت تواجدها العسكري 
بعد عام 2014 بدعوى املش�اركة يف الحرب ضد عصابات 
داعش بعد انس�حاب قواته�ا يف نهاية عام 2011 بموجب 

اتفاقية امنية ابرمت بني الجانبني العراقي واالمريكي.

كتلة سياسية: أمريكا ارتكبت 
جرائم حرب في العراق

األمن النيابية: مشكلة المفسوخة 
عقودهم سُتحل قريبًا

نائب: جلسات البرلمان ستشهد 
استجوابات عدد من المسؤولين

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د النائ�ب فال�ح الزي�ادي، ام�س 
االثن�ني، ان تغي�ريات كبرية س�تطرأ 
عىل م�رشوع قانون املوازن�ة العامة 
يف  الزي�ادي  وق�ال   .  2021 للدول�ة 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »مجلس الن�واب عازم 
ع�ىل اج�راء تغي�ريات جذري�ة ع�ىل 
قانون املوازنة 2021 ، و سيتم تعديل 
بع�ض الفق�رات بص�ورة جوهري�ة 
بحس�ب صالحيات مجل�س النواب ، 

ما ع�دا اضافة مواد أخ�رى. واوضح  
ان »املوازن�ة فيه�ا عج�ز كبري، وهي 
موازنة ت�رف وليس تقش�ف ، تتناىف 
م�ع الربنام�ج الحكوم�ي املقدم من 
رئيس ال�وزراء ومع الظ�رف الراهن 
ال�ذي يمر ب�ه البلد، لذا هن�اك توجه 
من مجل�س النواب لتعدي�ل القانون 
بص�ورة كب�رية وجوهرية ،وس�يتم 
حذف مبالغ كب�رية فيه، غري واقعية 
وال تتناس�ب وظروف البلد ، وبالتايل 
لن يمرر القانون بصيغته الحالية ».

برلماني: تغييرات كبيرة ستطرأ 
على قانون الموازنة

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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»الفورة« الشعبية تفتح الباب أمام »ثورة« 
عسكرية تطيح بـ»االحتالل الغاشم«

إدانة مبّطنة لحكومة الكاظمي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ال تت�ورع الوالي�ات املتحدة، ع�ن انتهاك 
الدولية،   القوان�ني واألع�راف واملواثي�ق 
واس�تهداف املناط�ق اآلمن�ة، غ�ري آبهة 
ب�أي مخاط�ر ق�د تحدثه�ا تحركاته�ا 
األرايض  ع�ىل  الس�يما  “املش�بوهة” 
العراقية، حيث تعمل عىل إعادة تموضع 
قواتها داخل مواقع ومعسكرات محددة، 

باالتفاق مع أطراف محلية.
وتتعّكز اإلدارة األمريكية لتربير تواجدها 
»غ�ري الرشع�ي« يف العراق، ع�ىل تدريب 
القوات العراقية ومحاربة اإلرهاب الذي 
»صنعت�ه وج�اءت ب�ه« إىل البل�د املحتل 
من قبلها منذ عام 2003، حس�بما يرى 

مراقبون وخرباء يف الشأن العسكري.
وبطبيعة الح�ال، فإن الوالي�ات املتحدة 
لم تتخَل يوماً، ع�ن صفة »املحتل« التي 
دخل�ت به�ا إىل الع�راق، وعمل�ت طيل�ة 
األعوام املاضية ع�ىل تدمري بناه التحتية 
واالس�تحواذ عىل مقدراته، وبناء عملية 
سياسية قائمة عىل املحاصصة الطائفية 
والفساد املسترشي يف مؤسسات الدولة.
وع�الوة ع�ىل ذلك، ل�م تكتِف واش�نطن 
ب�«امتص�اص خ�ريات« ب�الد م�ا ب�ني 
إىل  وإنم�ا حّولته�ا  النهري�ن فحس�ب، 
»ثكن�ة عس�كرية« لقواته�ا املتواج�دة 
داخ�ل قواع�د محّصنة يف ش�مال وغرب 
العراق، لتكون منطلق�اً لتنفيذ هجمات 

عدائية يف الداخل والخارج.
ويف هذا السياق قال املتحدث باسم وزارة 
الخارجية اإليرانية س�عيد خطيب زادة، 
خالل مؤتم�ر صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراقي«، إن “ألمريكا قواعد عس�كرية 
يف الع�راق وهي تحت�ل األرايض العراقية 

وتهاج�م القادة االيراني�ني منها”، وذلك 
لحكوم�ة مصطف�ى  مبّطن�ة  إدان�ة  يف 
الكاظم�ي التي مازال�ت تماطل يف تنفيذ 

قرار إخراج القوات األجنبية.
وأضاف زادة، أن “رئيس الوزراء العراقي 
أكد مرارا وبش�كل رس�مي وقانوني بأن 
الش�هيد س�ليماني كان يدخ�ل الع�راق 
بصورة قانونية وبدعوة من الحكومة«.

وأكد أن “للع�راق عالق�ات تأريخية مع 
إيران وال يمكن ألي�ة دولة أن ترض بهذه 
العالق�ات”، مبين�اً أن “سياس�ة إي�ران 
تنص عىل احرتام ال�دول املجاورة ونحن 

ندين التدخالت األمريكية يف املنطقة”.

ويف فجر ي�وم الجمعة املوافق )3 كانون 
الثاني 2020(، اس�تفاق العراقيون عىل 
فاجع�ة حقيقي�ة أدم�ت قل�وب املاليني 
منه�م، بعدم�ا نف�ذت طائ�رة أمريكية 
مس�رية هجوماً صاروخياً عىل رتل كان 
يق�ل الش�هيدين أب�و مه�دي املهن�دس 
والجنرال قاس�م س�ليماني ق�رب مطار 

بغداد الدويل.
وأثارت ه�ذه الجريمة الت�ي نفذت بأمر 
مب�ارش م�ن الرئي�س األمريك�ي دونالد 
نظ�راً  غاضب�ة  أفع�ال  ردود  ترام�ب، 
للمكان�ة الخاص�ة التي كان الش�هيدان 
يحظي�ان به�ا ب�ني العراقيني، الس�يما 

أنهم�ا ق�ادا معرك�ة وجودي�ة كادت أن 
ُتسقط بالد الرافدين بيد جماعة إرهابية 
بربرية، عملت عىل س�فك دم�اء أبنائها 
عىل مرأى ومس�مع املجتمع الدويل الذي 

بقي متفرجاً فرتة طويلة.
ب�دوره يقول عضو لجن�ة األمن والدفاع 
النيابي�ة مهدي تق�ي آم�ريل ل�«املراقب 
األمريكي�ة  »الق�وات  إن  العراق�ي«، 
املتواج�دة يف العراق، هي ق�وات احتالل 
وليس�ت  قتالي�ة  أنه�ا  اعتب�ار  ع�ىل 
أن  إىل  الفت�اً  العس�كرية«،  لالستش�ارة 
»القواع�د الت�ي تتمرك�ز فيه�ا القوات 
األمريكي�ة تضم مع�دات عس�كرية من 

أنواع مختلفة«.
ويضي�ف آم�ريل أن »الوالي�ات املتحدة ال 
توجد لديه�ا نية حتى اآلن، لتطبيق قرار 
مجلس الن�واب املصوت علي�ه يف كانون 
الثان�ي امل�ايض، وال�ذي يق�ي بإخراج 

القوات األجنبية من العراق«.
مصطف�ى  »حكوم�ة  أن  آم�ريل  وي�رى 
الكاظم�ي ضعيفة، وال تس�تطيع اتخاذ 
قرار ش�جاع وتأريخي كإخ�راج القوات 
األمريكي�ة«، مش�رياً إىل وج�ود »ضغوط 
تمارسها إدارة ترامب لعدم تنفيذ القرار 
الربملاني الحاسم، وإبقاء قوات االحتالل 

عىل املدى البعيد«.
ويف جلسة استثنائية عقدها يف الخامس 
من كانون الثاني املايض، صوت مجلس 
الن�واب عىل قرار ُيل�زم الحكومة بالعمل 
عىل جدولة إخراج الق�وات األجنبية من 
العراق، ومنعها من استخدام أرض البالد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفيذ أي�ة أعمال 

عدائي�ة تج�اه دول الج�وار الجغ�رايف.
والق�ى الق�رار الربملان�ي، تأييداً ش�عبياً 
كبرياً تمث�ل بتظاهرات مليونية غاضبة، 
طالب�ت ب�”طرد االحتالل” الس�يما بعد 

عملية االغتيال الغادرة.
العارم�ة،  االحتجاج�ات  وق�د تج�ددت 
بع�د مرور عام ع�ىل الفق�د الكبري الذي 
أحدثته جريمة املطار، إذ نّظم العراقيون 
بمختلف مذاهبهم وقومياتهم، تظاهرة 
مليوني�ة حاش�دة غّص�ت به�ا س�احة 
التحري�ر ومحيطه�ا يوم األح�د املايض، 
الش�هيدين  أن  رس�مي  بش�كل  لتعل�ن 
س�ليماني واملهن�دس هم�ا رم�زان ق�د 
ُخلِّدا يف ضمائ�ر العراقيني رغماً عن أنف 

الراقصني عىل دمائهما.

المراقب العراقي/المحرر االقتصادي...
يعتم�د الع�راق ع�ىل االقتص�اد 
األح�ادي بش�كل رئي�ي، أو ما 
يعرف باملصطلحات املتخصصة 
أن  بع�د  الريع�ي«،  »االقتص�اد 
القطاع�ات  جمي�ع  عطل�ت 
االخ�رى »الزراعي�ة الصناعي�ة 
رهين�اً  ووضع�ه  الس�ياحية«، 
ملضاربات أسعار النفط العاملي، 
التي جعلته يرزح يف االزمات منذ 
أول ازمة ظهرت ع�ام »2014« 
سياس�ة  ويتب�ع  الي�وم،  إىل 
بالدرج�ة  العتم�اده  التقش�ف، 
الرئيس�ية عىل املستورد، وهدره 
تدخ�ل  الت�ي  الصعب�ة  للعمل�ة 
للموازنة ج�راء بيع النفط، عىل 
م�ن  والخدم�ات  الس�لع  رشاء 

الخارج.
وأهمل العراق جميع القطاعات 
ألسباب داخلية وخارجية، حيث 
»أغرت« أس�عار النفط املرتفعة 
ودفعتها  املتعاقب�ة،  الحكومات 
إىل االعتم�اد ع�ىل النف�ط، كم�ا 
اس�تفادت مافيات الفس�اد من 

ذلك لتهريب العملة تحت غطاء 
»االسترياد«.

 وكذلك الضغ�ط الخارجي الذي 
أراد إبق�اء الع�راق معتم�داً عىل 
املشاريع  النفط وأفش�ل جميع 
حت�ى  الداخلي�ة،  االقتصادي�ة 
يخض�ع البلد إلرادة املؤسس�ات 
املهيمنة عىل اقتصاديات العالم، 
وإىل رشوطه�ا الت�ي غالب�اً م�ا 
تمت�زج مع السياس�ية لتحقيق 
أهداف تريدها الدول املس�يطرة 

عىل العالم.
تل�ك االس�باب وغريه�ا ، جعلت 
االقتص�ادي يرحل من  اإلخفاق 
حكومة إىل أخرى، إىل أن وصل إىل 
ذروته يف الحكومة الحالية، التي 
وضع�ت رضائ�ب ع�ىل الرواتب 
ورفعت سعر رصف الدوالر أمام 
الدين�ار، وأوقف�ت التعيينات يف 
دوائ�ر الدولة ومؤسس�اتها، ما 
انعكس س�لباً عىل أس�عار املواد 

الغذائية.
مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس 
أك�دوا أن تل�ك االزم�ات اليمكن 
أن تح�ل بغضون أيام أو أش�هر 

كونه�ا تراكمات لعدة س�نوات، 
مبين�ني أن االقتص�اد العراق�ي 
اليتعاىف دون تحرره من سيطرة 
الفاسدين والتدخالت الخارجية.

وي�رى املحلل الس�يايس قاس�م 
الغراوي أن » الفشل االقتصادي 
الحكوم�ات  جمي�ع  تتحمل�ه 
السابقة، التي  أخفقت يف إيجاد 

رؤية واضح�ة لالقتصاد وإدارة 
املوارد بعيدا عن تقلبات أس�عار 
النف�ط ،إذ التوجد اس�رتاتيجية 
واضحة بس�بب اإلدارة الفاشلة 

للدولة«.
ويؤيده يف ذلك املحلل الس�يايس 
إبراهيم الرساج الذي يؤكد أن ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

ُل الحكومات المتعاقبة  لماذا ُترحِّ
»األزمات االقتصادية« ؟

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
الكت�ل  غي�ري ج�ذري يف مواق�ف 
تأجي�ل  عملي�ة  إزاء  السياس�ية 
املزم�ع  النيابي�ة  االنتخاب�ات 
إقامته�ا يف حزي�ران املقبل، فبعد 
أن تحدث�ت أوس�اط نيابية عن أن 
النواب الراغب�ني بذلك يعدون عىل 
االصاب�ع وُتتهم يف الوقت نفس�ه 

الحكومة بالس�عي إىل ذلك، تحول 
ه�ذا املوضوع إىل فكرة مش�رتكة 
بني الربملان والحكومة، فضال عن 

وجود رغبة خارجية.
ويف مقدم�ة االس�باب الت�ي م�ن 
إج�راء  دون  تح�ول  أن  املمك�ن 
االنتخاب�ات هي قان�ون املحكمة 
االتحادي�ة ال�ذي بحس�ب أعضاء 

يف الربمل�ان أن عملي�ة تمري�ره يف 
مجلس النواب صعبة وغري سهلة.
وكش�ف القيادي يف تحالف الفتح 
محم�د البيات�ي، ع�ن س�عي م�ا 
أسماها بالجهات املتنفذة لرتحيل 
االنتخاب�ات العراقي�ة املبكرة من 
إىل س�نة 2022،   2021 حزي�ران 
مبين�اً أن تلك الجه�ات عملت عىل 
تأس�يس قوائم جدي�دة لها وتريد 
ترتي�ب وضعه�ا وتس�عى إىل هذا 

الرتحيل.
وأك�د البيات�ي أن املوافق�ة ع�ىل 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  حكوم�ة 
جاءت باألساس بهدف تحضريها 
لالنتخاب�ات املبكرة، مش�دداً عىل 
ه�ذه  لتأجي�ل  محاول�ة  أي  أن 
االنتخابات، س�تكون له�ا تبعات 
العراق�ي،  الش�ارع  س�لبية ع�ىل 
خصوص�اً أن ه�ذا األم�ر من أهم 
مطالب املتظاهرين، ونحن كقوى 
سياسية سيكون لنا موقف تجاه 
ذلك األمر، ولن نسمح بأي تأجيل.
وكانت كتل سياس�ية ق�د اتهمت 
حكومة الكاظم�ي بمحاولة خلق 

املعرقالت أمام إج�راء االنتخابات 
منه�ا وض�ع رشط أم�ام الربملان 
خ�اص  قان�ون  بس�ن  يق�ي 
بتموي�ل االنتخاب�ات، ويف الوق�ت 
ذات�ه تعم�ل الحكومة ب�ني الحني 
واآلخ�ر عىل إث�ارة االزم�ات عمدا 
منه�ا االزم�ة املالي�ة والعمل عىل 
إبق�اء الوج�ود االمريك�ي بهدف 
خلخلة الج�و االنتخاب�ي، وهناك 
جهات سياس�ية تعم�ل عىل إثارة 
مش�اكل تحت قبة الربمل�ان بغية 
إرجاء االنتخابات وهذا هو مبتغى 

حكومة الكاظمي.
وكذل�ك عملت املفوضي�ة الحالية 
ذات  تحم�ل  ق�رارات  س�ن  ع�ىل 
العراقي  بالناخ�ب  تتعلق  الش�أن 
تتمثل بتقيي�د الناخبني من خالل 
عدم الس�ماح بنق�ل بياناتهم بني 
املحافظ�ات كم�ا كان يحص�ل يف 
االنتخابات السابقة، أو من الكرخ 
إىل الرصافة داخل العاصمة بغداد، 
م�ا س�يحرم أع�دادا كب�رية م�ن 

املشاركة يف عملية االقرتاع.

تفاصيل اوسع صفحة 2

االنتخابات »ُتعّطُل« عند بوابة 
الحكومة والبرلمان يفكك أدواتها 

الفتح: الكاظمي يخشى على مصالحه ولن يبوح بنتائج 
تحقيقات جريمة المطار

5

4
الخالف البحريني القطري في

 الوقت بدل الضائع

المراقب العراقي/ متابعة ...
ان  االثن�ني،  ام�س   ، الفت�ح  تحال�ف  اك�د 
الكاظمي يخ�ى عىل مصالح�ه ولن يبوح 

بنتائج جريمة املطار.  
وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي يف 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلم 
جيدا بتورط جه�ات داخلية وامنية بحادثة 

املطار واس�تهداف نائب رئيس هيأة الحشد 
ابو مه�دي املهن�دس وقائ�د فيل�ق القدس 

الجنرال قاسم سليماني”.
وان  االدل�ة  س�يد  “االع�رتاف  ان  واض�اف 
الواليات املتحدة االمريكية اعرتفت وبش�كل 
رس�مي بعملي�ة االغتي�ال والع�دوان ع�ىل 
مطار مدني يمنع اس�تهدافه حتى يف اوقات 
الحروب ما يدل ع�ىل حجم الخرق القانوني 

لها”.
واش�ار اىل ان “رئي�س ال�وزراء يخ�ى عىل 
مصالحه وهو اجبن ان يعلن نتائج التحقيق 
ويصدر اوامر الق�اء القبض بحق الرشكات 
العراقي�ني  والضب�اط  االجنبي�ة  االمني�ة 
املتورط�ني فض�ال ع�ن التوج�ه اىل مجلس 
االم�ن الدويل لرف�ع تلك االدلة ض�د الواليات 

املتحدة االمريكية”.

6 عادل نعمة يوافق 
على تدريب القاسم 
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قانون المحكمة االتحادية أحد مبرراتها

البرلمـــان »يتنــاغم« مــع الحكـومـة والخـارج
 حيــــــال تــأجيـل االنتخــابات

املراقب العراقي/ احمد محمد...
الكت�ل  مواق�ف  يف  ج�ذري  تغي�ر 
تأجي�ل  عملي�ة  إزاء  السياس�ية 
االنتخاب�ات النيابية املزم�ع إقامتها 
يف حزي�ران املقبل، فبع�د أن تحدثت 
أوساط نيابية عن أن النواب الراغبني 
بذل�ك يعدون عىل االصاب�ع وُتتهم يف 
الوقت نفس�ه الحكومة بالس�عي إىل 
ذلك، تح�ول هذا املوض�وع إىل فكرة 
مش�ركة ب�ني الربمل�ان والحكومة، 

فضال عن وجود رغبة خارجية.
ويف مقدمة االسباب التي من املمكن 
االنتخاب�ات  إج�راء  دون  تح�ول  أن 
هي قانون املحكم�ة االتحادية الذي 
بحس�ب أعضاء يف الربملان أن عملية 
تمريره يف مجلس النواب صعبة وغر 

سهلة.
وكش�ف القي�ادي يف تحال�ف الفتح 
محمد البياتي، عن سعي ما أسماها 
بالجهات املتنفذة لرحيل االنتخابات 
العراقية املبكرة م�ن حزيران 2021 
إىل سنة 2022، مبيناً أن تلك الجهات 
عملت عىل تأسيس قوائم جديدة لها 
وتريد ترتيب وضعها وتسعى إىل هذا 

الرحيل.
ع�ىل  املوافق�ة  أن  البيات�ي  وأك�د 
الكاظم�ي،  مصطف�ى  حكوم�ة 
جاءت باألس�اس به�دف تحضرها 

لالنتخاب�ات املبكرة، مش�دداً عىل أن 
أي محاولة لتأجيل هذه االنتخابات، 
س�تكون له�ا تبع�ات س�لبية ع�ىل 
الش�ارع العراقي، خصوص�اً أن هذا 
األمر م�ن أهم مطال�ب املتظاهرين، 
ونحن كقوى سياس�ية س�يكون لنا 
موق�ف تجاه ذلك األمر، ولن نس�مح 

بأي تأجيل.
وكان�ت كت�ل سياس�ية ق�د اتهمت 
حكوم�ة الكاظم�ي بمحاول�ة خلق 
املعرق�الت أم�ام إج�راء االنتخابات 
الربمل�ان  أم�ام  رشط  وض�ع  منه�ا 
يقيض بس�ن قانون خ�اص بتمويل 
االنتخاب�ات، ويف الوق�ت ذات�ه تعمل 
الحكومة بني الحني واآلخر عىل إثارة 
االزم�ات عم�دا منه�ا االزم�ة املالية 
والعمل عىل إبق�اء الوجود االمريكي 
االنتخاب�ي،  الج�و  خلخل�ة  به�دف 
وهناك جه�ات سياس�ية تعمل عىل 
إثارة مشاكل تحت قبة الربملان بغية 
إرج�اء االنتخابات وه�ذا هو مبتغى 

حكومة الكاظمي.
وكذل�ك عملت املفوضية الحالية عىل 
سن قرارات تحمل ذات الشأن تتعلق 
بتقيي�د  تتمث�ل  العراق�ي  بالناخ�ب 
الناخب�ني م�ن خ�الل عدم الس�ماح 
بنق�ل بياناتهم ب�ني املحافظات كما 
كان يحصل يف االنتخابات الس�ابقة، 

أو م�ن الك�رخ إىل الرصاف�ة داخ�ل 
العاصم�ة بغداد، ما س�يحرم أعدادا 
كبرة من املشاركة يف عملية االقراع.
واعت�رب النائ�ب ع�ن ائت�الف دول�ة 
القانون عبد الهادي الس�عداوي، أن 
كل من يتحدث عن إجراء االنتخابات 
املبك�رة فه�و واه�م، مش�را إىل أن 

الربملان سيكمل دورته الحالية.
إن  ترصي�ح  يف  الس�عداوي،  وق�ال 
الحدي�ث عن انتخاب�ات مبكرة وهم 
م�ن الخي�ال، مبين�ا أن التوقيت�ات 
الدس�تورية لعمر مجلس النواب هي 

التي ستميض.
الحكوم�ة  اس�تعداد  أن  وأض�اف 
ومفوضي�ة االنتخابات غ�ر واضح 
بش�أن االنتخابات املبكرة، مشرا إىل 
أن هناك انفالت�ا أمنيا يف محافظات 
الجنوب الس�يما محافظ�ة ذي قار، 
فيم�ا أوض�ح أن حدي�ث الحكوم�ة 
حول إجراء االنتخابات املبكرة مجرد 
إرضاء للش�ارع وال يوج�د هناك أي 

تطبيق عىل أرض الواقع.
الجدي�دة  املعطي�ات  تل�ك  وأم�ام 
خصوصا يف ظل تغ�ر خطاب الكتل 
االنتخاب�ات  مل�ف  إزاء  السياس�ية 
املبك�رة، فه�ل يك�ون مل�ف تأجيل 
االنتخاب�ات مطلب�ا مش�ركا مابني 

الحكومة والربملان؟.

ولالجاب�ة حول تلك التس�اؤالت يرى 
النائ�ب عن كتل�ة صادق�ون فاضل 
الفت�الوي، أن » قضي�ة تأجيل إجراء 
االنتخابات تقف وراءها قضايا فنية 
تتعل�ق بقان�ون املحكم�ة االتحادية 
ال�ذي ل�م يقر حت�ى اآلن م�ن جهة، 
وكذل�ك ف�أن هن�اك إرادة ودفع من 
الخ�ارج باتج�اه ذلك التأجي�ل بغية 
إعط�اء فرص�ة لالح�زاب الجدي�دة 
بنفس�ها  التعري�ف  م�ن  لتتمك�ن 

للجمهور قبيل االنتخابات«.
ل��  ترصي�ح  يف  الفت�الوي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »هناك رغبة 
لدى عدد كب�ر من الكتل السياس�ة 
بجمي�ع طوائفها لتأجيل االنتخابات 
وهذا االم�ر جديد، حي�ث كان خالل 
الفرة الس�ابقة عدد قليل من الكتل 

هي من تريد ذلك«.
وأض�اف، أن »م�ن الناحي�ة املالي�ة 
وكذل�ك من جه�ة املفوضي�ة فليس 
هناك مش�كلة، لكن االس�باب تكمن 
الداخلية وكذلك  السياس�ية  بالرغبة 

لإلرادة الخارجية«.
املحكم�ة  »قان�ون  أن  إىل  وأش�ار 
االتحادية يحتاج إىل مزيد من الوقت 
ليتم تمريره يف الربملان، بغية الرشوع 
بالنظ�ر إىل عملية إج�راء االنتخابات 

من عدمها«.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

سيس���جل التاري���خ ان هناك ٣ 
نك���رات بلعوا ألس���نتهم في 
مثل هكذا يوم تاريخي خوفاً 
من السفارة، بينما يتسابقون 
فيما بينهم الص���دار البيانات 

على اتفه القضايا.
واليهون ذاك الرابع!

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تحالف الفت�ح، بزعامة ه�ادي العامري، امس 
األثن�ني، ع�ن س�بب الضغ�ط األمريكي إلخف�اء نتائج 
التحقي�ق بقضية اغتيال قاس�م س�ليماني وأبو مهدي 
املهندس، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدويل، العام 

املايض.وق�ال القي�ادي يف التحالف غضنف�ر البطيخ، يف 
ترصي�ح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »هناك تحقيقا 
إداري�ا وأمنيا وقضائيا م�ن الجان�ب العراقي يف قضية 
اغتيال قاس�م س�ليماني وأب�و مهدي املهن�دس، بغارة 
أمريكي�ة، ونتائ�ج التحقي�ق وصل�ت ملراح�ل متقدمة 

ومعلومات مهمة«.
واضاف البطيخ ان »الواليات املتحدة األمريكية تسيطر 
ع�ىل الع�راق حالياً سياس�ياً وأمنياً، وه�ي تضغط عىل 
الجانب العراق�ي إلخفاء نتائج التحقيق بقضية اغتيال 
قاس�م س�ليماني وأبو مهدي املهندس، وعدم كش�فها 

كونه تكش�ف ت�ورط ش�خصيات عراقية«، مش�را إىل 
أن »واش�نطن تري�د حماي�ة عمالئها يف الع�راق، وتريد 
اس�تمرار عمله�م حت�ى تبقى تنف�ذ اجنداته�ا بهؤالء 
العم�الء، ولهذا ال يتم كش�ف نتائج التحقيق رغم مرور 

عام كامل عىل الجريمة«.

قيادي في الفتح: عمالء واشنطن يعيقون اعالن نتائج التحقيق باغتيال قادة النصر

رئاسة البرلمان تطالب بتفعيل قرار منح قطع األراضي للمالكات الصحية
املراقب العراقي/ بغداد...

طال�ب النائ�ب األول لرئي�س الربملان، حس�ن الكعبي، امس 
االثنني، الحكوم�ة بتفعيل قرار منح قط�ع األرايض للكوادر 
الصحية.وق�ال الكعب�ي، يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه، »نثمن دور الحكومة ومالكات الجيش االبيض 

الطبية والصحية والتمريضية والفنية واالدارية الذين وقفوا 
بالص�د األمام�ي يف مواجهة جائحة كورون�ا يف ظل الظروف 
االقتصادي�ة الراهن�ة، و تقلي�ل نس�ب اإلصاب�ات والوفيات 
بكورونا، وارتفاع نسب الشفاء من هذا الوباء اللعني، اضافة 
اىل سعي الوزارة وجهودها الحثيثة يف إبرام التعاقدات الالزمة 

إلستراد اللقاحات واملستلزمات واالجهزة الطبية املهمة«.
ودع�ا اىل »رضورة مواصل�ة التمس�ك التام بتلك االرش�ادات 
الوقائي�ة التي تصدر من قبل الجهات املختصة العليا س�يما 
وزارة الصحة والتعامل بحذر مع هذا الوباء لضمان انحساره 
داخل البالد والوصول اىل صفر اصابات خالل الفرة املقبلة«.

وطال�ب الحكوم�ة والجهات املعني�ة “بتفعيل ق�رار اللجنة 
العليا للصحة والس�المة الوطنية، واملتمثل بتخصيص قطع 
االرايض الس�كنية مل�الكات الجي�ش االبي�ض لدورهم الكبر 
واالس�اس يف مجابهة امل�رض ومعالجة املصاب�ني منذ بداية 

خطورة تفيش الوباء لغاية هذا اليوم«.

التربية تحدد السادس من شباط المقبل موعدا لالمتحانات التمهيدية

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ددت وزارة الربية يوم الس�بت املوافق 
6 م�ن ش�هر ش�باط املقب�ل موع�د ب�دء 
ال�درايس  للع�ام  التمهيدي�ة  االمتحان�ات 

بي�ان  يف  ال�وزارة،  وقال�ت   2021  2020
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»االمتحان يبدأ عند الس�اعة الواحدة ظهراً 
حس�ب التوقي�ت املح�ي ملدينة بغ�داد اما 

يف ح�ال وجود عطلة رس�مية خ�الل أيام 
االمتحانات فينقل االمتحان اىل اليوم الذي 
يلي�ه«، مبين�ة ان »االمتحانات ستس�تمر 

لغاية ال11 من الشهر ذاته«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد الناطق باس�م الحشد الشعبي يف محور دياىل صادق 
الحس�يني، امس االثنني، بان داعش فش�ل يف استنساخ 
الجي�ل الثاني م�ن عنارصه.وقال الحس�يني، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »اعراف�ات العدي�د من 
ق�ادة داعش االرهابي مم�ن جرى اعتقالهم يف االش�هر 
املاضي�ة يف مناطق متفرقة من دي�اىل اكدت بان التنظيم 
فش�ل يف استنساخ الجيل الثاني له لدرجة أن ابناءهم لم 
يستمعوا لهم يف االنضمام بل ان بعضهم وقعوا يف قبضة 
العدالة بس�بب تع�اون عوائلهم م�ع الق�وات االمنية«.

واض�اف، ان »90% من قادة داعش ممن جرى اعتقالهم 
يف دياىل استسلموا للحش�د الشعبي والقوات االمنية ولم 
يطلق�وا رصاص�ة واحدة رغم ادعاءه�م بانهم يحلمون 
احزم�ة ناس�فة س�يفجرونها«.وأوضح اىل أن »أغل�ب 
ق�ادة داع�ش اعتقل�وا وهم يف جح�ور تح�ت االرض او 
اوكار نائية«، مبين�ا ان »التنظيم يفقد قدرته يف التجنيد 
والروح املعنوية منهارة«.واش�ار الحسيني اىل ان »دياىل 
منذ عامني لم تس�جل اي وجود للعنرص االجنبي يف فلول 
داع�ش اإلرهاب�ي”، مؤكدا بان “نش�اط خالي�ا التنظيم 

محدد يف مناطق صغرة جدا”. 

الحشد الشعيب: داعش فشل يف استنساخ 
قادته ونشاطاته محدودة جدا

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت الرشط�ة االتحادية، امس االثنني، 
القبض عىل اثنني من املتهمني بحوزتهم 
كواتم ص�وت وصواعق غ�رب العاصمة 

بغداد.
وقال�ت الرشطة، يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إنها »تمكنت قوة 
م�ن الل�واء الس�ادس رشط�ة اتحادي�ة 
وخ�الل عملي�ة امنية من الق�اء القبض 

عىل اثنني من املتهمني بناءاً عىل معلومة 
اس�تخبارية م�ن اح�د املص�ادر العاملة 
وبحوزتهم كواتم صوت عدد 2 وصواعق 
الجه�اد  ح����ي  منطق�ة  يف   13 ع�دد 

ببغداد«.
امل�واد  واضاف�ت »ت�م تس�ليمهما م�ع 
املضبوط�ة اىل جه�ة االختصاص الكمال 
والقانونية  التحقيقي�����ة  االج�راءات 

بحقهم«.

الشرطة االتحادية تعتقل متهمين 
بحوزتهما كواتم صوت وصواعق غرب بغداد

ين
ألم

ط ا
شري

ال

صورة طبق األصل للحظة 
الهزيمة األمريكية في العراق..!

يف مطلع عام 2020ُمنينا بخس�ارة فادح�ة، عندما غدر بنا األمريكي غدرته 
التي قتل فيها بخسة ونذالة، قادة انتصارنا عىل صنيعهم اإلرهاب الداعيش، 
تل�ك الغ�درة التي أعد له�ا بإحكام، وش�اركته فيها جه�ات إقليمية ودولية 

ومحلية.
الص�ورة يف ي�وم 2021/1/1 ب�دت واضح�ة ج�دا، فق�د اتضح م�ن خالل 
التحقيقات التي أجرتها إيران، يف أي بلد كانت غرفة القيادة العسكرية التي 
نفذت االغتي�ال، كما اتضحت الدولة التي أعط�ت معلومات لألمريكيني عن 

وصول الجنرال س�ليماني إىل بغداد.
رشك�ة G4S الربيطانية، املس�ؤولة عن أمن الطران يف مط�ار بغداد الدويل، 
م�ن بني األط�راف املتورطة بهذه الجريم�ة، حيث زودت الجي�ش األمريكي 
يف الع�راق، بموعد وصول الطائرة التي كانت تقل ضيف العراق س�ليماني..

تورطها موثق صوريا..! 
ثم�ة قائم�ة م�ن 48 ش�خصا وبأس�ماء معروف�ة، تض�م الق�ادة والجناة 

األمريكيني، فضال عن تورط أملانيا يف العملية، بش�كل بات محددا بدقة..
دولي�ا منح�ت إي�ران 6 دول، ه�ي العراق وس�وريا وقطر والكوي�ت ولبنان 
واألردن، تمثيالً قضائياً للتحقيق يف اغتيال سليماني، وقد حدد العراق مؤخراً 
تمثيل�ه القضائي، والبقية تطبخ قضائيا ع�ىل نار إيرانية هادئة جدا، لكنها 
س�تحرق الجناة بالتأكيد يف أم�د منظور..)إِنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعي�ًدا َوَنرَاُه َقِريًبا(.. 

)املعارج - 6(
هذه الخسارة ليست هزيمة، للذين رضعوا مفهوم انتصار الدم عىل السيف، 
م�ن ث�دي القضي�ة الحس�ينية، فدم ش�هداء جريم�ة املطار لم يس�قط إىل 
األس�فل، بل صعد إىل األعىل، إىل الس�ماء، كدم عبد الله الرضيع الذي قذف به 

الحسني«ع« إىل السماء، شاكيا إىل الباري ظلم املجرمني األرشار. 
القاتل املجرم ترامب أزاحه شعبه عن ُسدَّة الرئاسة، ودم الشهداء أجربه عىل 

أن يخفض عدي�د قواته يف العراق وأفغانس�تان، 
وحس�ب خطط أمريكية معلنة، فإنهم سيبدأون 
مرحلة انس�حاب جديدة مما يس�مونه »الحرب 
ع�ىل اإلرهاب« زورا وبهتانا،  يف 15 كانون الثاني 
الح�ايل، بتخفيض جديد لقواته�م يف البلدين، إىل 
2500 جن�دي فق�ط بعد م�ا يقرب م�ن عقدين 
من ثقل البس�طال األمريكي.  واشنطن لم تحدد 
موعداً جديداً لس�حب مزيد من قواتها يف العراق، 
لك�ن إدارة ترامب املهزوم داخلي�ا واملنبوذ دوليا، 
قال�ت إنها تأمل يف إخراج جمي�ع القوات بحلول 

أي�ار 2021.  جو بايدن الرئي�س املنتخب، تعهد يف 
حملته االنتخابية لعام 2020 »بإنهاء الحروب إىل األبد يف أفغانستان والرشق 
األوسط. وزير الدفاع باإلنابة كريس ميلر الذى حل محل وزير الدفاع السابق 
مارك إس�رب ي�وم 9 ترشين الثان�ي 2020، قال يف 17 ترشي�ن الثاني 2020، 
»س�ننهي حرب األجيال هذه ونعيد رجالنا ونساءنا إىل الوطن«. و«سنحمي 

أطفالنا من العبء الثقيل والخسائر الناجمة عن الحرب الدائمة«.
ثم�ة أمر له داللته العملية، إذ إن  ميلر، س�يرشف عىل عمليات االنس�حاب، 
حتى يرك منصبه يف 20 كانون الثاني2021، موعد انتقال الس�لطة يف البيت 
أألبيض. ويف انتظار موافقة مجلس الش�يوخ، سيحل محله الجنرال املتقاعد 
يف الجيش لويد أوس�تن، الذي أرشف عىل انسحاب القوات األمريكية املقاتلة 

من العراق يف عام 2011.. لويد أوستن جنرال االنسحابات!  
الهزيمة األمريكية املؤكدة، سوف لن تقترص عىل هزيمة الوجود العسكري، 
فسيهزم جمعها »الجوكري«، الذي شكلته بجهود وأموال كبرة خالل عامي 
2018 و2019، وصورة املشهد السيايس العراقي الذي تسيده الوضع النشاز 
الحايل، بكل تفاصيله وإس�قاطاته وتداعياته، ستتغر بالتأكيد عرب الرافعة 
االنتخابية، التي س�تعيد ضبط إيقاع العملية السياسية، وفقا إلرادة الشعب 

وقواه الخرة.
بعكس ذلك فإن خيار املقاومة الش�عبية املس�لحة ما يزال قائما، وهو خيار 
مجرب ويعني حس�م الهزيمة األمريكية الثاني�ة يف العراق، وجرجرة أذيالها 
املحرق�ة يف الع�راق، كما انهزمت ع�ام 2011، حينما خرج�ت ال تلوي عىل 
يشء..!كالم قبل السالم: يف 30 أبريل/نيسان عام 1975خرج سفر الواليات 
املتحدة يف سايكون عاصمة فيتنام الجنوبية التي بات اسمها اليوم )هوتيش 
منه(، بطائرة هليكوبر انتش�لته من س�طح س�فارة بالده، ت�اركا العمالء 
يتس�اقطون من الساللم، التي حاولوا بواسطتها الصعود معه إىل الطائرة..!

سالم

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

اك�د مستش�ار محاف�ظ االنب�ار باس�م االنب�اري، ان 
املحافظ�ة ش�هدت يف ع�ام 2020 تقدم�ا ملحوظا يف 
مجال االعمار عىل الرغ�م من وجود بعض االخفاقات 
بس�بب انتش�ار وباء كوفي�د-19 وال�ذي ادى اىل تلكأ 
وتوقف الكثر من املش�اريع جراء عدم قدرة العاملني 

فيها عىل الوصول اىل اماكن عملهم لتنفيذها.
وقال االنباري، يف ترصيح لراديو »نوا« تابعته »املراقب 
العراقي« ان »من ابرز املشاريع التي اُنجزت عام 2020  
كانت اعادة تأهيل عدة طرق رئيس�ية وفرعية مهملة 
منذ ع�رشات الس�نني«, واعادة افتت�اح منفذ 
عرعر الحدودي مع الس�عودية رس�مياً 
أمام حركة البضائع والس�لع و احالة 

مطار االنبار الدويل اىل التعاقد«.
 ، النازح�ني  مل�ف  وبخص�وص   
ق�ال ان اكثر م�ن  95% عادوا اىل 
املتبق�ني  ال��%5  ام�ا  املحافظ�ة 
فهناك مشكالت امنية وعشائرية 

تعيق عودتهم«. 

إذاعيترصيح
مستشار محافظ االنبار يتحدث عن 
اسباب تعطيل المشاريع الخدمية
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الثالثاء 5 كانون الثاين  2021 العدد 2496 السنة العاشرة

كش�فت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة ، عن فق�دان ثالثة ماليني 
موظ�ف وعام�ل لوظائفهم، بس�بب ارتف�اع س�عر رصف الدوالر.وقالت 
عضو اللجنة ندى ش�اكر جودت ، ان »الربملان أعطى كلمته بش�أن رواتب 
املوظفني بأنها خط أحمر، وتم ذكر املواد الدس�تورية التي يجب اال تمس 
بها رواتب املوظفني«، مؤكدة »اس�تضافة وزير املالي�ة خالل املدة املقبلة 
بعد ان تحدد هيئة الرئاس�ة املوعد الذي يجب أن يكون بارسع وقت كونها 
املمثلة عن  الشعب«.وبينت جودت أن »ارتفاع أسعار رصف الدوالر بشكل 
مفاج�ئ امر غري صحيح ويجب أن يك�ون االرتفاع تدريجيا ليكون تأثريه 
يف املواطن البس�يط بصورة خفيفة«، مؤك�دة ان »ارتفاعه بهذه الطريقة 
وتخفيض الرواتب، س�يدفع ثمنه املواطن«.ولفتت إىل ان »اتحاد املقاولني 
أبلغه�م خالل اس�تضافته يف اللجنة، ان االرتفاع أوق�ف اعماله وبالنتيجة 

فأن ثالثة ماليني موظف وعامل سيتم ترسيحهم لهذا السبب«.

االقتصاد النيابية: 3 ماليين موظف 
وعامل سيفقدون وظائفهم

أقّر نقيب املحاسبني واملدققني جواد الشهييل بوجود مشكالت يف 
الحسابات الختامية بجميع املؤسسات.

وقال الشهييل يف ترصيح صحفي ان الحكومة لم تقدم حساباتها 
الختامية منذ 2017 ولغاية االن.

وأضاف انه كان االجدر بلجنة مكافحة الفس�اد ان تلقي القبض 
عىل من تأخر بارس�ال الحس�ابات الختامية يف بعض املؤسسات 
الحس�ابات  يف  مش�كالت  هن�اك  ان  الش�هييل  والوزارات.وب�ني 
الختامي�ة بجميع املؤسس�ات،مؤكداً ان ابرز تلك املش�كالت هي 

السلف املعلقة منذ عامي 2014 و2015 لغاية االن.
واوضح انه باالمكان ان تكون هناك معالجات مالية ومحاسبية، 

اال ان النية لحل هذه املشكالت غري متوفرة لغاية االن.

ابرزها السلف المعلقة.. نقابة المدققين تكشف 
االقت�صاديعن مشاكل في الحسابات الختامية للدولة

ارتفع النفط ، مدعوًما برتاجع الدوالر قبل اجتماع تحالف 
أوب�ك+ لتقرير م�ا إذا كان بإمكانه مواصل�ة رفع اإلنتاج 
حيث أن تصاعد عدوى فريوس كورونا يخنق تعايف الطلب 

العاملي عىل الطاقة.
وق�ال بوريس جونس�ون رئي�س وزراء اململك�ة املتحدة؛ 
إنه م�ن املرجح أن تكون هناك حاج�ة إىل إجراءات إغالق 

أكث�ر رصامة يف إنجلرتا ، بينم�ا تدرس اليابان فرض حالة 
طوارئ أخرى.

وم�ع ذلك، فإن وضع الطلب ع�ىل النفط أفضل يف الصني، 
حيث يدفع الش�تاء الق�ارس ونقص الطاق�ة املصانع إىل 

اإلرساع يف تركيب مولدات الديزل.
يزن الس�وق توقعات هش�ة للطلب عىل الطاقة عىل املدى 

القص�ري مقابل انتع�اش متوقع يف وقت الح�ق من العام 
بمج�رد تلقي�ح ع�دد كاٍف م�ن األش�خاص. كان النف�ط 
مدعوًم�ا أيًضا بضع�ف الدوالر، مما يعزز جاذبية الس�لع 
املس�عرة بالعملة.فيم�ا ارتف�ع غرب تكس�اس الوس�يط 
تسليم ش�باط 1.15٪ إىل 49.09 دوالًرا للربميل يف بورصة 

نيويورك التجارية الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش.

وارتفع أيضا خام برنت لش�هر اذار 1.2٪ إىل 52.43 دوالر 
.ICE للربميل يف بورصة أوروبا للعقود اآلجلة

وقال مندوبون يف اجتماع إن عدة دول من بينها السعودية 
بدت حذرة بش�أن زي�ادة اإلنتاج يف فرباير ش�باط. وقالت 
روس�يا إن أوب�ك +، التي خفض�ت اإلنتاج الع�ام املايض، 
يمك�ن أن تضي�ف 500 أل�ف برمي�ل أخرى يومًيا الش�هر 

املقبل.ارتف�ع إنتاج أوب�ك بمقدار 190 أل�ف برميل يومًيا 
إىل 25.3 ملي�ون برميل يومًي�ا يف كانون االول، مع تحقيق 
ليبيا املكاس�ب ، وفًقا ل� JBC Energy. كما عززت أنجوال 
وإيران واإلم�ارات وفنزوي�ال والجزائر املع�روض. تتوقع 
أوبك أن الطلب عىل النفط الخام س�ريتفع إىل 95.9 مليون 

برميل يوميا هذا العام من 90 مليون يف 2020.

»فيتو« دولي يعرقل معالجة األزمات االقتصادية ويعيد تدويرها
»الدخل األحادي« يكبل العراق بقيود الفشل

ملضارب�ات  رهين�اً  ووضع�ه 
أس�عار النف�ط العامل�ي، التي 
جعلته ي�رزح يف االزم�ات منذ 
أول ازمة ظهرت عام »2014« 
سياس�ة  ويتب�ع  الي�وم،  إىل 
التقش�ف، العتم�اده بالدرجة 
املس�تورد،  ع�ىل  الرئيس�ية 
التي  الصعب�ة  للعملة  وه�دره 
بي�ع  للموازن�ة ج�راء  تدخ�ل 
الس�لع  رشاء  ع�ىل  النف�ط، 
الخارج.وأهمل  من  والخدمات 
القطاع�ات  جمي�ع  الع�راق 
داخلي�ة وخارجي�ة،  ألس�باب 

حيث »أغ�رت« أس�عار النفط 
املتعاقبة،  الحكومات  املرتفعة 
ع�ىل  االعتم�اد  إىل  ودفعته�ا 
النفط، كما استفادت مافيات 
الفساد من ذلك لتهريب العملة 

تحت غطاء »االسترياد«.
 وكذلك الضغط الخارجي الذي 
أراد إبقاء الع�راق معتمداً عىل 
النفط وأفشل جميع املشاريع 
االقتصادي�ة الداخلي�ة، حت�ى 
يخضع البلد إلرادة املؤسس�ات 
اقتصادي�ات  ع�ىل  املهيمن�ة 
الت�ي  رشوطه�ا  وإىل  العال�م، 

غالباً ما تمتزج مع السياسية 
لتحقيق أه�داف تريدها الدول 

املسيطرة عىل العالم.
تلك االس�باب وغريها ، جعلت 
اإلخفاق االقتصادي يرحل من 
حكومة إىل أخرى، إىل أن وصل 
إىل ذروته يف الحكومة الحالية، 
الت�ي وضع�ت رضائ�ب ع�ىل 
الروات�ب ورفعت س�عر رصف 
الدين�ار، وأوقفت  أمام  الدوالر 
الدول�ة  دوائ�ر  يف  التعيين�ات 
ومؤسساتها، ما انعكس سلباً 

عىل أسعار املواد الغذائية.
مراقبون يف الش�أن الس�يايس 
أك�دوا أن تل�ك االزمات اليمكن 
أن تحل بغضون أيام أو أش�هر 
كونها تراكمات لعدة س�نوات، 
مبين�ني أن االقتص�اد العراقي 
م�ن  تح�رره  دون  اليتع�اىف 
س�يطرة الفاسدين والتدخالت 

الخارجية.
الس�يايس  املحل�ل  وي�رى 
قاس�م الغ�راوي أن » الفش�ل 
جمي�ع  تتحمل�ه  االقتص�ادي 

الت�ي   الس�ابقة،  الحكوم�ات 
أخفقت يف إيجاد رؤية واضحة 
لالقتص�اد وإدارة املوارد بعيدا 
ع�ن تقلبات أس�عار النفط ،إذ 
التوج�د اس�رتاتيجية واضحة 

بسبب اإلدارة الفاشلة للدولة«.
ويؤيده يف ذلك املحلل السيايس 
إبراهيم ال�رساج الذي يؤكد أن 
» األزمة املالية  التي تخيم عىل 
العراق، جاءت بسبب سياسات 

مالي�ة خاطئ�ة وأيض�ا فش�ل 
ترشيع�ي يف مراقب�ة وتقيي�م 
أداء الحكومة بل غياب مجلس 

النواب العراقي بأكمله«.
خ�ص  حدي�ث  يف  ويضي�ف 

أن  العراق�ي«  »املراق�ب  ب�ه 
»تعطي�ل لجان الربمل�ان طيلة 
الس�نوات السابقة، ناهيك عن 
فش�ل البنك املرك�زي العراقي 
السياس�ة  ع�ىل  املحافظ�ة  يف 
النقدي�ة يق�ف وراء ما نمر به 

اليوم من أزمة اقتصادية«.
االقتصادية  االزم�ة  وتفاقمت 
يف »2021« إذ أنتجت مش�اكل 
عديدة أس�همت يف انهيار سعر 
ال�دوالر  أم�ام  الدين�ار  رصف 
ع�ن  فض�اًل   ،»٪20« بنس�بة 
ف�رض رضائ�ب ع�ىل روات�ب 

املوظفني.
ويؤكد املحلل الس�يايس س�الم 
الربيع�ي أن » فش�ل الحكومة 
يقودن�ا إىل اس�تبدالها، وبم�ا 
أن الوق�ت اليس�ع لذل�ك علينا 
أن نس�تبدل مفاص�ل الفش�ل 
الواض�ح  الحكوم�ي  األداء  يف 
باملالية  ابتداًء  الوزارات  لبعض 

والكهرباء والتجارة«.
ه�ي  »االزم�ة  أن  وأوض�ح 
لكنه�ا  أم�وال  أزم�ة  ليس�ت 

إدارة االم�وال، وتعظيم املوارد 
ممكن جدا من خالل السيطرة 
كل  ع�ىل  للدول�ة  الحقيقي�ة 
أي  دون  الحدودي�ة  املناف�ذ 
اس�تثناء وغل�ق ت�ام للمناف�ذ 
الرس�مية والتعامل معها  غري 
الرضائ�ب  وكذل�ك  إلكرتوني�ا 
ال�وزارات  والرس�وم يف كاف�ة 
وقط�ع الطري�ق أم�ام صغار 
وكبار املوظفني الفاسدين من 

التدخل والتالعب«.
وأش�ار إىل أنه »يمكن االعتماد 
عىل جباية الكهرباء ألن القسم 
االكرب م�ن هذه امل�وارد تذهب 
إىل جيوب املوظفني الفاس�دين 
وكذلك إنهاء لعبة مزاد العملة 
ويكون مبارشة من قبل الدولة 
أو تعطى نس�بة معينة للبنوك 
وف�رض س�عر للبي�ع بأرب�اح 
وفارق بس�يط مع سعر البيع 
وفت�ح املج�ال للمواطن لرشاء 
أو  م�رصف  أي  م�ن  العمل�ة 
منفذ يشاء للخروج من االزمة 

الراهنة بأقل الخسائر«.

يعتمد العراق على االقتصاد األحادي بش���كل 
رئيسي، أو ما يعرف بالمصطلحات المتخصصة 
»االقتص���اد الريعي«، بع���د أن عطلت جميع 
الصناعية  »الزراعي���ة  االخ��������رى  القطاع���ات 

السياحية«. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

خبير اقتصادي: سببان اضعفا بيع الدوالر بالبنك المركزي
كشف الخبري االقتصادي، منار 
العبي�دي، ،عن س�ببني اضعفا 
بي�ع ال�دوالر بالبن�ك املرك�زي 
البن�ك 200  يبي�ع  بعدم�ا كان 

مليون دوالر يوميا.
وق�ال العبي�دي، إن »انخفاض 
الطل�ب ع�ىل ال�دوالر يف البن�ك 
نتيج�ة عامل�ني  املرك�زي،كان 
س�عر  بارتف�اع  يتعل�ق  األول 
م�ع  باملقارن�ة  ال�دوالر  رصف 
الدين�ار العراقي، دفع الكثر من 
التج�ار ع�ىل الع�زوف باملرحلة 
الحالي�ة عىل رشاء البضائع من 
الخارج للتأكد من ما س�يحدث 

يف قادم األيام«.
الثان�ي  »الس�بب  أن  واض�اف 
ه�و انخف�اض س�عر املبيعات 
بالكث�ري م�ن املصارف  يتعل�ق 
ورشكات الصريفة تقوم مع كل 
نهاية ع�ام باغالق حس�اباتها 

والعم�الت املالية من أجل الجرد 
التقاري�ر  كتاب�ة  أو  الس�نوي 

املالية السنوية«.
القادم�ة  »الف�رتة  أن  وتاب�ع 
البالد ع�ودة طبيعية  سش�تهد 

ملبيعات الدوالر يف البنك املركزي، 
لكنها لن تعود كما كانت بواقع 
200 مليون دوالر يف اليوم وانما 
ال��100 -115  س�تقترص عىل 

مليون دوالر يوميا«.

البن�ك  مبيع�ات  وانخفض�ت 
تغي�ري  بع�د  مؤخ�را  املرك�زي 
بش�كل  ال�دوالر،  رصف  س�عر 
كبري، فبع�د أن كان�ت مبيعاته 
تص�ل يومي�ا 200 مليون دوالر 
تراجع�ت إىل اقل من 40 ً مليون 

دوالر يوميا يف األيام االخرية.
االقتص�ادي،  الخب�ري  وكان 
،ع�ىل  عل�ق  ق�ي،  صف�وان 
انخفاض مبيعات البنك املركزي 
بع�د تغيري س�عر رصف الدوالر 

باملقارنة مع الدينار العراقي.
»انخف�اض  إن   , ق�ي  وق�ال 
بم�ا  املرك�زي  البن�ك  مبيع�ات 
يق�ارب 70٪ قب�ل رف�ع س�عر 
رصف الدوالر أم�ر طبيعي عىل 
اعتب�ار أن عملي�ات االس�ترياد 
انخفضت بش�كل كب�ري نتيجة 
هواجس الخوف والصدمة التي 

يعيشها التجار«.

 حمل املختص يف الش�أن االقتصادي 
الحكوم�ة  ع�يل  محم�د  رضغ�ام 
مس�ؤولية ارتفاع االس�عار ، وليس 
اس�تخدام  ان   »: مبين�ا   ، التج�ار 
الحكومة مفردات احتكار واستغالل 
التج�ار لرف�ع االس�عار ، ال ينم عن 
رؤي�ة منصفة ،ويجب اع�ادة النظر 

بها النها تؤثر سلبا عىل املواطن ».
توجي�ه  ان  ع�يل:«  محم�د  وق�ال 
الحكوم�ة الل�وم للتج�ار يف ارتف�اع 
التضخ�م  وزي�ادة نس�ب  االس�عار 
بشكل خطري هو هروب من حقيقة 
، وتح�اول  بذل�ك  املتس�بب  كونه�ا 
الص�اق التهم�ة بالتج�ار خوفا من 
ثورة الفقراء«.واوضح :« ان استرياد 
جميع الس�لع بالدوالر ، الذي رفعت 
الحكومة س�عر رصفه بش�كل كبري 
وغري مدروس ، خلق مش�اكل كربى 
قد تخرج عن السيطرة اذا لم ترتاجع 

عن هذه الخطوة غري املسؤولة«.

واشار اىل ان« السوق املفتوح يصعب 
عملية االحتكار للسلع االستهالكية 
، فاالس�ترياد مت�اح للجمي�ع ، ول�و 
ان هناك فجوة احتكارية يف اس�عار 
املواد بني الس�وق املحلي�ة والعاملية 
الس�تغلها تج�ار آخ�رون يف تمري�ر 
بضائع موازية بس�عر قريب للسوق 
العاملي�ة وافش�ال خط�ة االحت�كار 

بمبدأ املنافسة السوقية ».
ان  االقتص�ادي:«  املخت�ص  وتاب�ع 
الحكوم�ة تعل�م ان القاءه�ا الته�م 
ع�ىل الغري باط�ل ، وانها س�تضطر 
يف النهاي�ة للتس�ليم بانه�ا هي من 
الش�عب وعبث�ت باالقتصاد  افقرت 
بش�كل غري مدروس وانشأت هزات 
تضخمية بدون معالجات اقتصادية 
، وه�و م�ازاد نس�ب الفق�ر وكرس 
جهود الفاس�دين باتجاه االستفادة 
من االجراءات االقتصادية القيرصية 

لتمرير املوازنة«.

النفط يرتفع الى ما فوق 52 دوالًرا قبل اجتماع أوبك +

أرقام واقتصاد

قرية وناحية تطالب 
محافظة كركوك بأعمارها 

بعد ان دمرتها  قوات 
البيشمركة 
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ترليون دينار حجم األموال 
المهربة خارج العراق
حسب ما اعلنته لجنة 

النزاهة النيابية

 350

كش�َفت الرشك�ة العامة ملوانئ الع�راق عن تفاصي�ل ازالة 
اللغ�م البح�ري م�ن الناقل�ة النفطية.وقال مدي�ر الرشكة 
فرحان محيس�ن الفرطويس يف حديث صحفي إن »الباخرة 
)نوردك فريدم( املحملة ب�149الف طن من الوقود االس�ود، 
كانت معها بواخر صغرية مهمتها نقل املش�تقات النفطية 
البالغة كمياتها بني 20 – 30 الف طن من ميناء خور الزبري 
اىل بواخر املاذر املوجودة يف محطات ال� )FBF(«.واضاف ان 
»الناقلة )بول�و( هي التي تم نصب اللغ�م بالبدن الخارجي 
له�ا م�ن قبل جه�ات مجهول�ة، وتم اتم�ام عملي�ة تفريغ 

حمولته�ا بالكامل عىل الباخ�رة نوردك، علم�ا ان الناقلتني 
قريبت�ان م�ن بعضهم�ا البعض ول�و انفجر اللغم لتس�بب 
بكارثة بيئية لم يش�هدها تاريخ الع�راق الن حمولتها 149 
الف ط�ن، وبامكانها تغطية س�واحل رشق الخليج العربي 
بالكامل«.واش�ار اىل ان »القط�ع البحري�ة ب�ارشت باجراء 
عملية مكافحة التلوث وجهوزيتها لالنذار، فضال عن دخول 
الس�احبات املوجودة باملوانئ النفطية وعددها 16 س�احبة 
منها 6 ساحبات عىل املوانئ الثابتة والقريبة جدا من موقع 
الحدث يف حالة حدوث انفجار اللغم مهمتها اخماد الحرائق، 
و10س�احبات موجودة يف محطات ال�)sbm( بالتعاون مع 
ال�زوارق الس�اندة«،، مضيفا انه »وتم التوج�ه منذ الصباح 
الباك�ر من امس االول الس�بت لالرشاف ع�ىل عملية تفكيك 
الناقل�ة فري�دم م�ن الناقلة بول�و، بوجود القط�ع البحرية 
التابع�ة للق�وة البحرية العراقية التي تض�م ضفادع برشية 
وغواص�ني بمس�اندة الفري�ق التكتيكي، وبتنس�يق عال«.

ولف�ت الفرطويس اىل ان�ه »تم انتزاع الناقل�ة الكبرية فريدم 
م�ن املقدمة واملٔوخرة وانتزاع جميع الوصالت بني الناقلتني، 
وس�حبها بعي�دا ع�ن القناة بمس�افة مي�ل ونص�ف امليل، 
وانه�اء العملية فجر امس االحد برفع اللغم البحري بعملية 
نوعي�ة من قبل خرباء املتفج�رات، واصبحت املياه االقليمية 

والقنوات البحرية العراقية آمنة حاليا«.

الم��وانئ: مي���اهن���ا البح��رية آمن��ة

المعدن األصفر يصعد إلى أعلى 
مستوى له في 8 أسابيع

مختص: التضخم في االسعار 
سببه الحكومة وليس التجار

ارتفعت أس�عار الذهب إىل أعىل 
مس�توياتها يف ثمانية أسابيع، 
االثن�ني، حيث اس�تقرت  ي�وم 
ف�وق 1900 دوالر، م�ع ارتفاع 
بفي�����روس  اإلصابة  حاالت 
Covid-19 العاملي����ة واتجاه 
ال�دول ملزيد م�ن اإلغ�الق عىل 
الرغ�م م�������ن ط�����رح 

اللقاحات.
وارتف�ع الذهب الف�وري 1.62 
دوالًرا   1925.85 إىل  باملئ�ة 
لألونصة وهو أعىل مس�توياته 
نوفم�رب  م�ن  التاس�ع  من�ذ 
ترشي�ن الثان�ي ، بينما صعدت 
اآلجل���ة  األمريكي�ة  العق�ود 
إىل  باملئ�ة   1.1 لل������ذه�ب 

1916.40 دوالًرا.
وظ�ل م�ؤرش ال�دوالر ضعيًفا 
مقاب�ل العم�الت الرئيس�ي��ة 

الذه�ب  االثن�ني، مم�ا يجع�ل 
العم�الت  لح��ام�يل  أرخ�ص 

األخرى.
اإلصاب�ة  ح�االت  وارتفع�ت 
بفريوس كورونا العاملي بشكل 
كبري، حيث أمل�ح رئيس الوزراء 
الربيطان�ي بوريس جونس�ون 
إىل تشديد قيود اإلغالق، يف حني 
نظ�رت اليابان يف إع�الن حالة 
الط�وارئ يف العاصم�ة طوكيو 

واملناطق املحيطة بها.
املس�تثمرين  تركي�ز  وكان 
أيًضا عىل انتخاب�ات اإلعادة يف 
جورجي������ا الثالث�اء والتي 
الس�يطرة عىل مجلس  ستقرر 
ومعه�ا  األمريك�ي،  الش�يوخ 
الرئيس  املحتمل ألجندة  املصري 
باي����دن  ج������و  املنتخب 

الترشيعية.

الشركات االجنبية أمام خيارين: تشغيل 
العراقيين بنسبة 50 % أو »المحاكمة« !

كش�فت وزارة العمل عن حملة واسعة تستهدف 
ال�رشكات املحلي�ة واالجنبي�ة الرافضة لتش�غيل 
50٪ م�ن عمالها من العراقي�ني، فيما بني فرض 
هذه النسبة عىل جميع الرشكات واستجاب قسم 

منها.
وق�ال وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماع�ي عادل 
الركاب�ي يف ترصي�ح صحف�ي، إنه “نظ�راً لعدم 
الت�زام رشكات أجنبي�ة بتش�غيل م�ا ال يقل عن 
50٪ من العمال العراقيني، حسب نصوص قانون 
العمل العراق�ي وقرارات مجلس ال�وزراء، قامت 
الوزارة بحمالت تفتيشية واسعة ملختلف رشكات 
القطاع الخ�اص واملختل�ط والتعاوني فضالً عن 
ال�رشكات الحكومية األجنبية الت�ي تعاقدت مع 
وزارة النف�ط بموجب عق�ود الرتاخي�ص وثبتنا 

املالحظات واملخالفات عىل هذه الرشكات”.
وأض�اف: “قس�ما من ال�رشكات فرضن�ا عليها 
تش�غيل العمالة العراقية واستجاب عدد جيد من 
ال�رشكات وس�تتم مبارشتهم خالل األس�بوعني 

املقبلني يف كربالء والبرصة”.
وتاب�ع الركابي، أن “هناك رشكات لم تس�تجب، 
وأحيل�ت مئات الرشكات إىل محكم�ة العمل التي 
ينص عليه�ا قانون العمل”. مبين�اً أنه “يف العام 
الجديد ستتجدد الحمالت التفتيشية عىل مختلف 
الرشكات ومكات�ب رجال األعمال ملتابعة نس�بة 

تشغيل العمال”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
املوس�اد  لجه�از  الس�ابق  الرئي�س  أك�د 
ترصي�ح  يف  ش�افيت  ش�بتاي  الصهيون�ي 
لجري�دة جريوزاليم بوس�ت العربية أن صرب 
االيراني�ن ال ينف�د اب�دا، فيما ق�ال مديران 
س�ابقان للجه�از والرئيس الس�ابق ملجلس 

االمن القوم�ي الصهيوني ان اي�ران لم تثأر 
لح�د االن وم�ن املرج�ح أال تفعل ذل�ك قبل 
تويل الرئي�س األمريكي املنتخ�ب جو بايدن 

منصبه.
ونقل�ت الصحيف�ة العربي�ة عن املس�ؤولن 
االربعة تأكيدهم ان ”ايران ستجد يف النهاية 

لحظ�ة لالنتقام الغتيال قائ�د فيلق الحرس 
الث�وري، فيما اوض�ح ش�افيت أن »اغتيال 
س�ليماني والعال�م النووي محس�ن فخري 
زادة كان بمثابة رضبة مزدوجة لنش�اطها 
العس�كري يف منطق�ة ال�رق االوس�ط”. 

بحسب قوله.

واوضح ش�افيت الذي ترأس جهاز املوس�اد 
ما بن اعوام 1989 اىل 1996 انه ”عىل الرغم 
من أن طه�ران لم تنجح يف االنتقام بطريقة 
كب�رية حت�ى اآلن، لك�ن يج�ب أن نأخ�ذ يف 
االعتبار أنهم س�ريدون وسينتظرون فرصة 

ملهاجمة هدف عايل الجودة“.

المراقب العراقي/ متابعة...
عق�ب فضيح�ة الرسق�ات الت�ي ق�ام 
بها الس�ياح اإلرسائيلي�ون يف اإلمارات 
ل�كل م�ا يمكن حمل�ه م�ن محتويات 
غرف الفنادق بدبّي، كش�فت صحيفة 
»جريوزالي�م بوس�ت« يف تقرير لها، أن 
ع�رات اإلرسائيلي�ن الذين س�افروا 
إىل دب�ي لقضاء رأس الس�نة امليالدّية، 
أدخلوا مادت�ي الحش�يش واملاريغوانا 
تدع�ي  الت�ي  الدول�ة  إىل  املخدرت�ن، 
متعلق�ة  صارم�ة  قوان�ن  لديه�ا  أّن 
باملخدرات، بعد شهر واحد عىل انطالق 
الرح�الت الجوّية بن الكي�ان الغاصب 

واإلمارات.
ويف ظل اإلغالقات العامة داخل األرايض 
املحتل�ة الت�ي يس�يطر عليه�ا الكيان 
بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد، 
وصل 8 آالف س�ائح إرسائييّل إىل مدينة 
دب�ي لالحتف�ال برأس الس�نة الجديدة 
لالس�تمتاع باالحتفاالت التي تعيش�ها 
اإلم�ارات، بعدما أصبحت هذه الوجهة 
متاح�ة له�م بفضل اتفاق الع�ار الذي 
وّقعت�ه أب�و ظب�ي وتل أبي�ب منتصف 

أيلول املايض.
ويف ه�ذا الصدد، تش�ري املص�ادر إىل أّن 
اإلرسائيلي�ن قاموا بتهري�ب املخدرات 
إىل دب�ي، رغ�م أّن القان�ون اإلماراتي، 
يجرم اقتناء املخ�درات وتهريبها، وقد 
يؤدي إىل الس�جن 20 عاماً وربما تصل 
العقوبة إىل اإلعدام، وقد نقلت وس�ائل 
إعالم العدو أّن أحد السياح قام بتهريب 

كمية صغرية من الحش�يش ألنه يعده 
مخ�دراً خفيف�ا ليس مث�ل الكوكاين، 
يف ح�ن ذكر آخر أن�ه أدرك الوضع بعد 
هب�وط الطائرة يف اإلم�ارات، وأنه قرر 
االحتفال وتعاطي الحش�يش يف غرفته 

وعدم التج�ول ب�ه يف أرج�اء الفن�دق.
حاض�ن  بل�د  إىل  اإلم�ارات  وتحول�ت 
للصهاين�ة بكل م�ا تعني�ه الكلمة من 
معن�ى، فف�ي منتصف الش�هر املايض 
فقط، زار ما ال يقل عن 50 ألف س�ائح 
إرسائييّل اإلمارات منذ توقيع ما تسمى 
»معاه�دة إبراهيم« املرتبط�ة بإدخال 
ال�دول الخانع�ة إىل حظرية واش�نطن 
الس�ياحة  وزي�رة  وف�ق  التطبيعّي�ة، 
ف�ركاش  أوري�ت  الع�دو،  يف حكوم�ة 
هكوه�ن، كم�ا احتف�ل ه�ؤالء بعي�د 

األنوار اليهودي »حانوكا« يف اإلم�ارات.
رشكات  أّن  بالذك�ر  الجدي�ر  وم�ن 
الطريان التابعة للعدو الصهيونّي بدأت 
تس�يري رحالتها املبارشة ب�ن تل أبيب 
ودبي منذ أكثر من ش�هر، بعد أن وقع 
الكيان الصهيوني واإلمارات عىل اتفاق 
لإلعفاء املتبادل من تأش�ريات الدخول، 
ومنذ ذلك الح�ن تنتر بعض فضائح 
السياح اإلرسائيلين عىل وسائل اإلعالم 
العربّي�ة بالتحديد، والت�ي كان آخرها 
حادثة رسقة األغراض من الغرف التي 
يقيم بها الس�ياح الصهاينة يف الفنادق 

اإلماراتية.
أغضب�ت  الت�ي  األخب�ار  ه�ذه  وت�رِد 
ال�ذي  الوق�ت  يف  اإلمارات�ّي،  الش�ارع 

تقوم في�ه وزارة الخارجية يف حكومة 
الكيان بإصدار مذكرات س�لوك تضمن 
املحظور واملس�موح  تعليم�ات ح�ول 
به، وإرش�ادات للصهاينة حول كيفية 
الترصف عند السفر إىل اإلمارات، فيما 

كشفت وسائل إعالم صهيونّية النقاب 
عن توّجه كب�ري للس�ياح اإلرسائيلين 
إىل العاصم�ة اإلماراتّي�ة التي وصفتها 
ب�«عاصمة البغاء والدعارة يف العالم«.

وتش�ري تقديرات قيادة رشط�ة العدو 

إىل أن أعض�اء م�ن عصاب�ات الجريمة 
املنظم�ة م�ن تل أبي�ب ومرك�ز البالد، 
البغ�اء  ن�وادي  إدارة  يف  ضالع�ون 
رشكاء  جان�ب  إىل  دب�ي  يف  والدع�ارة 
محلين، فيما يدور الحديث عن نشاط 

وتع�اون لعصاب�ات الجريمة املنظمة، 
ع�رب رشكات وهمية ت�روج لبيع رزم 
الس�ياحة واالس�تجمام م�ن الكي�ان 
وج�ه  ع�ىل  اإلم�ارات  إىل  الصهيون�ّي 
التحديد، وتشمل الرزمة اإلقامة 4 ليال 

يف دبي وتأش�رية دخ�ول بمبلغ 1200 
دوالر، وال يش�مل املبلغ تكاليف نوادي 
الدعارة والبغاء التي قد تصل إىل ما بن 

ألف وألفي دوالر للفرد.
وقبل أس�بوعن، بّينت القن�اة العربّية 
ال�� 12، أّنه مع دخ�ول اتفاق التطبيع 
بن الكيان واإلم�ارات حيز التنفيذ، فّر 
مجرمون إرسائيليون بعضهم مطلوب 
يف قضايا قتل وتهريب مخدرات إىل دبي 
واندمج�وا فيها، قبل وق�ت قصري من 
إص�دار رشطة االحت�الل أوامر توقيف 
بحقه�م، وأّكد ضابط إرسائييّل كبري أن 
بعض املجرمن الذين فروا إىل دبي كانوا 
ضالع�ن يف تهريب 750 كيلوغراماً من 
مخدر الكوكاين م�ن غواتيماال، جرى 
ضبطه�ا م�ن قب�ل يف مين�اء أس�دود، 
وكذلك تهريب 3.2 أطنان كوكاين كان 
يفرتض نقلها من بلجي�كا إىل األرايض 

الفلسطينية املحتلة.
تدف�ع  أن  ب�د  ال  الق�ول،  خالص�ة 
حكوم�ة اإلمارات ثم�ن تريع أبوابها 
للصهاينة عىل املستوى الشعبّي بسبب 
الطبيع�ة املحافظ�ة لإلماراتين الذين 
يس�تهجنون املش�اهد التي باتت تهدد 
هوي�ة مجتمعه�م، لدرج�ة أّن البعض 
ص�ار يعتقد أّنه ضيف ل�دى الصهاينة 
وليس مستضيفاً لهم، والدليل عىل ذلك 
ما قاله مجرم صهيونّي فار إىل إلمارات 
لإلع�الم العربّي: »يف دبي، ال يس�ألونك 
الكث�ري من األس�ئلة، هل لدي�ك أموال؟ 

تعال واستثمر وكن رشيكاً«.

4عربي دوليعربي دولي
المدير السابق للموساد: صبر اإليرانيين ال ينفد أبدًا وسيثأرون لسليماني

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د االس�تاذ الفخ�ري للقان�ون ال�دويل يف 
ريتش�ارد  االمريكي�ة  برنس�تون  جامع�ة 
ف�االك، االثن�ن، ان اغتي�ال الجنرال قاس�م 
س�ليماني م�ن قب�ل الوالي�ات املتح�دة كان 
مثاال صارخا لالرهاب الذي تمارس�ه الدولة 
. ونقل�ت صحيف�ة طهران تايم�ز عن فاالك 
قول�ه إن ”اي�ران عارضت العنف الس�يايس 
للجماع�ات االرهابي�ة مثل داع�ش وطالبان 
اللوات�ي ارتكب�ن فظائع ض�د املدنين ترقى 
إىل جرائم ضد اإلنس�انية”. واضاف االس�تاذ 
األمريك�ي ال�ذي عمل مق�رراً لألم�م املتحدة 

لحقوق اإلنس�ان يف األرايض الفلسطينية أن 
”الجمهورية االسالمية عارضت ايضا بشكل 
ثابت إرهاب الدولة من الذي تمارسه كال من 
إرسائيل والواليات املتحدة”. وتابع أن ”هناك 
ازدواجي�ة يف معايري تعريف االرهاب من قبل 
الدول الغربية فعندما كانت طالبان والقاعدة 
تع�ارض التدخل الس�وفييتي يف أفغانس�تان 
ت�م تحديده�م ع�ىل أنه�م م�ن املجاهدي�ن، 
ولك�ن عندما ينظ�ر إليهم عىل أنه�م انقلبوا 
ع�ىل الغ�رب، تم وضعه�م ع�ىل رأس قائمة 
اإلرهاب، ومن الطري�ف يف ذلك الوقت انه تم 
الرتحيب بأس�امة بن الدن ذات مرة باعتباره 

حليًفا غربًيا يس�تحق دعًما سخًيا من وكالة 
املخاب�رات املركزي�ة، لكنه أصب�ح فيما بعد 
أكث�ر اإلرهابين املطلوبن بع�د هجمات 11 
ايل�ول، لذا فان مث�ل هذه الذاتية والس�يولة 
تجع�ل م�ن املس�تحيل عملي�ا تطوي�ر نهج 

متماسك وقانوني للنشاط اإلرهابي”.
واوض�ح ان ”الجن�رال س�ليماني كان يلعب 
دوًرا رائ�ًدا يف مكافح�ة اإلره�اب يف جمي�ع 
أنحاء املنطقة حيث ُيعتقد أنه كان مس�ؤوالً 
بش�كل أس�ايس ع�ن إنه�اء، أو ع�ىل األقل، 
إضع�اف التهديد الذي يش�كله تنظيم داعش 

االرهابي يف املنطقة“.

المراقب العراقي/ متابعة...
الحكوم�ة  باس�م  املتح�دث  اعل�ن 
االيراني�ة عيل ربيع�ي، االثنن، عن 
ب�دء عملي�ة تخصي�ب اليوراين�وم 
مجم�ع  يف  باملائ�ة   20 بنس�بة 
“الش�هيد عيل محمدي” للتخصيب 

يف فردو.
وق�ال ربيع�ي يف ترصيح ل�ه حول 
الداخ�يل  النظ�ام  تنفي�ذ  كيفي�ة 
االس�رتاتيجية  املب�ادرة  لقان�ون 
اللغ�اء الحظ�ر: ان الحكومة كانت 
ق�د اعلن�ت س�ابقا ب�ان القان�ون 
املص�ادق علي�ه م�ن قب�ل مجلس 
الش�ورى االس�المي مل�زم التنفيذ 

وستكون ملتزمة به.
واضاف ان “الرئيس االيراني اصدر 
خ�الل االي�ام االخرية االم�ر بتنفيذ 
قانون املبادرة االسرتاتيجية اللغاء 
الحظ�ر وب�دات الي�وم عملية ضخ 

الغاز وس�يتم الحص�ول يف غضون 
ساعات عىل اول منتوج لليورانيوم 

.””UF املخصب
وأوض�ح ربيعي، أن “ه�ذه العملية 
ج�رت بعد تنفيذ جمي�ع االجراءات 
االولي�ة مثل اط�الع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية وتحويل قائمة اسئلة 
التصميم وفق�ا اللتزامات اجراءات 
الضم�ان”، مؤك�دا أن “الحكوم�ة 
ازاء  برصاح�ة  مواقفه�ا  اعلن�ت 
ه�ذا القان�ون وان الحكومة تعترب 

نفس�ها ملزمة بتنفيذ القانون”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعي�د انتخ�اب زعيم�ة الديمقراطين بمجل�س النواب 
األمريكي، نانيس بيلويس، رئيسة للكونغرس يوم األحد.

وفازت بيلويس برئاس�ة مجلس الن�واب بفارق ضئيل، 
حي�ث حصل�ت ع�ىل 216 صوت�ا مقاب�ل 209 أصوات 
لكيفن مكارثي م�ن والية كاليفورنيا، والذي س�يكون 
مرة أخرى زعيم األقلية الجمهورية يف املجلس، حسبما 

أظهرت نتائج التصويت.
ونالت بيلويس استحسان العديد من الديمقراطين ملدة 
عام�ن لقيادته�ا معارضته�م للرئيس دونال�د ترامب، 
مم�ا أدى إىل حد كب�ري إىل توحيد املعتدل�ن والتقدمين 

يف حزبه�ا لتحقيق هدفهم املش�رتك املتمث�ل يف هزيمته 
وجمع كميات ضخمة من أم�وال الحملة، وفقا لوكالة 

“أسوشيتد برس”.
ولكن واجهت، أول سيدة يف تاريخ الواليات املتحدة تتوىل 
رئاسة مجلس النواب األمريكي، حملة معارضة رشسة 
يف تل�ك املرة داخل الكونغرس، قبل الجلس�ة االفتتاحية 
ملجل�س النواب ي�وم األحد املقبل، حيث س�عى 15 نائبا 

ديمقراطيا لعدم ترشحها مرة ثانية.
وه�و ما حدث بالفعل حيث صوت 5 نواب ديمقراطين 
ضده�ا، وهو ما جعلها تحس�م مقعد الرئاس�ة بفارق 

ضئيل.

المراقب العراقي/ متابعة...
قض�ت محكم�ة جزائرية، االثنن، بالس�جن 7 س�نوات 
وغرام�ة مالية قدرها مليون دين�ار، بحق أحمد أويحيى 
الوزير األول األسبق يف عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة 

يف قضية فساد.
كم�ا حكم�ت املحكمة أيضا ع�ىل كل من وزي�ري النقل 
واألش�غال العمومية الس�ابقن عمار غول، وعبد الغاني 
زعالن ب� 3 س�نوات حبس�ا نافذا وغرام�ة مالية بقيمة 
ملي�ون دين�ار. ووقعت عقوبة 4 س�نوات حبس�ا نافذا 
ومليون�ا غرام�ة مالية يف ح�ق املتهم الرئي�يس يف قضية 
املس�تثمر محمد بن فيس�ح، وعامن حبسا نافذا يف حق 
نجل�ه س�يف الدين، و5 س�نوات يف ح�ق الوايل الس�ابق 

لسكيكدة بودربايل.

وتراوح�ت العقوب�ات الت�ي أدي�ن بها بقي�ة املتهمن يف 
القضية بن عام وعامن حبسا نافذا.

يذك�ر أن أويحيى وعددا من املس�ؤولن البارزين يف عهد 
بوتفليقة يحاكمون بعدد من قضايا وملفات الفساد.

إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة %20

إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب األميركي

السجن سبع سنوات لرئيس وزراء عربي أسبق

مقرر أممي سابق: سليماني انهى داعش واغتياله »إرهاب دولة«

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت عنوان “األطف�ال الجياع ال يرصخون”، قال املعلق يف 
صحيفة “نيويورك تايمز” نيكوالس كريستوف إن “الجوع 
مؤل�م ومهن، فأنت تفقد الس�يطرة ع�ىل أمعائك ويتقر 
جلدك ويتساقط ش�عرك وتصاب بالهلوسة وتصبح أعمى 
بس�بب نق�ص فيتامن أل�ف، ويف الوقت ال�ذي تتالىش فيه 
يأكل جس�دك نفسه: ويس�تهلك عضالته حتى القلب”، إال 
أن عبدو س�يد، 4 أعوام، “كان هزيال جدا ووزنه ال يقل عن 
6 كليوغرام�ات، ولم يكن يبك�ي عندما أحرض قبل فرتة إىل 

مستشفى يف عدن باليمن.
وأض�اف أن »ه�ذا ألن األطف�ال الجياع ال يبك�ون أو حتى 
تكفه�ر وجوههم ولكنه�م هادئون، ويظه�رون ال مبالن 
وحتى بدون مش�اعر عىل وجوههم، والجس�د الذي يواجه 

الج�وع ال يضي�ع طاقت�ه عىل الدم�وع. ويوجه كل س�عر 
م�ن الس�عرات الحرارية للحفاظ عىل عمل أجهزة الجس�د 

الرئيسية”.
وم�ات عبدو بع�د فرتة قصرية من وصوله إىل املستش�فى، 
ولكن مصورا صديقا للكاتب واس�مه غايلز كالرك التقاه يف 
رحلته األخرية إىل اليمن س�جل املشهد. وصوره التي ضمن 
بعضه�ا يف عموده هي ش�هادة مؤملة، ولك�ن العائالت بما 
فيه�ا عائلة عبدو لم تمانع يف نرها ألنها تأمل بلفت نظر 
العال�م إىل مصري األطفال الذي�ن يموتون من جوع ال داعي 

له وتقديم املساعدة املاسة ملنع موت مزيد من األطفال.
وكان العال�م قد تغل�ب إىل حد ما عىل املجاع�ات حتى عام 
2020. وكان�ت آخ�ر مجاع�ة صغ�رية أعلنت عنه�ا األمم 
املتحدة يف جنوب الس�ودان ولعدة أش�هر ع�ام 2017 إال أن 

املنظم�ة الدولية تحذر اليوم من مجاع�ات تلوح باألفق يف 
اليمن وجنوب الس�ودان وبوركينا فاس�و وشمال نيجرييا 
م�ع وجود 16 دول�ة تقف يف خلف ذلك الطري�ق الذي يقود 

نحو الكارثة.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ّذر وزراء دفاع أمريكيون س�ابقون م�ن ديمقراطين 
وجمهوري�ن م�ن مخاط�ر زج املؤسس�ة العس�كرية يف 
الخ�الف حول االنتخابات. وقال ال�وزراء العرة يف مقال 
نرته صحيفة “واش�نطن بوست” إن أي محاولة كهذه 

ستكون دخوال يف منطقة خطرة.
وجاء يف املقال الذي شارك فيه كل من أشتون كارتر وديك 
تش�يني وويلي�ام كوهن ومارك إس�رب وروب�رت غيتس 
وتش�اك هيغ�ل وجيمس ماتي�س وليون بانيت�ا وويليام 
بريي ودونالد رامس�فيلد: “كوزراء دفاع س�ابقن، لدينا 
موقف مشرتك حول الواجبات الرسمية للقوات األمريكية 

املس�لحة ووزارة الدفاع. وأقس�م كل واحد منا قسم دعم 
والدفاع عن الدستور ضد كل األعداء، خارجين ومحلين. 

ولم نقسم الوالء لفرد أو حزب”.
وأضاف�وا أن “االنتخاب�ات األمريكي�ة والنق�ل الس�لمي 
للسلطة التي تنتج عنها هي عالمات مهمة لديمقراطيتنا. 
وباس�تثناء واحد أدى إىل خس�ارة أرواح األمريكين أكثر 
م�ن كل الحروب التي خاضتها أمريكا مجتمعة، ش�هدت 
الواليات املتحدة س�جال متصال لعملية نقل السلطة هذه 
من�ذ 1789 بم�ا يف ذل�ك وقت الخ�الف الحزب�ي، الحرب، 
األوبئة والكس�اد اإلقتصادي، ويج�ب أال يكون هذا العام 

استثناء”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: اليمن عاصمة المعاناة اإلنسانية وكورونا وسع مستوى الجوع حول العالم

واشنطن بوست: تحذير لترامب بعدم التالعب بالجيش وزّجه في لعبة االنتخابات

من السرقة إلى »الحشيش«!

الصهاينة يعيثون في اإلمارات فساًدا ويمألون 
»عاصمة البغاء« إجراًما



الخالف البحريني القطري في الوقت بدل الضائع التآمر السعودي من البر الى البحر  
ميناء الفاو اول الغيث

5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الثالثاء 5 كانون الثاين 2021 
العدد 2496 السنة العاشرة

بقلم/ليلى نقوال
يف 3 كانون الثاني/يناير 2020، شّنت طائرات 
مس�رّية تابع�ة للوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 
هجوماً ضمن األرايض العراقية، أّدى إىل مقتل 
قائد ق�وة القدس يف الحرس الث�وري اإليراني 
الفريق قاس�م س�ليماني ومس�ؤول الحش�د 

الشعبي أبو مهدي املهندس ورفاقهما.
أثارت الحادث�ة العديد من ردود الفعل الدولية 
واإلقليمي�ة الت�ي تخّوفت من تدح�رج األمور 
إىل حرب إقليمية، كم�ا العديد من ردود الفعل 
آخره�ا  كان  بالعملي�ة،  واملن�ددة  الش�اجبة 
تقرير املقررة األممية الخاصة املعنية بحاالت 
اإلع�دام خارج القضاء، أني�اس كاالمار، التي 
رفع�ت تقريره�ا إىل مجلس حقوق اإلنس�ان 
تموز/يولي�و   3 يف  املتح�دة  لألم�م  التاب�ع 
2020، والت�ي اعت�رت أن عملية االغتيال غري 
قانوني�ة وتنتهك امليثاق الدويل للحقوق املدنية 

والسياسية.
وع�ى الرغم من كل األص�وات القانونية وغري 
القانوني�ة داخ�ل الواليات املتح�دة األمريكية 
وخارجه�ا، فما زال الرئي�س األمريكي دونالد 
ترام�ب وفري�ق إدارته يتحدثون ع�ن العملية 
كونها »إنجازاً«، معترين أن اغتيال سليماني 
أكث�ر  املتح�دة وحلفاءه�ا  الوالي�ات  »جع�ل 
أمن�اً يف الرشق األوس�ط«، بينما زع�م ترامب 
أنَّ »س�ليماني كان يس�تحق ه�ذه الرضب�ة 
القاس�ية... ألنه قت�ل آالف األمريكي�ن«، وأن 
الوالي�ات املتح�دة اس�تخدمت مب�دأ »الدفاع 
ع�ن النف�س«، ألن األخريأخ�ري كان يخط�ط 
»لهجم�ات وش�يكة ورشيرة« ض�د مواطنن 
وسفارات أمريكية، يف وقت خرجت ترصيحات 
معاكسة، منها ترصيح وزير الدفاع األمريكي 
الس�ابق مارك إس�ر املناقض ألقواله، والذي 
قال إنه »لم يَر أدلة عى أن إيران تخطط لشن 
هج�وم عى 4 س�فارات أمريكي�ة«، كما زعم 

ترامب.
ال ش�ّك يف أّن ترام�ب ح�اول إضف�اء رشعية 
قانونية ع�ى العملية عر العدي�د من الذرائع 

التي نفّندها كما ييل:
1- تذّرع بالرضبة االس�تباقية من ضمن مبدأ 

الدفاع عن النفس:
يف املبدأ، يحظر ميثاق األمم املتحدة اس�تخدام 
القوة أو التهديد باس�تخدام القوة بن أعضاء 
األم�م املتحدة، باس�تثناء حق الدف�اع األصيل 
عن النف�س املنصوص عليه يف املادة 51، وهو 
مستمد أساس�اً من العرف الذي سبق تشّكله 

إقرار ميثاق األمم املتحدة يف العام 1945.
وتعرف الحرب االس�تباقية بأنها ش�ّن هجوم 
مباغ�ت ع�ى العدو اس�تناداً إىل وج�ود خطر 
 .)imminent( وموج�ود«  »جاه�ز  حقيق�ي 
ل�ذا، إّن عنرص املفاج�أة واالس�تباق والقيام 
بالرضب�ة األوىل يعّد ضم�ن املعاي�ري املقبولة 
لش�ّن الح�رب. ويف ه�ذا اإلط�ار، يتب�ّن م�ن 
ترصي�ح أس�ر أن ذريع�ة »الخط�ر الجاه�ز 
والحقيقي واملرتبص« لم تكن تتوافر يف قضية 
سليماني، وبالتايل ال رشعية وال قانونية لتلك 
الرضب�ة ضم�ن القانون ال�دويل ال�ذي يحّدد 

أسس شّن الحرب.
2- االغتيال كعملية وقائية دفاعاً عن النفس,

يس�تند هذا األم�ر إىل مبدأ أق�رّه جورج بوش 
االب�ن يف اس�رتاتيجّيته يف الع�ام 2002، والتي 
تدع�و الوالي�ات املتح�دة إىل الهج�وم عندم�ا 
»تظ�ّن« أن ق�درات م�ا تتجّم�ع ل�دى الع�دو 
ويمكن أن تؤهله للهج�وم، ولو كان التوقيت 
أو امل�كان أو التح�رك املحتمل غ�ري معلوم أو 
بعيداً يف املس�تقبل، علماً أّن »الحرب الوقائية« 
أو ح�ّق الدف�اع »الوقائ�ي« ع�ن النفس عمل 
محظ�ور يف القانون الدويل الع�ام، ويتناقض 
كلياً مع ميثاق األمم املتحدة، وخصوصاً املادة 

2 )4( التي تمنع اس�تعمال الق�وة أو التهديد 
باستعمالها بن أعضاء األمم املتحدة.

إذاً، من الناحية القانونّية، تعّد عملية االغتيال 
الت�ي قام�ت به�ا طائ�رات مس�رّية أمريكية 
بذريع�ة »الدف�اع املرشوع ع�ن النفس«، غري 
قانوني�ة من ناحي�ة القان�ون ال�دويل، فمبدأ 
الدفاع ع�ن النفس املرشوع الذي تس�تند إليه 
ال�دول لترير ش�ّن رضبات ع�ى أرايض دولة 
أخرى أو مس�ؤوليها ال يمكن االعتداد به هنا، 
ألن لهذا املبدأ رشوطه ومعايريه القانونية التي 
ال تتف�ق وحالة اغتي�ال س�ليماني واملهندس 

ورفاقهما.
ال�رضورة  مب�دأ  ضم�ن  م�ن  االغتي�ال   -3

العسكرية,
ه�و مب�دأ أق�رّه القان�ون ال�دويل للنزاع�ات 
املس�لحة، وال�ذي يعط�ي الحق للدولة بش�ّن 
هجوم قد ال يتناسب واملعايري الدولية لحماية 
املدنين، ولكن هناك بعض الرشوط التي يجب 
توفرها لالعتداد بالرضورة العس�كرية، وهي 
أن يتم اللجوء إليها لتحقيق أهداف عس�كرية 
مرشوعة ال يمكن إنجازها إال بإجراء عسكري 
غ�ري معت�اد، وأن ينج�م ع�ن تل�ك العمليات 
العس�كرية أقل قدر ممكن من الخسائر التي 

تطال املدنين أو األعيان املدنية.
لك�ن ال يعت�د بمبدأ ال�رضورة العس�كرية إال 
يف حالة الح�رب أو النزاع املس�لح، وبالتايل لم 
يك�ن كل من الواليات املتح�دة وإيران يف حالة 
ح�رب )معلن�ة أو غري معلنة( لالعت�داد بمبدأ 
الرضورة العس�كرية لعملي�ة االغتيال، بل إن 
ترصيح�ات ترامب يف مرحلة م�ا بعد االغتيال 
أش�ارت إىل أن العملية ليس هدفه�ا التصعيد 

للوصول إىل الحرب، بل منع الحرب!
4- س�ليماني ورفاق�ه كه�دف »عس�كري« 

مرشوع,
ال يحظ�ر القانون ال�دويل للنزاعات املس�لحة 
قت�ل املتحارب�ن، لكن�ه يحظ�ر قت�ل املدنين 
واألش�خاص العاجزي�ن ع�ن القت�ال، وكذلك 
الهجم�ات العش�وائية، وتل�ك التي ت�ؤدي إىل 

خسائر فادحة يف صفوف املدنين.
كما يش�ري القانون الدويل للنزاعات املس�ّلحة 
إىل مبدأ أسايس وجذري يحّدد األفراد واألعيان 
الت�ي يع�ّد اس�تهدافها م�ن ضم�ن األه�داف 
مب�دأ  وه�و  العس�كري،  للعم�ل  املرشوع�ة 

املشاركة املبارشة يف األعمال العدائية.
ع�ى الرغم م�ن أن لس�ليماني ورفاقه صفة 
»اله�دف  بمب�دأ  االعت�داد  لك�نَّ  عس�كرّية، 

العس�كري امل�رشوع« ال ينطب�ق إال يف حال�ة 
الحرب أو النزاع املسلح، وبالتايل لو كان هؤالء 
متواجدين يف معركة، لكانوا، بموجب القانون 
الدويل، أهدافاً عس�كرية مرشوعة كمقاتلن، 
لك�ن العملية ل�م تأِت يف س�ياق نزاع مس�لح 
قائم، ب�ل إن س�ليماني كان بمهمة رس�مية 
داخ�ل األرايض العراقي�ة، م�ا يعطي�ه صف�ة 
»مس�ؤول إيراني« ذي صفة رس�مية، وليس 
كقائد عس�كري ضمن معركة قائمة، وبالتايل 
إنَّ اس�تهدافه يعت�ر غ�ري قانون�ي بموج�ب 

القانون الدويل اإلنساني.
5- االغتيال من ضمن »الحرب عى اإلرهاب«

بعي�داً من اإلط�ار الس�يايس الفضفاض الذي 
معارضيه�ا  كّل  لوس�م  ال�دول  تس�تخدمه 
باإلرهاب، فم�ن الناحي�ة القانونية، ال يمكن 
محارب�ة  بمب�دأ  العم�ل  يغّط�ي  أن  لرتام�ب 
اإلره�اب، فه�ذا املب�دأ - بحس�ب التوصي�ف 
األمريكي - ينطبق عى األشخاص أو الكيانات 
غ�ري الحكومي�ة )غ�ري الدولتية( الت�ي تقوم 
لخدم�ة  ب�ه  التهدي�د  أو  العن�ف  باس�تخدام 
أه�داف سياس�ية، أو ديني�ة، أو إيديولوجية، 
أو اجتماعي�ة... هذا التوصي�ف ال ينطبق عى 
س�ليماني ال�ذي، كم�ا أس�لفنا، كان بمهمة 
رس�مية، وهو - حت�ى بصفته العس�كرية - 
يعتر مس�ؤوالً إيرانياً، وبالتايل ال ينطبق عليه 

التوصيف األمريكي ملحاربة اإلرهاب.
ثم إنَّ قانونية أّي رضبة عس�كرية من ضمن 
محارب�ة اإلره�اب، يجب أن تتح�ّى بضوابط 
اله�دف  أن يك�ون  أهمه�ا  قانوني�ة،  دولي�ة 
اإلرهاب�ي مدرجاً عى لوائ�ح اإلرهاب العاملية 
)األمم املتح�دة(، وأن يكون قد صدر قرار من 
مجلس األم�ن بموجب الفصل الس�ابع يجيز 

استخدام القوة ضد الهدف اإلرهابّي.
إذاً، إنَّ االستناد إىل القانون الدويل بكّل فروعه، 
وخصوص�اً قانون حقوق اإلنس�ان والقانون 
ال�دويل للنزاع�ات املس�لّحة، كما االس�تناد إىل 
الع�رف الدويل، إضافًة إىل مراجعة ممارس�ات 
ال�دول يف أطر النزاع�ات الدولية وغري الدولية، 
تؤّكد أّن عملية اغتيال س�ليماني ورفاقه غري 
قانونية وغري رشعية بموجب القانون الدويل، 
وهذا يطرح عى بساط البحث سؤاالً جوهرياً 
يرتب�ط بمب�دأ املس�اءلة، وكي�ف تش�ّكل قوة 
ال�دول حصانة ملرتكبي الجرائ�م الدولية، عى 
الرغ�م من التطّور يف القض�اء الجنائي الدويل، 
والذي كرّس مبدأ املس�ؤولية الجنائية الفردية 

يف املحاكم الدولية.

بقلم/ وفاء العم 
 من�ذ أن ب�دأ الحدي�ث ع�ن تق�ّدم يف مل�ف 
املصالح�ة الخليجي�ة، ل�م توّف�ر البحرين 
فرص�ة يف التعب�ري ع�ن ع�دم ارتياحها إىل 
امليض قدماً يف هذا املج�ال، وهو قلق عّرت 
عن�ه عناوين الصح�ف واملق�االت، محذرًة 
من مصالحة ال تضع يف الحس�بان مصالح 

املنامة. 
يتصاعد التوت�ر بن البلدين، ويمثل س�مة 
م�ن س�مات العالق�ة التاريخي�ة بينهم�ا. 
وبينم�ا تبل�غ قط�ر مجل�س األم�ن الدويل 
واألم�ن الع�ام لألم�م املتحدة عما أس�مته 
»خروقات جوية من قبل 4 طائرات مقاتلة 
بحريني�ة اخرتقت األجواء القطرية«، تنفي 
وزارة الخارجية البحرينية هذه االتهامات، 
وتؤك�د أنه »ادعاء غري مس�ؤول، وعاٍر من 

الصحة، وال يمت إىل الحقيقة بصلة«.
يف ه�ذه األثن�اء، ترف�ع الدوح�ة م�ن حّدة 
يف  بحرين�ي  ط�راد  بإيق�اف  التوت�ر  ه�ذا 
منطق�ة فش�ت الديب�ل داخل ح�دود املياه 
القانوني�ة  اإلج�راءات  القطري�ة، واتخ�اذ 
بحق الصيادين، ما أثار ردود فعل رس�مية 
بحريني�ة مس�تنكرة، عى اعتب�ار أن قيام 
الصيادي�ن بالصي�د يف ه�ذه املنطق�ة أم�ر 

متعارف عى مّر األجيال.
بالتوازي، تش�ّن وس�ائل اإلع�الم القطرية 
ومنصاته�ا الصحافية هجوماً رشس�اً عى 
املنام�ة، متهم�ًة إياه�ا بمحاول�ة عرقل�ة 
األزم�ات  بافتع�ال  الخليجي�ة،  املصالح�ة 
ومحاول�ة فت�ح ملف الخالف�ات املائية من 

جديد.
نفس�ها  تف�رض  ق�د  متصاع�دة  أح�داث 
ع�ى مباحثات القم�ة الخليجي�ة التي من 
املتوق�ع أن يعلن خاللها التوقيع عى اتفاق 
املصالح�ة، فم�ا الذي يقل�ق املنام�ة؟ ولَم 
ترفع الصوت عالي�اً عى أعتاب القمة؟ هل 
هو تب�ادل لألدوار تقوم ب�ه البحرين نيابة 
ع�ن البلدان الثالث�ة للضغط ع�ى الدوحة، 
أو أن البحري�ن مترضرة فعالً من سياس�ة 
األخ�رية، وحان الوق�ت لوض�ع مصالحها 

بعن االعتبار؟ 
يف الحقيق�ة، م�ا يجري هو سياس�ة عّض 
األصابع قبل القّمة املرتقبة بعد أيام، ولذلك 
أبع�اده التاريخّي�ة وس�ياقات موضوعّي�ة 
ألحداث وقعت خالل الس�نوت املاضية، وال 
يمك�ن فهم ما يجري اآلن من دون الرجوع 
إىل تل�ك األبع�اد التاريخي�ة الت�ي تع�ود إىل 
الع�ام 1937، عندم�ا قامت ق�وات قطرية 
بمهاجمة منطقة الزبارة التي كانت تابعة 
للبحري�ن، وهي منطق�ة واقعة يف ش�مال 
غ�رب قطر، إضاف�ًة إىل محاولة الس�يطرة 
ع�ى فش�ت الديبل وجزر ح�وار التي كانت 

تشكل ثلث مساحة البحرين آنذاك، ما دفع 
بريطاني�ا إىل التدّخ�ل لحّل النزاع وترس�يم 

الحدود بن البلدين.
قف�ز الخ�الف إىل الواجهة مج�دداً يف العام 
1986، عندم�ا قام�ت قط�ر بعملي�ة إنزال 
عى جزيرة فش�ت الديب�ل، محتجزًة عمال 
املنطقة وموظفيه�ا، وكاد األمر يتحوَّل إىل 
مواجهة عس�كرية، ما دفع الس�عودية إىل 
التدخل رسيعاً الحتواء الخالف بن البلدين، 
إال أن�ه ظل قائماً حتى العام 1990. وخالل 
انعق�اد القم�ة الخليجي�ة يف الدوح�ة إبان 
غزو العراق للكوي�ت، ضغطت الدوحة عى 
املجل�س ال�ذي ضغط ب�دوره ع�ى املنامة 
للموافق�ة ع�ى رفع الن�زاع ع�ى الجزر إىل 

محكمة العدل الدولية يف الهاي يف هولندا.
ويف ظ�ّل اش�تداد الخ�الف، كان�ت البحرين 
تمر بأزمة سياس�ية مع املعارضة املطالبة 
بالديموقراطي�ة. حينه�ا، فتح�ت الدوح�ة 
قنواتها اإلعالمية لها للتعبري عن مطالبها، 

ما اعترته املنامة طعنة أخرى يف الظهر.
الخ�الف، وفصل�ت  ُح�ّل  الع�ام 2000،  يف 
املحكم�ة ب�ن الطرفن، ومنح�ت البحرين 
الس�يادة ع�ى جزر ح�وار وجزي�رة قطعة 
جرادة، بينما حصلت قطر عى السيادة عى 
جزر جن�ان وحداد جنان والزبارة وفش�ت 
الديبل. ورغم قبول الطرفن بالحكم طوال 

الس�نوات املاضي�ة، ف�إنَّ وزي�ر الخارجية 
البحريني الس�ابق خالد بن أحمد آل خليفة 
ق�ال يف إح�دى مقابالت�ه العام امل�ايض إن 
»البحري�ن ل�م تتنازل ع�ن حّقها يف ش�به 
جزي�رة قط�ر«، فهل ه�ي ورقة تل�وح بها 

املنامة إلثارة النزاع املائي من جديد؟
تقول املنامة إن الدوحة تقّدم دعماً إعالمياً 
للمعارض�ة يف البحرين، وتفتح لها قنواتها 
اإلعالمي�ة، وتعم�ل عى تش�ويه س�معتها 
عر هذه الوس�ائل، وتقول أيضاً إنها تقوم 
»بتجنيس أفراد بع�ض العوائل البحرينية، 
من خ�الل إغرائه�م بالحص�ول عى بعض 
املزاي�ا، وإنه�ا تس�تهدف عوائ�ل مح�ددة 
وفئة معين�ة دون الفئات األخرى، من دون 
مراعاة القوانن املنظمة لذلك يف البحرين«.

وبن ما هو تاريخي وما هو معارص، يبدو 
أن قط�ر كان�ت، وما زالت، أكث�ر قدرة عى 
إي�ذاء املنامة، مل�ا تمتلكه م�ن إمراطورية 
إعالمي�ة مؤث�رة من جهة، وم�ن قدرة عى 
الداخلي�ة  السياس�ية  األوض�اع  اس�تغالل 
ثاني�ة،  جه�ة  م�ن  البحري�ن  يف  املتوت�رة 

الستخدامها يف معركتها ضدها.
ويف هذا الس�ياق، يقول مص�در دبلومايس 
�ف قط�ر ع�ن تش�ويه  بحرين�ي: »ال تتوقَّ
الحقائ�ق واإلرضار بمصالح البحرين التي 
ل�ن تتنازل ع�ن حّقه�ا بضمان�ات تضمن 

الت�زام قطر بأمنها، عر رفع يدها عن دعم 
الجماعات املتطرف�ة«، وذلك يعني بطبيعة 

الحال املعارضة.
ويضي�ف: »البحري�ن قدَّم�ت تن�ازالت من 
أراضيها يف أوقات حّساس�ة من أجل وحدة 
دول مجل�س التع�اون، ولكن ح�ان الوقت 
أيض�اً ألن يض�ع املجل�س يف االعتب�ار أمن 

البحرين ومصالحها«.
ويف ظ�ل تصاع�د ه�ذا الخ�الف، يب�دو أن 
املنام�ة تحظ�ى بدعم كامل م�ن أبو ظبي. 
ويف املعلوم�ات أن التنس�يق بن الطرفن يف 
املس�ألة قائ�م. أما الس�عودية، فهي تغّض 
الط�رف ع�ن املنام�ة الت�ي تح�اول انتزاع 
ضمانات تكبح جماح السياس�ة القطرية، 
للمعارض�ة  اإلعالم�ي  الغط�اء  بوق�ف 
العوائ�ل  تجني�س  وإيق�اف  البحريني�ة، 
البحرينية الس�نية وتحريضهم عى انتقاد 
األوض�اع الداخلي�ة يف البالد، وذلك بحس�ب 
م�ا يجري ترسيبه يف أروق�ة صناعة القرار 

يف البحرين. 
م�ن  كل  تس�تفيد  نفس�ها،  املوج�ة  ع�ى 
الري�اض وأبو ظبي م�ن ه�ذا التصعيد، يف 
إط�ار ضغوطهما عى الدوح�ة قبل القمة، 
من أج�ل فرض اتف�اق يتنزع م�ن األخرية 
أك�ر ق�در ممكن م�ن التن�ازالت، فهل تتم 

املصالحة؟ أيام قليلة وتتَّضح الصورة.

بقلم/ يوسف الراشد 
اليخف�ى ع�ى اح�د التاريخ التأم�ري الس�عودي ضد 
الع�راق ومنذ مئات الس�نن وهو راجع لعدة اس�باب 
منه�ا الديني�ة واملذهبية والعقائدي�ة والفكرية ومنها 
والتجاري�ة  واالجتماعي�ة  والبحري�ة  االقتصادي�ة 
والسياس�ية املتقاطع�ة م�ع التوجه�ات  الس�عودية  

لقيادة املنطقة وزعامتها .
والسعودية تقف بالضد والتقاطع من العراق وحسب 
ماتتطلبه مصلحتها وسياس�تها وأمنها  القومي فهي 
كانت تق�ف بالضد وتتامرعى حكومة صدام حس�ن 
لالطاحة بها ايام شاه ايران ،، ولكنها عادت وتحالفت 
معه ومدته بالس�الح واالموال واملع�دات ضد حكومة 

ايران االسالمية الفتية السقاطها .      
ثم ع�ادت اليوم وبعد س�قوط حكم البع�ث بالوقوف 
بالضد م�ن النظام الس�يايس الجديد بع�د عام 2003 
وتحالفت مع بع�ض أنظمة املنطقة والدول الخليجية 
وجعلت من العراق س�احة من ال�دم وصدرت له اكثر 
م�ن 5000 االف انتح�اري فج�روا اجس�ادهم النتنة 
ضد العراقين االبرياء وقاموا باملش�اركة واملس�اهمة 
لتدري�ب االف االنتحارين    يف تركيا واالردن وس�وريا 

واالمارات وقطر .
ول�م يكتف�وا بح�رق الع�راق وتدم�ري بنيت�ه التحتية 
ب�ل امت�د تأمرها ليجعلوا من س�وريا ولبن�ان واليمن 
محرق�ة ويش�اركوا يف التامرعى بع�ض دول املنطقة 
واالن ه�م يهيؤا لتطبيع العالقة مع الكيان الصهيوني 
فهم وجهان لعملة واحدة ولم يتانوا يف تدمري االنظمة 

السياسية التي التسري ضمن ركبهم .
والنظام الس�عودي وبتوجيه من اسيادهم االمريكان 
وتواط�ىء وضعف سياس�يو بغ�داد دخل�وا اىل العراق 
بحج�ة اس�تثماراالرايض الزراعي�ة وه�و وجه�ه من 
اوجهه التامر والتخريب وس�يقموا باستقدام مليوني 
فلس�طيني الس�كانهم هضبة االنبار لتغيري الخريطة 

السكانية .

ام�ا االن وبعد ان فش�ل مخط�ط االنتحارين عر الر 
م�ن اس�قاط التجرب�ة السياس�ية يف الع�راق وتلبي�ة 
احالمهم املريضة  غريت سياس�تها الس�قاط مرشوع 
الف�او الكبري عر التامر الجديد ومحاولة االس�تهداف 
الذي تعرض له�ا امليناء وهو جزء من عملية التخريب 

وافشاله وايقافه وهو حلم دول املنطقة  .
اذا .... ماذا يعني وج�ود اللغم البحري العمالق يف احد 
الس�فن القادمة من الس�عودية الذي وجد بالقرب من 
موان�ئ البرصة واملخطط أن ُيفجر لكي يختنق العراق 
تمام�اً وتتوق�ف صادرات�ه النفطي�ة واس�ترياده من 

إحتياجاته األساسية.
التامري�ة  الس�عودية  السياس�ة  التح�ول يف  ان ه�ذا 
من اس�لوب ارس�ال االنتحاري�ن عر الر اىل اس�لوب 
استخدام االلغام البحرية اليصال رسالة اىل دول العالم 
ب�ان ارض العراق وموانئه غري امنة ويجازف من ياتي 
اىل الب�رصة الرشاء الب�رتول وهذا هو ج�زء من خطة 

التامر .
املخط�ط كان خبيث�اً ج�داً والتآم�ر واض�ح برغم كل 
التعتي�م ال�ذي اُحيط به املوضوع ولم نش�اهد أي ردة 
فعل من الساس�ة العراقين او ادانة الجانب السعودي 

والغاء كل االتفاقيات والتعاقدات معهم.
الع�راق يعتمد يف تصديره للبرتول عى موانىء البرصة 
وه�ي منف�ذه والرئ�ه ع�ى الخلي�ج العرب�ي والعالم 
الخارجي وان طاقته االستيعابية تتجاوز ) 80 مليون 
طن ( س�نوياً ويصدر ما نس�بته )80%( من مجموع 

اإلنتاج العراقي عرموانئه الجنوبية   .
ع�ى جميع االق�الم الوطني�ة الحره ووس�ائل االعالم 
املرئية م�ن محطات تلفزه وفضائي�ات واملقروءه من 
صح�ف ومج�الت ومنش�ورات فض�ح ه�ذا املخطط 
الس�عودي لتدم�ري العراق وافش�ال بناء مين�اء الفاو 
الكبري رئة العراق يف الحرض واملس�تقبل ،، وتكثيف بث 
الرامج والتقاريري املراس�لن التي تصب الفش�ال هذا 

املخطط .

 

ه�ذا العنوان الذي انطل�ق اليوم من س�احة التحرير ومن رئيس 
الهيئة العليا للحش�د الش�عبي , كلمة حق نطق به�ا امام العالم 

اجمع.
ان الحش�د الشعبي هو ذلك الجيش العقائدي الذي أسسته فتوى 
املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا يف النج�ف االرشف , ورجال�ه هم ابناء 
املرجع األعى الس�يد السيس�تاني )حفظه الله( من ابناء عشائر 
الفرات االوسط وجنوب العراق, ومن ورثة املعدومن واملسجونن 
واملهجرين, ومن ابناء املقابر الجماعية الذين قدموا خرية ابنائهم 
فداءا للمقدس�ات والعرض والوطن, والذين ياتمرون بأمر السيد 

السيتاني, ويلتزمون بوصاياه .
لقد تاسس الحشد الشعبي يف ظرف قيايس زمني خرق كل النظم 
والقوانن العس�كرية للدفاع عن ارض العراق واملقدس�ات بعدان 

باعه املتخاذلون من رجال السياسة اىل االستكبار العاملي.
ف�كان حش�دا عقائدي�ا يحم�ل اف�كار ائمته ويس�ري عى خطى 
مرجعيت�ه الرش�يدة, وق�د غرّي معادل�ة الواقع من االنكس�ار إىل 
الن�رص وه�زم داعش نفس�يا من�ذ اللحظ�ة االوىل النط�الق تلك 
الفتوى املباركة, ورس�موا صورا للتاريخ لن ينساها االجيال عى 

مر العصور.
ومن هنا يتبن لنا ان  الحش�د الش�عبي هو عنوان كبري  وواسع,  
ولي�س ه�و عنوان محصور بمؤسس�ة رس�مية مرتبط�ة اداريا 

بالحكومة .
فالحش�د الش�عبي بعنوانه االخص يرتبط إداري�ا بالدولة ويتبع 

قوانيه�ا الوضعي�ة.
واما الحش�د الش�عبي بعنوانه االعم فهو  ال�ذي يرتبط, عقائدياً 

وفكرياً بنهج القائد السيستاني.
وهن�ا بدل�ت مش�كلة االس�تكبار العاملي مع الحش�د الش�عبي , 
فاملشكلة ليس مع مؤسسة اسمها مؤسسة الحشد الشعبي, بل 
املشكلة هي اساسها طائفي كون هذا الحشد بدا شيعيا, اسسته 
مرجعية النجف االرشف واس�تجابت له كل الطوائف والقوميات 
بعد ان وجدت يف هذا املرشوع روح املواطنة الخالصة البعيدة عن 

التعصب القومي والديني.
لق�د اثبت ابناء املرجعي�ة الدينية اليوم , يف مس�رية الوفاء لقادة 
النرص, ان االمة كلها حشد ش�عبي, لن تبيع العراق, ولن تساوم 
عى ش�ر منه ول�ن تقايض عى اخ�راج املتامرين والغ�زاة, وان 
االص�وات املنكرة الت�ي تنهق هنا وهن�اك مطالبة ببق�اء املحتل 
وانهاء الحش�د الشعبي س�وف لن نس�كت عليها, واننا ماضون 

بحشدنا مادامت فتوى مرجعيتنا قائمة.
وسوف يكون ثارنا لدماء الشهدين سليماني واملهندس  قريبا ان 

شاء الله تعاىل .
وسنصول صولة رجل واحد, عندها سيعلم االمريكان وال سعود,  

والبعثيون أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقن.

امة الحشد..اكبر من مؤسسة 
الحشد

بقلم/السيد محمد الطالقاين  اغتيال سليماني ورفاقه في منظار القانون الّدولّي
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اكد م�درب منتخب الش�باب 
الغ�اء  ان  جث�ر،  قحط�ان 
الرافدين،  لي�وث  تحض�رات 
قتل مستقبل الكرة العراقية.

»الهيئ�ة  ان  جث�ر  وق�ال 

التطبيعية وضعتنا يف موقف 
مح�رج ج�داً ام�ام الجان�ب 
اللبناني بعد ان حجزوا تذاكر 

السفر«.
جمي�ع  »الغ�اء  ان  واوض�ح 

بمستقبل  الخاصة  الرتتيبات 
الش�باب م�ن دون  منتخ�ب 
لقت�ل  طلق�ة  يع�د  دراس�ة 
مس�تقبل الك�رة العراقي�ة«، 
التطبيعي�ة  ق�رار  واصف�اً 

ب�«املترسع«.
الغ�ت  التطبيعي�ة  ان  يذك�ر 
ملنتخب  الوديت�ن  املبارات�ن 
االوملب�ي  ام�ام  الش�باب 

اللبناني.

جثير ينتقد الغاء استعدادات منتخب الشباب

س�نة ميالدية أخرى تحتفل دول العالم باس�تقبالها، وهي تطوي 
أحداث عام عصيب بّث الرعب وخطف األنفاس بعد أن كان مرسحاً 
وعنواناً لقاتل غر مرئي ال يعرف منه غر اس�م كورونا املش�ؤوّم! 
لكّنه ش�ّل الحياة وأجهز عىل االقتصاد وضحك عىل جيوش جّبارة 
كان�ت تتباه�ى بقوتها حتى بات�ت أضعف م�ن أن تواجهه! هكذا 

ببساطة ال قوّة وال عظمة لإلنسان أمام أضأل خلق الله.
رياضياً، عام 2020 لم يكن متمّيزاً، لكنه شاهداً ملن هو فعالً ملفتاً 
بإدائه واس�تطاع أن يحّقق االنجاز وواصل العمل متحّدياً مخاطر 
الوب�اء ليرتك بصمة س�تكون تاريخاً اس�تثنائياً يس�ّجل له ودليالً 
ع�ىل إبداعه وحرصه عىل منح الحياة واألمل لألجيال القادمة، وإن 

كانت أنياب الوباء مغروسة بن جوانبه.
ومثلما كان للناجحن نصيب، فإن للفاش�لن الحضور األكثر حن 
تأّبطوا ملّف الوباء ليكون عذراً لهم وَمْهرَباً لكل اخفاقاتهم، فكان 
صوتهم عالي�اً وظهورهم اإلعالمي أخذ طاب�ع الثقة بالنفس بعد 
أن تذّرعوا بكورونا وتوّقف النش�اطات الرياضية كس�بب يف غياب 

اإلنجاز واستمرار االخفاق!
الرياض�ة العراقي�ة، استس�لمت كلياً لقي�ود الجائحة، ب�ل مّثلت 
للبعض استثماراً فريداً ملرشوع استمالك كل املفاصل واملؤّسسات 
الرياضي�ة وإحكام القبضة عىل مناصبها القيادية يف وقت توّقفت 
خط�ط البن�اء والتطوي�ر املوعودة للمنش�آت الرياضي�ة، ومّررت 
أنظمة وقوانن داخلية عّززت من نفوذ املتحّكمن ببعض املفاصل 

وأجهزَت عىل آمال الطامحن بالتغير!
نماذج من مش�اهد الفشل تجّسدت بالُس�لطة العليا للرياضة وما 
ج�رى قبل انتخابات املكتب التنفيذي للجنة األوملبية يف 14 ترشين 
الثاني من خروقات وفوىض وترقي�ع قانوني ومراوغة وتحالفات 
كان�ت نتيجتها تخوين وطعن وكش�ف عورة تل�ك العملية انتهت 
بس�قوٍط م�دٍو ملصداقي�ة النواي�ا وتدّخ�ل دويل بنس�ف إجراءاتنا 
بعدم االعرتاف بها وإلغاءه�ا، ولو كان هناك ترشيع يحِفظ الحّق 
َب تلك  القانوني للرياضين والجماهر، لكان كّل من اش�رتك وس�بَّ
الفضائح تحت املس�اَءلة واملُحاس�بة تنتهي بختم ق�رار إبعادهم 

نهائياً عن الرتشيح ألي انتخابات قادمة.
إن قضي�ة ما حص�ل بانتخاب�ات املكتب التنفيذي ل�م تتوقف عند 
حدود معينة، بل ساهمت بتشجيع مفاصل أخرى لتطويع ظروف 
الوب�اء يف تكييف التعليمات واالجراءات إلنت�اج انتخابات أقرب اىل 
الصورية منها اىل الواقعية، ولم تجد من يتحّقق عن مدى سالمتها 
أو توجيه س�ؤال ب�ريء جداً: م�اذا حّققتم من انجازات لس�نوات 

طويلة حتى نقتنع بأحقيتكم لالستمرار بمناصبكم؟! 
ال خ�ر ُحِص�َد يف عام 2020 غر أنه كش�ف لنا حقيقة الفاش�لن 
ين خل�ف مصائبه! لينض�ّم هو اآلخر لقائمة من س�نوات  املتس�رتّ
الخس�ارة للرياض�ة العراقية، فال أي�ام االس�تقرار والنماء دفعت 
القائم�ن للعم�ل عىل تطوي�ر هذا القط�اع واالرتقاء ب�ه لتحقيق 
االنج�ازات، وال أي�ام املصاِئ�ب واملَح�ن ش�حذت الِهَم�م وأوقدت 
برؤوس�هم ج�ذوة التح�دّي لتأكيد جدارته�م يف تخّط�ي الِصعاب 

وصناعة تاريخ ُمرشق لهم يمحو كل أخطائهم السابقة.
ال نريد أن نرمي بأسباب الفشل والرتاجع لعاٍم مىض، وال عىل وباء 
انترش، فمواقف النجاح يصنعها االنسان بإرادته وحكمته..ترتقي 
بأع�ىل صورها حن ينتزعها من رحم املعاناة واملخاطر، وطاملا أن 
الشخوص لم تتغّر فال رجاء يف بشائر خر سيحملها العام الجديد 

للرياضة العراقية.
باختص�ار.. ال يص�ح ان نوّج�ه عتب�اً أو اتهاماً لع�ام 2020 ألننا 
اخفقنا يف تحقيق االنجاز الريايض، فالكل يّدعي وصل مصره مثل 
حكاية يوس�ف، والكل يعرف ال ذئباً أكلُه وال دماًء أقنعت يعقوب، 
بل أخوة له اتفقوا عىل قتله!! عىل ماذا ُنعيب الزمان والعيُب فينا؟!

أحمد خلف يقترب من النفط وشنيشل 
مدربا لكرة النوارس

ال تّتِهموا 2020!عجلة تغيير المدربين بدأت دورانها..

رعد العراقي

مع وص�ول عجلة ال�دوري العراقي املمتاز 
ادارات  ب�دأت  ع�رشة  الثالث�ة  الجول�ة  اىل 
االندي�ة بالتح�رك واالطاح�ة باملدربن من 
اج�ل تصحيح مس�ار فرقه�ا الكروية قل 

فوات االوان.
اندي�ة ال�زوراء والنج�ف والطلب�ة والنفط 
والقاسم بدأت بالفعل بالبحث عن مدربن 
الكروي�ة فبعضه�ا نج�ح  لفرقه�ا  ج�دد 
باس�تقطاب احد املدربن والبعض االخر ال 

زال قيد البحث.
خلف والنفط

أوض�ح مصدر مقرب من ن�ادي النفط، أن 
اإلدارة فتح�ت قن�وات اتص�ال م�ع املدرب 
الش�اب أحمد خلف، لخالف�ة يحيى علوان، 

يف قيادة الفريق بالدوري املمتاز.

وق�ال املص�در »بع�د تعث�ر التف�اوض مع 
املدرب رايض شنيشل الذي التحق بالزوراء، 
لج�أت إدارة النف�ط للتف�اوض م�ع أحمد 
خل�ف ال�ذي اس�تقال مؤخ�رًا م�ن تدريب 

الطلبة بسبب األزمة املالية«.
وأضاف »إدارة النف�ط غر مقتنعة بنتائج 
الفري�ق يف ال�دوري، وتبح�ث ع�ن م�درب 
ينتشل الفريق ويحقق نتائج طيبة، اإلدارة 
ت�رى أن املجموع�ة املتاح�ة م�ن الالعبن 
تستطيع املنافسة عىل املراكز األوىل، وليس 

احتالل املركز الثامن«.
ونوه املصدر أن األيام املقبلة ستشهد حسم 
الصفق�ة، بع�د االتف�اق مع امل�درب، عىل 

جميع التفاصيل، قبل اإلعالن الرسمي. 
يشار إىل أن نادي النفط يحتل املركز الثامن 

يف ج�دول ترتيب ال�دوري العراق�ي املمتاز 
برصيد 16 نقطة.

شهد مدربا للنجف
اتفقت إدارة النجف م�ع املدرب عبد الغني 
ش�هد، عىل قيادة الفريق خلفا للمس�تقيل 
 13 الجول�ة  اعتب�ارا م�ن  أحم�د،  حس�ن 

للدوري.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة للنجف عيل 
هاش�م، أن رئيس الهيئ�ة الدكتور رضوان 
الكن�دي اجتمع باملدرب وت�م االتفاق معه 
ع�ىل قي�ادة الفري�ق، اعتب�ارا م�ن الجولة 

املقبلة أمام الكهرباء.
وب�ن أن املدرب ش�هد أب�دى موافقته عىل 
العم�ل مدرب�ا للفريق بش�كل طوعي دون 
الحدي�ث باألم�ور املالية، برشط أن تس�لم 

حقوق الالعبن.
وأوضح »وت�م االتفاق عىل تس�ليم الدفعة 
الثانية لالعبن البالغة %15 من عقودهم«.

وأشار إىل أن اإلدارة ملتزمة باملوعد وستدفع 
الدفع�ة الثالث�ة أيض�ا باملوعد املح�دد، من 
أجل خلق اس�تقرار نفيس لالعبن، ليتمكن 
املدرب من تحقيق نتائج طيبة مع الفريق.
الجول�ة  النج�ف تع�رض يف  أن  إىل  يش�ار 
املاضي�ة إىل خس�ارة أمام الح�دود بهدفن 

مقابل هدف واحد.
شنيشل يعود للنوارس

قاد املدرب رايض شنيش�ل، ام�س االثنن، 
الوحدة التدريبية االوىل للزوراء بعد تسميته 

مدرباً للفريق.
وكان ن�ادي ال�زوراء، قد اعل�ن تعاقده مع 

شنيش�ل لقيادة الفريق ويس�اعده كل من 
حس�ام ف�وزي وحيدر عبد األم�ر وصالح 
حمي�د مدرب�اً للحراس ونص�ر عبد األمر 
مدرباً للياقة وعبد األمر ناجي محلالً فنياً.
وق�ال عض�و الهيئ�ة االدارية للن�ادي عبد 
الرحمن رش�يد إن »املدرب رايض شنيشل، 
وق�ع عىل عق�ده وق�اد الوح�دة التدريبية 

االوىل للزوراء«.
واوض�ح أن »املدرب حدد اهدافه يف الدوري 
املمتاز ودوري ابطال آس�يا خالل االجتماع 

وهو من اختار الكادر املساعد له«.
واض�اف ان »ادارة ن�ادي ال�زوراء توج�ه 
وكادره  قاس�م  باس�م  للم�درب  الش�كر 
املس�اعد عىل كل م�ا قدموه خ�الل الفرتة 

املاضية«.

أكد امل�درب عادل نعمة، مفاتحته من قبل ادارة نادي القاس�م لتدريب 
فريق�ه الكروي خلف�ا للمدرب املس�تقيل جاس�م جابر، كما 
نرشت ذل�ك العديد من وس�ائل اإلعالم ومواق�ع التواصل 

االجتماعي.
وق�ال نعم�ة ان »اتصاالً أجري مع�ي من قبل رجل 
األعمال واملس�تثمر املقيم خارج العراق حس�ن 
الرماحي وهو من اهايل القاسم والذي فاتحني 
لقيادة فريق القاسم للمرحلة املقبلة ساعياً 

لحل كل األزمات املالية للنادي«.
الع�راق  وص�ل  »الرماح�ي  ان  واض�اف 
لالتف�اق الثالثي ان�ا وه�و واالدارة بغية 
االتف�اق ع�ىل كل األمور الت�ي من خاللها 

يتم التعاقد لقيادة النادي«.
واض�اف نعم�ة: »عرض�ت رشوط�ي وطالبت 
بالعب�ن ج�دد يف االنتق�االت الش�توية لضمه�م 
للفري�ق ودف�ع مس�تحقات وعقود الالعب�ن وامور 

اخرى تخص الجانب الفني«.
واكد ان »الرماحي وافق عىل الرشوط وس�يتم مناقش�تها 
مع االدارة«، الفتا اىل ان »الرماحي يميش عىل خطى حس�ن 
العنك�ويش رئي�س ن�ادي الديواني�ة، رغبتاً من�ه لدعم نادي 

القاسم اعتزازا بمدينته«.
واض�اف انه »رفض عرض الطلبة لقي�ادة فريقها الكروي 
بعد تلقيه العرض من احد ممثيل النادي وذلك للوضع املايل 
الصعب الذي يمر ب�ه الطلبة وديون املرتاكمة«، مبينا انه 
ال يس�تطيع قيادة الفريق مع تراك�م أزماته التي ال حل 

لها«.
يذك�ر ان مس�رة عادل نعمة ب�دأت العب�ا يف املنتخبات 
الوطنية منذ موس�م 1990-1991 عندما ضّمه املدرب 
أنور جس�ام لصفوف منتخب الش�باب، وبع�د ذلك تم 

ضمه إىل صفوف املنتخب األوملبي.

عادل نعمة يوافق 
على تدريب القاسم 

يدرس نادي امليناء الري�ايض، التعاقد مع مدرب 
جديد خلفاً ملدربه الحايل تيتا فالرو.

وق�ال مص�در يف ادارة الن�ادي ان »ادارة املين�اء 
ممتعض�ة م�ن اداء الفري�ق ونتائج�ه يف دوري 
الك�رة املمتاز هذا املوس�م«. واوض�ح ان »ادارة 
النادي رشحت ثالثة مدربن لقيادة الفريق خلفاً 
لفال�رو وه�م كل من: عادل ن�ارص وغازي فهد 
ونارص طالع«. يذكر ان املدربن الثالثة سبق وان 

قادوا السفانة يف املواسم السابقة.

اعلن نادي الطلبة الريايض، تس�مية س�عد نارص، مدرباً لحراس مرمى كرة 
»االنيق«.

وذكر النادي أن »الهيئة االدارية للنادي سمت حارس مرمى الطلبة واملنتخب 
الوطني الس�ابق س�عد نارص مدرباً لحراس مرمى الفريق خلفاً للكابتن عبد 

الكريم ناعم الذي اعتذر عن تكملة املشوار مع الفريق«.
واضافت أن »نارص اتفق مع ادارة النادي عىل بنود العقد والذي سيس�تمر اىل 
نهاية املوسم الحايل بشكل اويل لحن اتضاح الرؤيا للمدرب«، مبيناً ان »نارص 
التحق بالتدريب�ات اليوم االحد وقاد تدريبات الح�راس رفقة املدربن ابراهيم 

عبد نادر وفريد مجيد«.

أنه�ت إدارة ن�ادي الحش�د الش�عبي الريايض، 
املوافق�ات األصولية النضمام الالعب االمريكي 
ماكي ديرك، لتمثيل فريق كرة السلة يف الدوري 

املمتاز.
وذك�ر بي�ان لن�ادي الحش�د تابعت�ه /املراقب 
العراقي/، أنه من املنتظر أن يخوض منافسات 
النافذة الثانية لدوري السلة املمتاز، التي تفتتح 
مبارياته�ا يوم غد الثالثاء، حي�ث يلتقي فريق 

الحش�د الش�عبي فريق الكهرباء عند الس�ابعة 
مس�اء، عىل قاعة الش�عب املغلقة. وأكد البيان، 
أن الالعب األمريكي س�يلعب م�ع الفريق بديال 
للمح�رتف اللبناني الدويل عيل حي�در، الذي كان 
نجم منافس�ات الناف�ذة األوىل، بي�د أن اإلصابة 
الت�ي تعرض له�ا حرمته من إكم�ال مهمته يف 
منافس�ات الناف�ذة الثانية، التي س�وف تجمع 
س�لة الحش�د الش�عبي مع فرق بغداد. يذكر أن 

األمريك�ي،  الالع�ب 
يبل�غ م�ن العمر 31 
مرتين  وطول�ه  عاما 

و11 س�م، سبق له أن 
اح�رتف اللعب يف الدوري 

األردني وكانت آخر مشاركة 
ل�ه يف املوس�م امل�ايض م�ع نادي 

الظفرة اإلماراتي.

أعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة، افتت�اح 
مالعب تنس جديدة يف مجمع ملعب الش�عب 
ال�دويل االس�بوع املقب�ل. وذكرت ال�وزارة يف 
بيان تابعت�ه /املراقب العراق�ي/، أن »وزير 
الش�باب والرياض�ة عدن�ان درج�ال، تفقد 
مالع�ب التن�س األربع�ة يف املرك�ز التدريبي 
بمجمع ملعب الش�عب الدويل. ويضم املركز 

التدريبي اربعة مالع�ب، ثالثة منها للتدريب 
وملع�ب رئي�س واح�د، ت�م إع�ادة تاهيلها 
بالكامل، إذ بدأ العم�ل فيها بإيعاز من وزير 
الش�باب والرياض�ة منتصف ش�هر ترشين 
الثاني امل�ايض 2020«. واضافت أن »الوزير 
درج�ال عرب ع�ن رض�اه الت�ام بمواصفات 
العم�ل يف مالع�ب التنس ال�ذي نفذته رشكة 

NYNORD الس�ويدية وألول م�رة يف العراق 
ارضي�ات اكريل�ك HaRD cOuRt ومواصفات 
دولي�ة معتم�دة ل�دى االتحاد ال�دويل للتنس 
Itf. وأك�د الوزير درجال، خالل الزيارة التي 

رافق�ه فيها مدير عام دائ�رة الرتبية البدنية 
احم�د عودة زام�ل، و ماجد الج�ادري املدير 
املفوض للرشكة املنف�ذة، ان املالعب االربعة 

ستكون جاهزة خالل االسبوع 
املقب�ل بحل�ة جميلة مناس�بة 
للعبة التي تحتاج منا كل الدعم 

عقب إهمال لعقود طويلة«.

الميناء يفاضل بين ثالثة مدربين 

سلة الحشد تضم المحترف ماكي ديرك

االسبوع المقبل.. افتتاح مالعب تنس جديدة في العراق

ناصر مدربًا لحراس مرمى الطلبة



لم يتفاجأ تياجو س�يلفا مدافع تشيليس اإلنجليزي بقرار 
إقالة مدربه الس�ابق، توم�اس توخيل، من قيادة باريس 
 RMC س�ان جريمان الفرنيس.رصح س�يلفا ع�ر قناة
الفرنس�ية: »قرار إقال�ة توخيل صعب، لكن�ه متوقع، 
فاألم�ور داخليا كانت تنذر بتغي�ريات مقبلة«.وأضاف 

املدافع الرازي�ي: »يف رأيي، فإن ليوناردو املدير الريايض انفرد 
بالق�رار، وق�د اختار اإلطاح�ة بالجهاز الفن�ي، وال أعرف هل 
كان�ت خطوة جي�دة أم ال بش�أن إقالة توخي�ل ومعاونيه بعد 
املباراة«.واستدرك قائد سان جريمان السابق: »لكن املؤكد، أن 
ه�ذا التغيري لم يكن مخططا له يف الوق�ت الحايل«.وعن املدرب 
جريمان،  لس�ان  الجديد 
ق�ال املداف�ع الرازي�ي: 
ماوريس�يو  أدى  »لق�د 
رائع�ا  عم�ا  بوكيتين�و 
أنه  توتنه�ام، وأعتقد  يف 
متحفز للعمل يف باريس 
بع�د رحيله ع�ن النادي 
م�دة 20 عام�ا، أي أن�ه 
الن�ادي  أج�واء  يع�رف 
قليا«.وأتم تياجو سيلفا 
»بالطب�ع  ترصيحات�ه: 
تغ�ري  ج�ي  إس  ب�ي 
كث�ريا، لكن�ه ذو خلفية 
الق�دم،  ك�رة  يف  كب�رية 
العب�ن  م�ع  وس�يعمل 
ع�ى أع�ى مس�توى، ما 
زل�ت من أنص�ار الفريق 

البارييس«.

فت�ح نادي إيفرتون، باب املفاوضات مع العبه، 
بش�أن تجديد تعاقده، خش�ية انتقاله لصفوف 

مانشسرت سيتي.
وتس�ر املحادثات بش�كل إيجابي بني إيفرتون 
ولوك�اس دين، من أجل توقيع عقد طويل األمد 

بني الطرفني.
ويغيب لوكاس دين عن املالعب منذ 22 ترشين 

الثاني املايض، وينتهي عقده يف صيف 2023.
وحس�ب صحيف�ة »الدي�ي مي�ل«، ارتبط اسم 
دين بالتفاوض مع مانشس�رت سيتي يف كانون 
الثاني الج�اري، األمر الذي ح�رك املدرب كارلو 
أنش�ليوتي، ملحاولة تمديد عق�د الالعب، البالغ 

من العمر 27 عاًما.
ويبح�ث إيفرت�ون عن تقديم عق�د طويل األمد 
لدي�ن، نظ�رًا لتأث�ره الكبر مع الفري�ق األول، 
وذل�ك كما حدث مع ماي�كل كني الذي وقع عىل 

عقد يمتد ل�5 سنوات الصيف املايض.
يذك�ر أن دين يتعاىف من الجراح�ة التي أجراها 
يف الكاحل، عىل آم�ل العودة للمالعب قبل نهاية 

الشهر الجاري.
وارتب�ط اس�م دين بمانشس�رت سيت�ي، يف ظل 
التكهنات التي تحوم حول مس�تقبل بينجامني 
مين�دي بع�د خرق�ه لقواع�د ف�روس كورونا 

مؤخرًا.

سولسكاير يستهدف التخلص من سداسي مانشستر يونايتد

إيفرتون يسعى 
لتجديد عقد 
لوكاس دين
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أوض�ح تقري�ر صحف�ي، موق�ف البلجيك�ي روميل�و 
لوكاكو، مهاج�م إنرت ميالن، من اللحاق بمباراة الفريق 
أمام روما املقرر له�ا األسبوع املقبل، بالدوري اإليطايل.
ويس�تعد إنرت ملواجهة سامبدوريا، غدا األربعاء بالجولة 
16، ع�ىل أن يس�تضيف نظ�ره روم�ا، األحد 
املقب�ل عىل ملع�ب سان س�رو بالجولة 
17 م�ن مس�ابقة الكالتش�يو.كان 
لوكاكو قد تعرض لإلصابة خالل 
مباراة إنرت وكروتوني، واضطر 
للخ�روج يف تبدي�ل اضطراري 
بالدقيق�ة 75، بس�بب إصابة 
صحيف�ة  عضلية.وذك�رت 
»كوريري ديللو سبورت«، أن 
لوكاكو يعاني من مشكلة 
يف الفخ�ذ لكنها ال تبدو 
خط�رة، مش�رة إىل 
أن املهاجم سيغيب 
املب�اراة  ع�ن 
أم�ام  املقبل�ة 
. ي�ا ر و مبد سا
أن  وأضاف�ت 
اإلنرت لن يخاطر 
بالدفع بلوكاكو 
أمام سامبدوريا 
، لتجنب املزيد من 

الستعادت�ه الرضر، لكن النادي  يه�دف 
خالل مب�اراة روما.ويعد لوكاكو هو ه�داف إنرت ميالن 
بال�دوري اإليطايل ه�ذا املوس�م، حيث سج�ل 12 هدًفا 

يحتل بها املركز الثاني بجدول ترتيب الهدافني.

كش�ف تقرير صحفي ع�ن األسماء التي حددها ماوريس�يو 
بوكيتين�و، املدير الفني الجديد لباريس سان جرمان، تمهيًدا 

للتعاقد معها خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وذك�رت صحيفة »مارك�ا« أن وصول بوكيتين�و ملقاعد بدالء 
سان جرمان، أصبح نقطة جذب ملستقبل الفريق والصفقات 
املمكن حدوثها، والتي يطلبه�ا املدرب للبدء يف مهمته كمدير 

فني يف حديقة األمراء.
وأضاف�ت أن بوكيتينو طلب التعاقد مع هوجو لوريس وديي 
آيل، ثنائ�ي توتنه�ام هوتس�بر اإلنجليزي، لض�م الالعبني يف 

املركاتو الشتوي.
وأوضح�ت الصحيفة أن توتنهام ليس لدي�ه نية لبيع هوجو 
لوري�س ودي�ي آيل يف املركاتو الحايل، رغ�م رغبة بوكيتينو يف 

ضم الثنائي.
ومن املقرر أن يقود بوكيتينو، أول مباراة له كمدير فني لسان 
جرم�ان، غدا األربعاء، أمام سانت إيتيان، يف إطار الجولة 18 

من الدوري الفرنيس.

يس�تعد أويل جونار سولس�كاير، مدرب مانشس�رت يونايتد، لعقد جلسة 
حاسم�ة مع ع�دد من نج�وم الفري�ق املهمش�ني، للتحدث ع�ن خططه 

الخاصة باملركاتو الشتوي هذا الشهر.
ويتطل�ع م�درب اليونايتد للتخل�ص من 6 العبني هذا الش�هر، مع حاجة 
الفري�ق لتدعي�م الصفوف، إال أن إدارة الش�ياطني الحمر ل�ن تتعاقد مع 
أي الع�ب إال إذا أتي�ح بس�عر مناسب، وذلك بحس�ب صحيف�ة »ذا صن« 

الربيطانية.
وع�ىل رأس الالعبني املنتظر رحيلهم ه�و الحارس سرجيو رومرو، الذي 

فشل يف تأمني رحيله يف اليوم األخر من املركاتو الصيفي املايض.
كم�ا يرغ�ب وس�ت بروميت�ش يف التعاقد م�ع املداف�ع فيل جون�ز، الذي 
يعان�ي من اإلصابات، وقد يواف�ق اليونايتد عىل رحيله للتخلص من أجره 

األسبوعي الذي يصل إىل 75 ألف جنيه إسرتليني.
ويستهدف مان يونايتد أيًضا التخلص من ماركوس روخو الذي لم يشارك 

يف أي مباراة مع الفريق هذا املوسم، ويجذب بدوره اهتمام نيوكاسل.
وال تزال الش�كوك تحوم حول مس�تقبل الثنائي جي�يس لينجارد ودانييل 
جيم�س، أما براندون ويليامز، فرغب مانشس�رت يونايت�د يف إعارته مع 
وجود اهتمام من ناديي ساوثهامبتون وباير ليفركوزن للظفر بخدماته.

اىل ذلك قال تقرير صحفي، إن نادي مانشسرت يونايتد رفض طلب نظره 
أتاالنتا اإليطايل، بالسماح باإلبقاء عىل الالعب أمادو ديالو تراوري، ضمن 

صفوف الفريق حتى نهاية املوسم الحايل.
وتعاقد اليونايتد بش�كل رسمي مع الالع�ب، يف الصيف املايض مقابل 21 
ملي�ون يورو باإلضاف�ة إىل 20 مليون يورو أخ�رى كمكافآت وإضافات، 
ومن املقرر أن يبدأ مسرته مع الشياطني الحمر خالل شهر كانون الثاني 

الجاري.
إال أن جاسربيني، املدير الفني ألتاالنتا، عرب عن رغبته يف اإلبقاء عىل ديالو 

بصفوف فريقه حتى نهاية املوسم.
وبحس�ب صحيفة »ديي ميل« الربيطانية، فإن مانشس�رت يونايتد رفض 
مح�اوالت أتاالنت�ا لإلبقاء عىل الجناح الش�اب، عىل سبي�ل اإلعارة لبقية 
املوسم، مش�رة إىل أن الش�ياطني الحمر ليس لديهم ني�ة لتمديد صفقة 

إعارته بالدوري اإليطايل.
ون�رش ديالو صورة ل�ه مع حقائبه عىل متن طائ�رة حيث زعمت تقارير 
صحفية أنه كان متوجًها إىل روما لوضع اللمس�ات األخرة للحصول عىل 
ترصيح العمل، مؤكدة أن يونايتد واثق من أنه سيحصل عىل األوراق خالل 

األيام الحالية.

اإلنجليزي�ة،  الصح�ف  اهتم�ت 
بالضغوطات الت�ي يعاني منها فرانك 
المبارد مدرب تش�يليس، بعد خسارته 
1-3 أمام مانشس�رت سيت�ي، إضافة 
إىل تس�ليط الض�وء ع�ىل دف�اع بي�ب 
جوارديوال، ع�ن الالعبني الذين خرقوا 

قواعد فروس كورونا.
وعنون�ت صحيف�ة م�رور »سأقاتل 
من أج�ل وظيفت�ي.. المب�ارد يعرتف 
بتواج�ده تحت الضغط، لكنه سيقاتل 

لتصحيح الوضع«.
»هودس�ون:  كتب�ت  الجان�ب،  ويف 
الجماه�ر تقل�ق بص�ورة أك�رب عىل 

النقاط من حمقى كورونا«.
عنون�ت  ست�ار  دي�ي  صحيف�ة  أم�ا 
»تش�يليس«، مع استب�دال الحروف يف 

الوسطي  بكلمة »جحيم«.
وكتبت يف األسفل »آالم البلوز تتواصل، 
ولكن فرانك المبارد سيواصل القتال«.
م�ن جانبها، عنونت ديي إكس�ربيس 
»ال تنتق�دوا مين�دي.. دف�اع بيب بعد 
آخ�ر خرق لقواعد الحظ�ر.. الالعبون 

ليسوا فقط من يحطمون القوانني«.
ويف الجان�ب، كتبت »المب�ارد الحزين 

يشعر بألم«.
وعنون�ت صحيف�ة دي�ي تيليج�راف 
»المبارد: امنحوني املزيد من الوقت«.

»تصاع�د  األسف�ل  يف  كتب�ت  كم�ا 
الضغوط�ات ع�ىل ق�ادة ك�رة القدم، 
لتفعي�ل اإليق�اف عىل الالعب�ني الذين 

يستخفوا بقواعد كورونا«.
إندبندن�ت  صحيف�ة  عنون�ت  كم�ا 

م�ع  املفاوض�ات  يفت�ح  »الس�برز 
ه�اري كني«.أم�ا صحيف�ة التايم�ز 
ع�ن  جواردي�وال  »دف�اع  عنون�ت 
الجانب  حمق�ى كورونا«.وكتب�ت يف 
»الهزيمة تزيد من تراكم الضغوطات 

ع�ىل المبارد«.وكتب�ت صحيف�ة 
»تزاي�د  الجاردي�ان 

ع�ىل  الضغوط�ات 
المبارد«.

أعل�ن نادي أتلتيك بلباو اإلسباني، عن تعيني مارسيلينو 
جارسيا تورال مديرا فنيا جدي�دا للفريق، خلفا للمدرب 
جايزيكا جاريتانو، الذي أقيل رغم الفوز عىل إلتيش )1-

0( يف الدوري.
ووق�ع ت�ورال املدي�ر الفني الس�ابق ل�كل م�ن فياريال 
وفالنس�يا ع�ىل عقد لتدري�ب أتلتيك بلب�او حتى 2022.

وأوض�ح بلباو يف بي�ان: »مارسيلينو يمتل�ك قدرا هائال 
من الخربة يف مجال التدريب باملس�تويات العالية، حيث 
خ�اض يف مس�رته التدريبي�ة 416 مب�اراة، منها 320 
مواجه�ة بالدوري اإلسباني، و54 بك�أس ملك إسبانيا، 

و42 مباراة يف البطوالت األوروبية«.
وأضاف البيان: »آخر منص�ب تواله مارسيلينو جارسيا 

ت�ورال، كان املدي�ر الفني لفريق فالنس�يا، وقاد الفريق 
للفوز بلقب كأس ملك إسبانيا يف موسم 2019/2018«.

ويحت�ل أتلتي�ك بلب�او، اآلن املرك�ز التاس�ع يف ال�دوري 

اإلسبان�ي، حيث ك�ان انتصاره ع�ىل إلتيش ه�و الثاني 
فق�ط له، يف آخ�ر 8 مباريات خاضها باملس�ابقة.وأعلن 
الن�ادي يف وقت سابق: »أتلتيك بلباو قرر فس�خ التعاقد 
مع جايزيكا جاريتانو، والطاقم املعاون له، من املنصب 
ال�ذي ت�واله يف الخام�س م�ن كان�ون أول 2018، بع�د 
تصعي�ده من تدري�ب الفريق الثاني بالن�ادي إىل تدريب 
الفريق األول«.وأضاف: »أتلتيك بلباو يود توجيه الشكر 
إلي�ه، عىل إخالصه يف العمل والجهد الذي بذله منذ توليه 
تدريب الفريق األول«.هائي كأس ملك إسبانيا يف املوسم 
املايض، ولكنه لم يخض النهائ�ي أمام ريال سوسييداد 

حتى اآلن، بعد تأجيل املباراة بسبب جائحة كورونا.

بوكيتينو يطلب صفقتين 
في الميركاتو الشتوي

إنتر ميالن قلق
 بسبب اصابة لوكاكو

سيلفا: كنا  نتوقع إقالة توخيل 

حزن المبارد  يسيطر على صحف إنجلترا

أتلتيك بلباو يعين مديًرا فنًيا جديًدا



تسرع
احسان عيل العاريض

عجل�ت  ش�فتي؛  تيبس�ت 
بانسحابها، وقفت كالتمثال 

للت�و عرفتها!  أرقبها؛ كوني 
شل لساني.

هدايا
عباس عجاج

كما كان متوقعا
بابا نويل مّر من هنا, مرتديا 
كمامة، ق�ّدم هداياه إىل أوالد 
األغنياء، و غ�ادر ليعطس يف 

قريتنا.

إلهام
نزار الحاج عيل

بألعابه�ا الش�قّية تدل�ت ما 
بني السطور، ثّم تجلّْت...عىل 

شكل قصيدة.

كأنه هو
خالد العمر

ن�ي نفس�ه يف أواخ�ر العام 
املنرصم....

وح�ث  الش�ارع،  إىل  ن�زل 
الخطى نحو أقرب كشك يبيع 

السجائر.
أش�ار امل�ارة إىل ظ�ل يم�ي 
متهالكا ويدخن .... كأنه أنا.

املراقب العراقي/ متابعة...
 أطلق�ت دائ�رة العالق�ات الثقافي�ة العام�ة ع�ر نافذتها 
اإللكرتونية فقرة  crd الثقافية املنوعة يف مجاالت الش�عر ، 
النثر ، الخواطر، القصة القصرية ، الش�عر الشعبي، الرسم 
، النح�ت، فن املصغرات، التصوي�ر )التصوير الفوتوغرايف-

الفديوي( ، التصميم ،التمثيل .
وته�دف  فقرة  crd الثقافية تس�ليط الضوء عىل النتاجات 
الثقافي�ة يف مجاالته�ا الثقافي�ة واألدبي�ة ودع�ت الدائ�رة 
الراغبني يف املش�اركة من كال الجنسني، ولألعمار كافة من 
املحرتفني واملوهوبني إىل إرس�ال نتاجاتهم عر بريد صفحة 
الدائرة ابتداًء من الثال�ث من كانون الثاني الجاري، ولغاية 
العرشي�ن منه إذ س�تقوم بنرش املش�اركات بش�كٍل يومّي 
ضم�ن برنام�ج الصفح�ة، وس�يمنح املش�ارك ضمن هذه 

الفقرة شهادة تقديرية .

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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يا سلوَة املغدور يف ف��كرِه
 وحرية املجهول يف أمرِه 

 ويا بريق الفجر يف ليلٍة 
مثل شعاع البدر يف ط�هرِه 

قد جال يف أشواقه وهلًة
 وحاور املكنوَن من س��رِه

 فقرب الص��ادق من وجدِه 
وأبعد النافَر من ه�جرِه

 الله أدرى بالذي قد جرى 
يف صمته الناطق أو جهرِه

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
لراح�ة بالك: املعاملة باملثل هي أفضل أس�لوب للحفاظ عىل 

الراحة.
ال يهمني أمر كل ش�خص يرحل من حياتي، ما يهمني أن ال 

أكون املخطئ يف حقه.
الج�زء املحذوف من كلماتنا، األحالم التي ال نخر عنها أحداً، 
النظرة التي نحتفظ بها حتى نستدير، هي نحن يف الحقيقة.
ال تس�مح ألي مخل�وق أن يحبطك، ال فكري�ًا، وال عملياً، وال 

عاطفياً، ال تسمح لهم أن يأخذوك إىل زاوية التعساء.
مساكنٌي َمن ال يتحلون بالصر، فأي ُجرٌح هذا الذي ال يلتِئُم 

إال بشكٍل تدريجٍي.
امل�رأة العاقلة ال تغار، قي�ل له وملاذا؟ قال: ألن الغرية اعرتاف 

بأن هناك امرأة أجمل منها.
من باب األدب استمع للبرش جيداً أما من باب االحتياط، فال 

تصدق كل ما يقولون.

املراقب العراقي / متابعة...
صدر عن مركز حمو رابي للبحوث والدراس�ات االسرتاتيجية  كتاب 
)املوسوعة القانونية للحشد الشعبي ( ملؤلفه الدكتور مصدق عادل 

والذي يقع بحوايل )300( صفحة .
ويتضم�ن الكتاب جميع الترشيعات التي عالجت موضوع الحش�د 
الش�عبي ع�ر نص�وص دس�تورية أو ع�ر قان�ون هيئ�ة الحش�د 
الش�عبي رق�م )40( لس�نة 2016 او القوانني االخ�رى ذات الصلة 
واملطبقة بالواقع العميل والتي تتمثل بقانون العقوبات العس�كرية 
رقم)19(لس�نة )2007( وغريها باالضاف�ة اىل ماصدر عن مجلس 
ال�وزراء به�ذا الش�أن .يع�د ه�ذا الكت�اب بمثاب�ة وثيق�ة قانونية 

للمتخصص�ني والعامل�ني يف 
الحشد الش�عبي اوال ناهيك 
عم�ن يرغ�ب تطوي�ر عمل 
القانونية  واليات�ه  الحش�د 
لضم����ان  والدس�تورية 
ه�ذه  ودع���م  الحق�وق 
الت�ي  االمني�ة  املؤسس�ة 
ال�دور  له�ا  كان  مثلم�ا 
النرص  الفاع�ل يف تحقيق 
االره���اب  ع�ىل  املنج�ز 
وحم���اية  واالرهابي�ني 
وس�يادته  الع�راق  ام�ن 
ش�عبه،فهي  وكرام���ة 
الكثري  لديه�ا  مؤسس�ة 
م�ن االنج�ازات يف البعد 
والقيمي   االنس����اني 

واالجتماعي ايضا .
الكت�اب  م������ؤل�ف 

ع�ادل  مص�دق  الدكت�ور 
،باالضافة اىل تخصصه بالقانون الدستوري وعمله كأستاذ القانون 
الدس�توري املساعد يف كلية القانون جامعة بغداد ،فهو القريب من 
مؤسس�ة الحش�د الش�عبي ومواكب ظروف التأس�يس ،وسبق ان 
كتب العديد من املقاالت واالراء التي تدعم العمل وتؤسس له بشكل 

قانوني ودستوري.
نب�ارك للدكتور مصدق هذا االنجاز ال�ذي يحمل صفتني االوىل بعده 
الرسمي لتيسري الحصول عىل االس�س القانونية والدستورية لهذه 
املؤسس�ة والثانية ملا فيه من بعد ديني وقيمي ووطني كون الحشد 
الشعبي تأس�س بفتوى املرجعية الرش�يدة ونخوة الوطن وحماية 

االنسان .

»الموسوعة القانونية للحشد الشعبي« 
نصوص دستورية وقوانين 

علي حسين عبيد: ال إبداع دون رسالة وال يوجد 
واقع ثقــافي مثـــالي في العراق

فاز مؤخرا بجائزة الطيب صالح في مجال القصة

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
عيل حس�ني عبي�د روائي وقاص وناق�د وصحايف. 
عضو جمعية العلوم السياس�ية يف العراق، وعضو 
اتحاد أدب�اء الع�راق والعرب. ن�رش أول نصوصه 
عام 1982 لتحفل تلك املس�رية باإلنتاجات األدبية 
املختلف�ة وف�از مؤخ�را بجائزة الطي�ب صالح يف 

مجال القصة
الروائي عيل لفتة سعيد التقى عبيد يف حوار خص 

به )املراقب العراقي( وخرج منه بهذه الحصيلة:
ما الذي جاء بك إىل حقل اإلبداع؟

أظ�ن أن هناك س�ببا أساس�يا قادن�ي إىل الكتابة 
خ�ون أو الح�ّكاء( العجيب  اإلبداعي�ة، إّنُه )القصَّ
الذي مأل طفولتي ومراهقتي باألجواء الس�احرة، 
واملغامرات، والبطولة، وأعني به أبي الفالح، الذي 
كان ُيسحر الجميع بحكاياته، التي تتميز بعنرص 
التش�ويق إىل أقىص ح�دوده، وباملتع�ة التي كانت 
تدم�ج كياني كلُّه بال�روي العجيب وتفصلني عن 
واقع�ي، ل�م تكن الحكاي�ة وحدها ُتس�حرني، بل 
خون يبدأ حكاياته  األجواء التي تحيط بي، فالقصَّ
ليال، يف أجواء ومؤثرات تش�به م�ا يحدث يف صالة 
امل�رح، يف ذل�ك الوق�ت قريتن�ا ل�م تك�ن تعرف 
الكهرباء، وعىل ضوء الفان�وس الخافت يبدأ رسد 
األب يتج�ىل ويتأل�ق لي�زرع األح�الم العظيم�ة يف 

مخيلتي الغرّة.
وهل اإلبداع رسالة أم موهبة فقط؟

ال يمك�ن أن أتخّي�ل غي�اب الرس�الة ع�ن اإلبداع 
عموما، والرد عىل وجه الخصوص، ليس باملعنى 
الوعظي الذي ييء للنصوص اإلبداعية، ولكن كل 
تجربة نقّدمها يف نص رسدي، س�وف تقّدم درسا 
م�ا للقراء، وقد أس�همت كتاب�ات روائية يف تغيري 
اإلنس�ان، فكرا وثورة وإنتاج�ا، أما املوهبة فربما 
تحرجنا يف البدايات وتضغط علينا، كي نعر عنها 
يف وعاء رسدي إبداعي، لكن بعد الرس�وخ وإثبات 

ال�ذات، ال ٌيس�َحب البس�اط م�ن تح�ت املوهب�ة، 
والدلي�ل م�ا قال�ه غارس�يا ماركي�ز يف مذكراته، 
بأنه كان يكتب كأنه )عامل( ويس�تمر يف الكتابة 
نص�ف نهار، وه�ذا نظام عمل بالنس�بة ل�ه، أما 
الذين ينتظ�رون املوهبة كي تدفعهم وتحّثهم عىل 

الكتابة، فهؤالء إما مبتدئون أو كساىل.
فزت مؤخرا بجائزة الطيب صالح يف مجال القصة، 
ماذا تشكل لك الجائزة وكيف ترى الجوائز بصورة 

عامة يف مسرية املبدع؟
تعل�م أننا بدأن�ا طريق اإلبداع من�ذ عقود، وتعرف 
أيض�ا املصاع�ب الت�ي م�رّت بحياتن�ا )الكتابية( 
وأن�ت عىل علم بالعقبات التي كانت توَضع أمامنا 
ك�ي ُنهزَم ونتوقف عن الكتاب�ة، كما أنك عىل علم 
والوسط الثقايف كله، بأنني هجرت النرش وتوقفت 
عن الكتابة، وقاطعت النش�اطات الثقافية خمس 
س�نوات متوالية، بس�بب الظلم واإلجح�اف الذي 
تعرض�ت لهما، لذلك بعد س�نوات الكدح الطويلة، 
أنظ�ر إىل جائ�زة الطي�ب صالح التي ف�ازت فيها 
مجموعتي القصصية »لغة األرض« باملركز األول، 
أنظ�ر إليها ع�ىل أنها نوع من اإلنص�اف واملكافأة 

فت م�ن وطأة الش�عور بالغبن  العادل�ة التي خفَّ
عندي، وبخصوص موض�وع الجوائز وتأثريها يف 
املبدع، فأقول إن الجوائز تحّفز عىل اإلبداع، وترتك 
فس�حة أمل إلثبات ال�ذات عند األدب�اء، كما أنها 
تجع�ل الكاتب مق�روءاً ومعروف�ا ومتصالحا مع 

نفسه واآلخرين.
متى تب�دأ عندك لحظ�ة الكتابة؟ ه�ل هناك زمن 
مح�دد، طقوس مح�ددة أم هي تنب�ع حيث تنبع 

الفكرة؟
 أنا أكتب يوميا بسبب طبيعة عميل وتأمني مصدر 
رزق عائلتي، فالكتابة أصبحت تعيش معي يف كل 
لحظة، لكن الكتاب�ة اإلبداعية، محكومة برشوط 
عدي�دة، تبدأ بالتخطيط وجمع املعلومات، وتوفري 
الوق�ت الالزم، وأج�واء الكتابة، ثم الب�د أن تحني 
لحظة ال�رشوع، أو س�اعة الصفر كما يس�ميها 
بعضن�ا، فالكتاب�ة أش�به بخوض معرك�ة، فيها 
تضحيات وخسائر وأرباح، فيها بطولة وإحباط، 
فيه�ا متع�ة هائل�ة أو انتكاس�ة ش�ديدة عندما 
ال تج�د م�ا تكتبه متش�ابها مع م�ا خططت له، 
فك�رة الرواية ال يمك�ن أن تكون آنية، إنها تجربة 

متش�عبة تعيش�ها وتتغلغ�ل يف أحداثه�ا وتفه�م 
ش�خوصها، ربما مع القصة تف�رض عليك فكرة 

معالجتها بشكل آني.
تواج�ه عملي�ة التلقي الي�وم تحدي�ات التقنيات 

الحديثة كيف يمكن تجاوزها؟
أرى أن التلق�ي يف أفض�ل حاالت�ه، إذا كنت تقصد 
عملي�ة توصي�ل املطب�وع وتوزيع�ه ع�ىل القراء، 
فاليوم يس�تطيع الق�ارئ أن يحصل ع�ىل روايته 
املفضلة بيٍر كبري، عر خطوات إلكرتونية سهلة 
ورسيع�ة يحّم�ل الكتاب الذي يرغب ب�ه، بينما يف 
السابق كانت عملية الحصول عىل الكتاب معقدة، 
إما بس�بب حجبها ومصادرتها، أو بسبب ارتفاع 
أس�عارها، وقد عارصت بعض الكّتاب الذين كانوا 
يرقون الكتب التي يحبونها من معارض الكتب 
أو املكتبات بس�بب فقرهم، لذل�ك فعملية توصيل 
اإلبداع متاحة، أما إذا كان القصد مستوى اإلقبال 
عىل القراءة والتلقي، فربما يكون األمر معكوسا، 
فق�د كن�ا نبح�ث ع�ن الكت�اب واملطب�وع األدبي 
والثقايف، ونقرأ بنهم ونباهي بقراءتنا ونستعرض 

ثقافتنا بمناسبة أو من دونها.

 وكيف ترى الواقع الثقايف؟
ال يوج�د واق�ع ثق�ايف مث�ايل ال يف الع�راق وال عىل 
املس�توى الوط�ن العرب�ي أو حتى العامل�ي، توجد 
يف الع�راق أنش�طة ثقافي�ة أدبية كثرية، ونس�بة 
جي�دة منه�ا تدخل يف إط�ار التمّيز، وق�د أعطتها 
وس�ائل التواصل اإللكرتونية زخم�ا كبريا، جعلها 
متاحة حت�ى للمبتدئ، عىل عكس م�ا كّنا نعانيه 
يف بداياتن�ا، ح�ني كنا نق�ف عند أب�واب املنظمات 
واالتحادات الثقافية بارتب�اك ولهفة، كي نجد لنا 
مكان�ا صغريا للظه�ور أو التفاع�ل، الفارق كبري 
بني األمس الفق�ري، واليوم الغني، بفرص الظهور 

والتوصيل.
بعد تجربت�ك الطويلة م�ع الكتابة قص�ة ورواية 
وش�عراً، ب�ل ونق�داً أيض�ا.. أين ترى نفس�ك عىل 

خريطة اإلبداع؟
ش�خصيا ال أنظر إىل نش�اطي الكتاب�ي اإلبداعي 
بداف�ع الرصاع م�ع أحد، كما أنني ل�م أعبأ كثريا 
بتس�مية األجي�ال، وال أس�تطيع أن أتقّبل فكرة 
الرصاع مع مبدع س�بقني أو ب�دأ بعدي، إذا أردت 
أن أضع نفي يف خريط�ة األدب العراقي، فإنني 
أجد نف�ي حارضا يف املش�هد الثق�ايف اآلن، آخذ 
املكان الذي أس�تحقه، ع�ىل عكس ما كان يحدث 
قب�ل عقد وأكثر، ما عانيته من مش�كالت وعزلة 
وش�به حرب، ل�م يعد له�ا وج�ود اآلن، وهذا ما 
يجعلن�ي مندفع�ا للكتابة اإلبداعي�ة أكثر من أي 
وق�ت م�ى. كم�ا أجد نف�ي واحدا م�ن كتاب 
الرد، له تجربة تس�مح له ب�أن ُيذَكر يف املحافل 
والفعالي�ات األدبية والثقافية، وال أطمح إىل أكثر 
من هذا، يكفي أن يعّدني الوسط الثقايف العراقي 
أح�د الكّت�اب، أم�ا املكان�ة واملس�توى والدرجة، 
س�وف تكفلها النصوص اإلبداعية التي نقدمها، 
سواء حدث ذلك يف حياتي، أم بعد رحييل إىل العالم 

اآلخر.

ليَت يل قلَبَك، يا فاضُل ليْت.

قلُبَك النهُر الذي يجري

كوعٍد، وإذا ما، يف ُخطى املاِء، 

تقّريُت ُخطاك

سأرى درَبَك بيْت

لسُت يف حلٍّ مَن الذكرى

وما كنُت سأنىس، لو تسّنى أْن 

َنِسيْت

ولنا أن نسأَل املايَض يف داٍر، ويف 

شاٍم تالشْت

مثلما بغداَد يف عدوى الخراب

ولنا أن نسأَل الريَح وقلَب األرِض،

عن وقٍت تمى

ومدى أرمَد، لألرِض التي سهوا،

حسبناها رشاعا

فرَسْت مركَب دْم

وإذا األرُض التي ُكّنا كسوناها، 

طويال،

لغَة الحلِْم،

هوت…

ورأينا ُعرَيها الفادَح،

ُعريانا تبدّى.

٭٭٭

ينِزُع املنفيُّ للذكرى

وما ِمن أُُفٍق آخَر

يف هذا الحطاْم

َخِجال يرنو

ُيقيت القلَب، من ماٍض

، ويعدو فوَق جِر الحارِض املُرِّ

يقول:

ُحُلمي أن يستديَر الوقُت،

ملْحا،

ألرى يف جهِة املايض، أماْم

آِه، من مستقبٍل،

يمتّد كاملرِشِط،

يف األرِض

ويف قلِب األَناْم

قصيدة وفاء إلى 
فاضل السلطاني

 باسم المرعبي

ويرر ذل�ك باملراجعة والف�رز والتمهل 
والخ�وف م�ن الفش�ل، وس�ط ظروف 
ومناكف�ات متش�ددة يف قضاي�ا الف�ن 
والواقع، لم يعد فيها »الحسن العربي« 
خالصاً لنفس�ه وزمن�ه وفطرته. لذلك 
اعتم�اد  ب�أوراق  إلي�ه  يتق�دم  أن  أراد 
»ليس�ت مصاب�ة بج�روح، أو معيب�ة 
بتاري�خ.  فق�ط  معني�ة  أو  بطم�وح، 
كان لزام�اً ع�يّل أن أف�رز كل ما يخرج 
ليعي�ش«. وبتواض�ع ج�م، يطل�ب من 
القارئ العفو عن التقصري يف حقه عىل 
مدار كل هذه السنني، ويهيئه ملصالحة 
ي�رى أنه�ا »رضورية ب�ني ك�����ل ما 
كتبت، وكل ما ق�ررت أن أق����دمه إىل 

املتل�����قي«.
نعم، اعتذر الش�اعر للقارئ، ولم يعتذر 
للشعر، قارئه األول االستثنائي، الشعر 
اب�ن الحياة والجم�ال، ينتف�ض الزمن 
ويله�و في�ه كطف�ل، ويتس�ابقان عىل 
من يلم�س الحقيق�ة أوالً. ثم م�اذا لو 
لم يوجد القارئ، هل يكف الش�اعر عن 

كتابة الش�عر، تماماً مث�ل الفنان لو لم 
يوج�د املش�اهد للوحت�ه، وم�اذا أيضاً 

لو اعت�ذر الش�اعر للش�جرة أو البحر 
أو الصم�ت، بصفتها قراءه، وكراس�ه 
املفتوح ع�ىل براح الطبيع�ة والجمال، 
يخط فيه ويمحو ما يش�اء من دالالت 
ورم�وز، ومعاني وأفكار؛ هل نحس�به 
مخت�اًل أو مجنون�اً. الش�عر ال ينتظ�ر 
أحداً، ال يحمل حقائب أو جوازات سفر 
إىل أمكنة محددة، الشعر ينتظر نفسه 

دائماً.
ورغم ذلك، يبدو هذا االعتذار وعياً هارباً 
من الشاعر عىل مدار كل تلك السنوات، 
مشكالً ما يش�به املرثية الخاصة، ليس 
فقط باعتبار ما كان، وإنما باعتبار ما 
سيكون، هذه املنطقة املراوغة يف حفرة 
الزمن التي تناور وتلعب فوق س�طحها 
الذات الش�اعرة، كأنها تريد أن تستعيد 
برئها األوىل، بعد ما لحق بها من عطش 

وجفاف.
الديوان صدر عند دار »األدهم« للتوزيع 
والنرش بالقاهرة، ويش�كل عنوانه »حد 
أدنى« عتبة أساسية للوقوف عىل عامله 
الفني... نعم، ثم�ة حد أدني لكل يشء، 
بل للوجود نفس�ه، هناك س�قف يجب 
املحافظة عليه حت�ى ال نعرى، ونصبح 
نهب�اً للفراغ. لكن، ما أقي الحد األدنى 
والتجري�ب  املغام�رة  اب�ن  الش�عر،  يف 
املفتوح عىل كل يشء، بال فواصل وعقد 
زمني�ة س�ميكة يف العنارص واألش�ياء، 
هناك قواعد وقوانني وركائز ال حد أدني 

لها، فجدلها صريورة دائماً بني الحركة 
هشاش�ته  يف  الوج�ود  ب�ني  والثب�ات، 
وضعفه اإلنس�اني وقوت�ه التي تنهض 
م�ن ب�ني ركام ه�ذا الضع�ف، وتحيله 
إىل نقط�ة مضيئ�ة كاش�فة يف مثل�ث 
الذاك�رة والحل�م والواق�ع، ناهي�ك من 
أن معي�ار الحد األدنى ي�ي بأن ماهية 
األش�ياء فيم�ا ينتس�ب إليه�ا، ولي�س 
ف����ي كيفي�ة العالقة بينها وبني هذا 

االنت�����ساب.
ربما لذلك، يحرص الشاعر دائماً عىل أن 
يوفر حداً أدنى م�ن الوضوح لقصيدته 
ذات البني�ة التفعيلي�ة الراس�خة، فهي 
مس�كونة دائم�اً بالهم الع�ام، بداللته 
السياس�ية واالجتماعي�ة والتاريخي�ة؛ 
القصي�دة،  م�دار  اله�م  ه�ذه  يحك�م 
ويش�كل فاعليتها حت�ى يف ع����القة 
الذات العاطفية باملرأة والحب والحياة. 
يل�وح ه�ذه اله�م يف الدي�وان، ويراوح 
ب�ني الوضوح، ابن املبارشة املمسوس�ة 
بما يمكن تس�ميته »واقعية اللحظة«، 
وبينه حني يتخ�����فى يف غاللة الرمز 

والداللة.
كما له الكثري من األعمال واإلس�هامات 
املتمي�زة يف عال�م الصحاف�ة املرصي�ة 
والعربية، فعيل سبيل املثال عمل بمجلة 
ع�الء الدي�ن لألطف�ال والت�ي تصدرها 
مؤسسة األهرام، ومجالت أخرى تصدر 

من دول عربية .

»حد أدنى« شاعر يصدر ديوانه األول بعد تجربة أربعين عامًا !
بكلم��ة اعتذاري��ة للق��ارئ، يدش��ن الش��اعر أس��امة 
مهران ديوانه األول »ح��د أدىن« الذي تأخر صدوره 
طيلة 40 عامًا، محاواًل اس��تعادة مناخ ش��عراء جيل 

السبعينات يف مرص الذي ينتمي إليه.

املراقب العراقي/ متابعة...
الكات�ب الفرني من أص�ول صينية 
جاو كس�ينجيان، أول روائي فرني 
صين�ي األصل حاصل ع�ىل نوبل وقد 
غادر الص�ني بعد مظاهرات س�احة 
فرنس�ا،  إىل   1988 س�نة  تيانانم�ن 
حي�ث حصل ع�ىل اللجوء الس�يايس 
ويف س�نة 1998 حصل عىل الجنسية 

الفرنسية.
وحص�ل ع�ىل جائ�زة نوب�ل يف األدب 
س�نة 2000 »ملجموع�ة أعماله التى 
تتمي�ز بأنه�ا ذات صالحي�ة عاملية، 
وبأنه�ا ذات رؤي�ة الذع�ة، وبراع�ة 
لغوية، األمر ال�ذى فتح طرقا جديدة 
أم�ام الدرام�ا والرواي�ات الصينية«، 
لك�ن ع�ىل الرغم من م�رور 21 عاما 
ع�ىل حصول األديب الصينى املنش�ق 
عىل نوبل إال أن العرب ربما لم يعرفوا 
له س�وى عمل واحد فقط، هو رواية 

بعنوان »جبل الروح«. 
الرواي�ة ص�در له�ا ث�الث ترجم�ات 
واح�دة ع�ن دار امل�دى م�ن ترجمة 
املرتج�م أنط�وان حم�ىص، والثانية 

ع�ن دار نين�وى للدراس�ات والن�رش 
والتوزي�ع، من ترجمة وائ�ل بركات 
وغس�ان الس�يد، وأخ�رى ثالثة عن 
دار اآلداب م�ن ترجمة م�ارى طوق 

وبسام حجار.
وبحس�ب ما جاء ىف مقدمة الرتجمة 
العربي�ة ف�إن »جبل ال�روح« بمثابة 
أوديس�ة يف ريف الصني، حيث يفّتش 
الكاتُب ع�ن جبل عىل ح�دود الخيال 
والحقيق�ة، وخ�الل ترحال�ه الدائ�م 
ي�روي الخفاي�ا التي ال ت�زال حّية يف 
األذهان، والحَك�م الطاوّية، وقصصاً 
م�رآة  ش�خصية  كل  حي�ث  فردي�ًة 

ألخرى.
»جب�ل ال�روح« رواية ح�ج وجودي 
وروحاني، ووثيقٌة أدبية ال تش�به إال 
نفس�ها، إنها سفران: سفر يف الصني 
األبدي�ة، وس�فر داخ�يل يرتق�ي فيه 
الكات�ب بجبل روحه م�ن خالل تعدد 
األص�وات واألنواع األدبي�ة والتأمل يف 
ال�ذات، وه�ذه الرواية تذك�ر الكتاب 
األملاني�ة  الرومنطيقي�ة  بمس�عى 

الهادف إىل خلق قصيدة كونية.

جاو كسينجيان أول روائي فرنسي صيني األصل حاصل على نوبل  قصص قصيرة جدا

العالقات الثقافية العامة تطلق 
فقرة crd عبر نافذتها 

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

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

نور 9
على 
نور

اليسو  سد  انشاء  عىل  تركيا  اقدمت   
الحدود  قرب  دجلة  نهر  عىل  الواقع 
الرتكية  العراقية  السورية  املشرتكة 
قد  تركيا  تكون  السد  هذا  ،ومع 
عىل  الثاني  سدها  انشاء  من  انتهت 
بعد  االكرب  والفرات،وهو  نهري دجلة 
مطلعة  مصادر  وتؤكد  اتاتورك.  سد 
ضمن  يعدان  السدين  »هذين  ان 
عرشات  النشاء  عديدة  مشاريع 
املنطقة  هذه  يف  واملنشآت  السدود 
ترضرت  التي  الكردية  االغلبية  ذات 
من  وترشيدهم  السدود  بناء  جراء 
هذه  تلحقه  عما  فضال   ، اراضيهم 
عىل  ومخاطر  ارضار  من  السدود 
العراق  ومنها  لرتكيا  املجاورة  الدول 
من  ينبع  دجلة  »نهر  ان  مؤكدة   ،«
نحو  طوله  ويبلغ  األناضول،  هضبة 
 1418 نحو  ويسري  كيلومرت،   1900
كيلومرتا داخل العراق، و44 كيلومرتا 
ويبلغ  السورية،  األرايض  داخل 
إىل   50 نحو  املياه  من  السنوي  إيراده 
مساحة  أما  مكعب.  مرت  مليار   60
حوض نهر دجلة فتبلغ نحو 470 ألف 
املئة  يف   12 بينها  من  مربع،  كيلومرت 
املئة  يف تركيا و0.2 يف سوريا و54 يف 
إيران،  يف  املئة  يف   34 ونحو  العراق  يف 
نسبة  اىل  ستنفخض  معدالته  فان 
يحجز  كونه  اليسو،  سد  بعد  متدنية 
للمواثيق  خالفا  العراق  عن  املياه 
 . املتشاطئة«  بالدول  املتعلقة  الدولية 
وتؤكد املصادر أن »نصف ما يصل من 

يتم حجزه  أن  يمكن  العراق،  إىل  مياه 
يف منشآت ومشاريع السد، فيما يوفر 
السد استئثار تركيا بكميات كبرية من 
مياه نهري دجلة والفرات، االمر الذي 
الطاقة  وتوليد  الري  مشاريع  يعرض 
الكهربائية يف سوريا والعراق ألرضار 
بالجفاف«.  البلدين  ويهدد  وبل  بالغة 
مشاريع  اقامت  تركيا  ان  والالفت 

من  تنبع  التي  األنهار  عىل  ضخمة 
مع  للتشاور  الرجوع  دون  أراضيها 
سوريا والعراق، وعدم مراعاة مصالح 
مع  يتعارض  ،بما  الجارين  البلدين 
األنهار  بمياه  املتعلقة  املياه  قوانني 
والعابرة  الجريان  متعاقبة  الدولية 
تركيا  بدأت  وقد  املشرتكة.  للحدود 
من  اعتبارا  اليسو  خزان  بملئ 

وحسب  املايض،  الشهر  من  الخامس 
ستزود  انقرة  فان  األولية  املعلومات 
العراق بنسبة 90 مرتا مكعبا من املياه 
فقط ، االمر الذي وصفه معنيون بانه 

للبرش  إبادة  بمثابة  سيكون 
لدول  بالنسبة  والحياة 

الجوار الرتكي .  

تنترش عىل جوانب الطرق وارصفتها يف  العاصمة بغداد املطاعم 
شهادات  عىل  الحاصلون  الشباب  اليها  لجأ  ظاهرة  يف   , الجوالة 
جامعية بعد قلة  فرص التعيني  يف  مؤسسات الدولة  و القطاع  
الخاص , مع اليأس الذي اصاب اغلبهم ، فانخفاض تكلفة هذا 

املرشوع , مثلت عنرص جذب مهم  لها .        
عيل عبد  الرسول )30( عاما, صاحب مطعم  جوال , يف  منطقة  
الكرادة  داخل ,  يقول    : »انا و صديقي  حسام, كالنا تخرج من 
كلية  الهندسة , قسم امليكانيك - جامعة بغداد  , و بسبب عدم  
وجود تعيينات  , قررنا ان نفتح  مرشوع  خاص بنا , نسرتزق  
من خالله  , فكان هذا  املطعم  الجوال  , بعد اخذ  الفكرة  من 
الخارج )الدول االوربية( », مبينا  ان »املرشوع  كلفهم  قرابة الـ 
)15( الف دوالر , و ان عمله  يبدأ من الساعة  12 ليالً , و اقبال  
الناس  عليه جيد  جدا , ألسباب عدة , اهمها , السعر  التنافيس 
و  العمل   عن  العاطلني   الشباب  فيه  نراعي  الذي   , املخفض(   (
القليلة«  .الجهات املسؤولة  يف  امانة بغداد   الواردات   اصحاب  
ظاهرة    ) الجوالة  )املطاعم   انتشار  عدت   , املحلية  والحكومة 
مرشوع   عن  كاشفة  القانون  وفق   ممنوعة   غري   حضارية  

مشابه  له  لتشغيل  العاطلني عن العمل  .
 , بغداد  امانة  »بلديات   إن   : قال(   , بغداد  امانة  باسم  املتحدث 
بتوفري    , الجوالة  املطاعم  انتشار   ظاهرة   مع   ايجابا  تفاعلت 
كافة  التسهيالت  لهم » , مبينا  انه »اليوجد  قانون ينظم عمل 
هذا النوع من املطاعم , كونه امر جديد يف بغداد , ظهر قبل سنتني 
الخاص  اىل »امكانية  تطبيق  قانون  )133( عليهم  و  ».ولفت 

بأجور  النفايات ». 
اما رئيس هيأة الخدمات يف مجلس محافظة بغداد , فقد اوضح , 
عن »مرشوع تبناه  مجلس  محافظة بغداد , اضافة اىل  املطاعم 
الجوالة  املنترشة يف العاصمة االن  , برشاء  مجموعة من السيارات 
, املستخدمة كـمطاعم  جوالة , او اكشاك  لبيع  الخضار  او املواد  

للقضاء   , باألقساط  املواطنني  بيعها عىل  و   , الغذائية  وغريها  
عىل عشوائية  بائعي الخضار يف  الطرقات« , ،مؤكدا  ان »انتشار  

املطاعم  الجوالة  يف  شوارع  بغداد  حاليا بالحالة  الجميلة«  . 
الشوارع  يف  , يشاهد  بغداد  العاصمة  يف  االن   يتجول   من 
الرئيسة و الطرقات الفرعية , انتشار غري مسبوق لعربات 
)املطاعم  الجوالة( و وقوفها عىل االرصفة لتقديم  الوجبات 
الرسيعة للزبائن ،حيث عرب البغداديون عن ارتياحهم  لهذه 

الظاهرة . 
ان »سعر    : , يقول   ,  )50( عاما  , عيل عبطان  املواطن 
اقل   , و هو  )السندويج( يف  هذه  املطاعم )1000( دينار 
بكثري  جدا , من سعر ابسط وجبة  يف مطعم من مطاعم 
انها  اىل   اضافة    , دينار  االف   )5( عن  تقل  ال   , الكرادة  
جعلت بغداد تشابه  الكثري  من العواصم  املتحرضة  بهذه  

امليزة«  . 
اثبتت  التي   و   , بغداد  يف   املتجولة(   )املطاعم   ظاهرة   
نجاحها  ,  بعد سنوات  قليلة  من انطالقها  ,ال تعد  ضمن  
املشاريع  الصغرية  لتوفري  العمل  للشباب  فقط  , فهي  
التجارية  وحتى  املحال   الجهد  ألصحاب   و  املال   توفر  
يفضلون  املنطقة   سكنة  من  فالكثري    , القريبة   البيوت 
تناول وجبة من هذه املطاعم, ألنها  توفر الوجبات الرئيسة  

لهم  اثناء  العمل , بعد ما كانوا يقصدون  مطاعم بعيدة .
فراس  كاظم ,  )44( عاما ,  صاحب  محل  صريفة  , يقول 
: ان »وجباتها  نظيفة  ورسيعة  فضال  عن انها قريبة  عىل 
الكثريون  من اصحاب  املحالت  املجاورة  محل  عميل  و 

والسكان يفضلونها«  .
و تتميز  )املطاعم الجوالة ( يف بغداد  بأشكالها  الجميلة  
تقدم  انها  عن  فضال    , الزبائن  لتجذب  الزاهية   والوانها 

االكالت الشعبية  العراقية  و الغربية  ايضا  يف  ان واحد.

 16 وجود  عن  املائية  املوارد  وزارة  كشفت  ذالك  اىل 
الف تجاوز عىل نهر دجلة من شأن ازالتها توفري 
كميات كبرية من املياه وتقليل الهدر. ورغم ذلك، 
الرشب مؤمنة بشكل  مياه  ان  الوزارة  اكدت  فقد 
كامل، فضالً عن تأمني املياه للزراعة بواقع مليون 
محاصيل  من  دونم  الف   600 و  البساتني  من  دونم 
الصيفية. وبدأت تركيا، ملء سد إليسو الذي أنشأته عىل 
نهر دجلة، لوحظ مبارشة عىل النهر يف العراق انخفاض 
مناسيب مياهه. وأطلقت شبكة اإلعالم العراقي، أمس 
املياه، بوصفها  استهالك  لرتشيد  السبت، حملة وطنية 
ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها، تزامناً مع إنطالق الخطة 
الوطنية ملعالجة الشحة املائية لهذا العام 2018. وقالت وزارة 
تأمني  من  تمكنت  »الوزارة  إن  تلقيناه  بيان  يف  املائية  املوارد 
مياه الرشب للمواطنني، فضال عن تأمني املياه للزراعة بواقع 
محاصيل  من  دونم  الف   600 و  البساتني  من  دونم  مليون 

نهر  عىل  تجاوز  الف   16 »هناك  أن  إىل  مشرية  الصيفية«، 
املائية«. واكد خرباء  الحصص  الف تجاوز عىل  دجلة منها 3 
من  كبرية  كميات  توفري  شأنه  من  التجاوزات  هذه  ازالة  ان 
املياه للمواطنني واملزارعني. وأدار االمني العام ملجلس الوزراء 
وزراء  حرضه  صحفياً  مؤتمرا  السبت  امس  العالق  مهدي 
املوارد املائية والكهرباء واالعمار واالسكان والبلديات، فضال 
البلد. وقال  املياه والكهرباء يف  بغداد بشأن قضايا  امينة  عن 
العالق: ان »رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وجه 
مع  لقاءات  وعقد  ميدانية  جوالت  بإجراء  املعنية  الوزارات 
مسؤويل الوزارات لتشخيص املشاكل وايجاد الحلول الرسيعة 
»رئيس  ان  واضاف  املختلفة«.  املناطق  احتياجات  ملعالجة 
مجلس الوزراء أكد ايضا رضورة رفع توصياتها لعرضها عىل 
املوارد  وزير  وبني  الوزراء«.  ومجلس  الوطني  االمن  مجلس 
ادى  للمناخ  املثالية  غري  »الظروف  ان  الجنابي  حسن  املائية 
حريصة  الوزارة  ان  مؤكدا  للبلد،  املائية  املوارد  انخفاض  اىل 

دول  املائية مع  العالقة  وان  الجميع،  املشرتك مع  العمل  عىل 
الجوار يف افضل صورها مقارنة بالعقود املاضية، اال ان املزيد 
واعلن  رضوريا.  يزال  ما  املتشاطئة  االطراف  مع  الحوار  من 
الجنابي »تأمني الكميات املائية للمشاريع االروائية ومحطات 
املياه االخرى خالل العام الحايل، مؤكدا ان مياه الرشب مؤمنة 
كما انها مؤمنة الرواء ما يقارب 600 الف دونم من املحاصيل 
دجلة  ان  وقال  البساتني.  من  دونم  مليون  وحوايل  الصيفية 
يتمتع بروافد اخرى يجعله افضل حاال من نهر الفرات«. كما 
العامة ان  اكدت وزير االعمار واالسكان والبلديات واالشغال 
نافع اويس »عقد اجتماع رسيع مع مدراء املاء يف املحافظات 
والبدء باجراءات ملواجهة الشحة، مطالبة املواطنني بالرتشيد، 
اعلنت  جهتها،  من  املائية«.  بالحصص  بااللتزام  واملزارعني 
امني بغداد د  ذكرى علوش »تأمني االنتاج الكايف ملاء الرشب 
وحدة   112 عمل  مؤكدا  ايضا«،  باالمانة  املتعلقة  واملشاريع 

موزعة يف العاصمة بكامل طاقتها، دون وجود اي خلل«

من  غطاء  برفع  يهم  أن  قبل  املايض،  بهموم  مثقالً  صباحا،  عدنان  الثمانيني  يصحو 
اإلحباط وامللل، الذي يتشاركه مع أقران اختارتهم له الحياة، ألنهم يشبهونه يف النتيجة 
رغم تعدد األسباب. يشارك عدنان العكييل )82 عاما(، 34 مسنا داخل دار رعاية املسنني 
يف محافظة النجف األرشف، تجاوزت أعمارهم السبعني عاماً وعجزت أرسهم عن تقديم 
الخدمات الالزمة لهم، لتكون هذه الدار بمثابة أرسة بديلة توفر لهم الخدمات االساسية 
وتحتضنهم، إال أن ذلك لم ينس املسنني املآيس التي تعرضوا لها يف حياتهم والتي اجربتهم 
عىل اللجوء اىل الدار بدون خليل لو أنيس . ربما يكون عدنان من أندر املسنني عرب اختياره 
اللجوء اىل دار متخصصة، عىل الرغم من انتمائه اىل أرسة وأوالد، إذ يعلل قراره بالقول 
الهدوء فوجت يف  البال وبحثت عن  الحياة، أردت راحة  »لم أعد أرغب بأي يشء يف هذه 
هذه الدار كل ما أحتاج، بعد أن واجهت مآيس كثرية يف حياتي«، مضيفاً خالل حديثه »لم 
تنصفني الدولة ولم أحصل منها عىل تثمني لخدماتي وأتعابي«.  ولعل مأساة عدنان أقل 
حدة من أمرية عيل )75 عاما( وهي زوجة ألحد تجار املدينة، لكن عدم انجابها لالطفال 
أودى بها إىل دار املسنني، إذ تقول »زوجي صاحب جاه ومال وينتمي إىل أرسة محافظة، 
اخرى بسبب عدم  امراة  زواجه من  ان  اال  عاما يف خدمته،  اربعني  وقضيت من عمري 
انجابي االطفال، أودى بي اىل الشارع«. وتتابع »كانت الدار خري أرسة يل بعد ان تقطعت 
خاللها  حاولت  سنوات،  ثمان  من  أكثر  منذ  هنا  وانا  السبل  بي 
الذهاب إىل أهيل، ولكني لم أجد الجو املناسب يل، فرجعت اىل 
الدار  مدير  يقول  بدوره،  بيتي«.  بمثابة  اليوم  وهو  الدار، 
عالء الخزعيل، إن »الدار تضم اكثر من 35 نزيال يف الدار، 
وكلهم من العجزة ويعانون أمراضا مزمنة، ونحن نقدم 
لهم الخدمات األساسية، ولدينا برامج خاصة للمسنني 
نحاول من خاللها مساعدتهم عىل التأقلم مع املكان«.  
العام  النجف  محافظة  يف  يف  تأسست  »الدار  ويضيف 
من  اكثر  االن  ولحد  تأسيسه،  منذ  واستقبلت   2008
100 حالة«. فيما ترى الباحثة االجتماعية آسيا محمد 
التعامل  اىل  بحاجة  الدار  يف  حاالت  »هناك  أن  هادي، 
ان ندرس كل حالة  معها بشكل خاص، ونحاول 
وفق الظروف املحيطة بها، وعىل اساسها 
أن  وتضيف،  املسن«.  مع  نتعامل 
»هناك حاالت نتمكن من حل 
قمنا  فقد  مشاكلها، 
وجهات  بتقريب 
النظر بني املسن 

وأرسته«.     

يرى الكثري من االهايل املناهج الجديدة لوزارة الرتبية 
انعكست  والتي  جمة  صعوبات  وفيها  منطقية  غري 
اضطر  ما  اليومية  حياتهم  عىل   ملموس  بشكل 
للدروس  مالية  مبالغ  تخصيص  اىل  العوائل   اغلب 
املادة بايصال  الخصوصية بسبب عدم كفاية استاذ 
املنهج الجديد.وقال حيدر جعفر مدير مدرسة املرسة 
واجهت  املدرسة   « إن   ، الثانية،  الكرخ  يف  الحكومية 
والسبب  الجديد  املنهج  ايصال  يف  كبرية   صعوبات 
هو حاجة االساتذة اىل دورات مكثفة تواكب التغيري 

الرسيع والشامل يف عموم املناهج ».
ادارة  الحظتها  االمورالتي  اكثر   « أن  واضاف،   
اهايل غري حاصلني عىل شهادات  املدرسة هو وجود 
ابنائهم  عىل  االمر  ماصعب  وهو  وغريمتعلمني 

الخصوصية  بالدروس  االستعانة  اىل  مادفعهم 
املنهج  بفهم  املدعني  بعض  لدى  فريسة  والوقوع 
املال  خسارة  وبالنهاية  املطلوبة  باملادة  والتخصص 

والوقت واخفاق الطالب ».
فيما قال بسام فليح مدير مدرسة اوركيديا االهلية   
الرياضيات  مادة  يف  االختبار  تمرين  تكرار   « ان   ،
املناهج مع  تناسب  املطبعية وايضاً  عدم  واالخطاء 
منه  تعاني  ما  اهم  من  الفكري  الطالب  مستوى 
االنكليزية  اللغة  منهاج   « ان  ».واضاف  املدرسة 
للصف  االن   خصص  املتوسطة  للمراحل  الخاص 
التي   والدورة  الجديد  املنهج  وفق  االبتدائي  السادس 
تكن  لم  الجديد  املنهج  الرتبية  وزارة  فيها  وضعت 
ان  علما  يونت  لكل  حصتني  خصصت  فقد  كافية 

لوقت  وتحتاج  جدا  كثرية  املوجودة  املصطلحات 
الوزارة  ان   « التنفيذي  اوركيديا  مدير  ».واكمل  اكرب 
يتقبل  الطالب  وجعل  الرتغيب  فكرة  تراعي  لم 
الذي  الرسيع  القطار  مثل  واصبح  الجديد  املناهج 
سلبية  نتائج  ماحقق  وهو  التعليمية  حياتهم  دخل 
من  ذهنه  يف  ومايبقى  الطالب  استيعاب  مسالة  يف 
الدروس  حصص  عىل  املنهج  واثر  كما  معلومات 

الرتفيهيه كاملوسيقى والرياضة والفنون ».
 ، االبتدائي  الخامس  الصف  طالب  احد  والدة  وقالت 
التي  الثقيلة  لحمل حقيبته  يبذل جهدا   ولدها   « ان 
تضم اكثر من كتاب لكل مادة وعدم تنظيم الجدول 
يف  خاصة  اماكن  وانشاء  املدرسة  ادارة  قبل  من 
اىل  اضافة  النشاط  كتب  لحفظ   كالخزنه  املدرسة 

ابنها  مساعده  عليها  يتعذر  الذي  املنهج  صعوبة 
لفهم  دورات  يف  االهايل  يحرض  ان  وطلبت  فهمه  يف 
للمراحلة  العراقيه  .املناهج   « قولها  حد  عىل  املنهج 
خلفها  تاركه  قفزت  والثانوية  واملتوسطة  االبتدائية 
مواد غري نافعة وقديمة عىل الصعيد الدويل ومختلفة  
البلدان املتطورة شكال ومضمونا   تماما عما تدرسه 
الرتبية  وزارة  يف  املناهج  مدير  به  مارصح  بحسب 
منها  يعاني  التي  الصعوبة   « ان   ، العالق  مجيد 
والرسيع  الجذري  التغيري  املنهج هو  فهم  يف  الطالب 
باالساس  يهدف  والذي  الرتبية  به وزارة  الذي قامت 
اجل  ومن  التطور  يواكبون  وجعلهم  لصالحهم 
البلدان  جميع  يف  بها  يعرتف  شهادات  يحملوا  ان 
وليست شهادات ال يعرتف بها ».واوضح  العالق ان 
التتجاوز  التي  ميزانيتها  من  بالرغم  الرتبية  »وزارة 
تخصص  نسبة  اقل  وهي  العامة  امليزانية  من  ال%8 
للتعليم مقارنه مع ميزانيات العالم الذين يخصصون 
تهتم  ان  عليها  لزاما  كان  انه  اال  اعىل  ميزانية 
بمشكلة املناهج والبدء بمرشوع تطويرخاص للمواد 
االساسية االنكليزي والرياضيات والعلوم وبالتعاون 
ساهمت  التي  والخرباء   اليونسكو  منظمة  مع 
تلخص  الذي   الجديدة  االسس  ووضع  بتغيريها 
الطالب  تبدء مع  التي  املتصلة  الحلقات  بسلسه من 
بالتواصلية  الطريقة  هذه  وتعرف  االوىل  املراحل  منذ 
بالنسبة ملادة االنكليزي اما مادة الرياضيات فيطبق 
تطبيق   باختصار  وهي  التجريبي  باملبدء  مايعرف 
منهج جديد يف سته مدارس ومتابعة نقاط الضعف 
والنقص ملعالجته قبل تعميمه عىل الجميع ولوحظ 
مع  االسلوب  هذا  طبق  وايضا  كبري  بشكل  نجاحه 
وزارة   « ان   ، املناهج  مدير  ».واضاف  العلوم  مادة 
كل  مع  مرافقة  كتب  ثالثة  مرة  الول  طبعت  الرتبية 
يف  ملساعدته  االستاذ  يستخدمه  الذي  الدليل   منهج 
للمنهج ويشمل ثالث خطوات  الرئييس  الكتاب  فهم 
للتدريب  الطالب  الذي يستخدمه  النشاط   مع كتاب 
عىل فهم املادة ».واكمل العالق قوله ،ان » الطالب يف 
ولم  فقط  النجاح  اجل  من  يحفظون  كانوا  السابق 
بتخصصاتهم  العالم  مواكبه  عىل  قادرين  يكونوا 
وتقنية تعليمهم وما تطمح له الوزارة هو ان تجعل 
من  امامهم  مايقدم  ويفهمون  يبحثون  طالبها  من 
االهايل  لكن  رصينة   علمية  قوه  منهم  لتصنع  مواد 

والكثري من املدرسني وجدو املناهج صعبة ».

المطاعم الجوالة ..  سد »اليسو« ابادة لحياة دول الجوار
الوان زاهية وفرص عمل للخريجين

المناهج الدراسية للمراحل االبتدائية ال تناسب مستوى الطالب الفكري عندما تضع 
»لعبة االيام« اوزارها
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من  بغداد  يف  الشوارع  زحام 
اليومية  والهموم  المشاكل 
يعاني  حيث  العراقي  للمواطن 
الوصول  سبيل  يف  االمرين 
الجامعة  واىل  عمله  مقر  اىل 
بالنسبة للطلبة واخذ المواطن 
الحكومة  عىل  ويسخط  يتذمر 
خاصة  االزحامات  تلك  وعىل 
التي  السيطرات  تلك  بوجود 
اسـهـمت اىل حد كبير يف تفاقم 
تناولت  وقد  المشكلة  تلك 
مشكلة  الصحف  من  العديد 
وسلطت  المرورية  االزحامات 
الضوء عىل الكثير من الجوانب 
يف  كبير  حد  اىل  اسـهـمت  التي 
ازدياد وظـهور تلك االزمة ولكن 
بدون  جدوى برغم ان حل تلك 
معجزة  اىل  يحتاج  ال  المشكلة 
تشترك  حقيقية  ارادة  اىل  وانما 
فيها جميع الجهات ذات العالقة 
وامانة  المرور  من  بالموضوع 
عن  المسؤولة  والهيئات  بغداد 

النقل.
المواطن جاسم يرى ان: الوضع 
يف شوارع بغداد يزداد سوءا لعدة 
الشوارع  ضيق  اهمها  اسباب 
سنوات  خالل  تتغير  لم  التي 
اعداد  دخول  مع  مقارنة  كثيرة 
الحديثة  السيارات  من  كبيرة 
فاصبح  االمني  الوضع  وسوء 
وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطا  الشارع 
فترى  السياسية  باالحداث 
سواء  حدث  بأي  يتأثر  الشارع 
انتخابات  او  أمنياً  الحدث  كان 
اىل  اضافة  ضيف،  وصول  او 
من  بغداد  امانة  به  تقوم  ما 
طويالً  وقتاً  تستغرق  مشاريع 
اىل  يؤدي  ما  انجازها  قبل 
عىل  تؤثر  مرورية  اختناقات 
الذـهـاب  يروم  الذي  المواطن 

اىل عمله او دائرته او كليته فانا 
اىل  الوصول  اعاني من  شخصياً 
استطيع  ال  واحياناً  الجامعة 
الدوام  اثناء  المحاضرة  حضور 
االزحامات  بسبب  الجامعي  
وحتى االساتذة يف الكلية يقدرون 
تلك  بحجم  ويشعرون  الوضع 
بالخروج  ويطالبوننا  المشكلة 
نتمكن  لكي  باكراً  البيت  من 
باكراً  العمل  اىل  الوصول  من 
االمرين  نعاني  الظـهرية  وعند 
ربع  يستغرق  الذي  فالطريق 
او  ساعة  فيه  نقيض  ساعة 
يؤدي  الوصول وهـذا  قبل  اكثر 
من  ويزيد  والتعب  االرهـاق  اىل 
اىل  اضافة  اليومية  معاناتنا 
ارتفاع اجور النقل وغيرهـا من 

االمور .
مصطفى  المواطن  يشري 
احد  ان  اىل  موظف   / مجيد 
وبالتايل  الطريق  زحام  اسباب 
هـو  المواصالت  ازمة  تفاقم 
تزيد  التي  العديدة  السيطرات 
العراقي  المواطن  هموم  من 
وتضيف عليه عبئاً اضافياً لعدم

مقر  اىل  الوصول  عىل  مقدرته 
طويلة  ساعات  بعد  اال  عمله 
كلما  سوءاً  يزداد  الوضع  فـهذا 
او ظرف معين  البلد بحدث  مر 
وتقف  الطرق  تزدحم  حيث 
امام  طويلة  ساعات  السيارات 
يكون  ال  والتي  السيطرات  تلك 
احياناً أي تفتيش فيها بل مجرد 
بعد  واحدة  السيارات  مرور 

طابور  هـناك  وطبعاً  االخرى 
الطرق  تنظيم  عدم  من  كبير، 
طوابير  ووقوف  عملية  بصيغة 
الشارع  جانبي  عىل  السيارات 
عدم  وان  االزمة  من  يزيدان 
بتنظيم  المرور  رجال  اكتراث 
الزحامات يسـهم  اثناء  السير 
ان  ولو  زيادتـها  يف  االخر  هـو 
رجال المرور بذلوا جـهدا اكبر 
وطأة  من  خففوا  قد  لكانوا 
اضافة  اىل درجة مقبولة  االزمة 
التي  الهائلة  السيارات  اعداد  اىل 
وصلت اىل البلد من دون ضوابط 
السيارات  من  القديم  ووجود 
بتفاقم  كبير  حد  اىل  اسـهم 
عن  ناهيك  االزدحام  مشكلة 
منذ  نفسها  هـي  الشوارع  ان 

شارع  فيها  يفتح  ولم  سنوات 
التي  الجسور  وحتى  جديد 
مشكلة  تحل  لم  بناؤهـا  تم 
اماكن  يف  االزدحام الن وجودها 
لقد  عملياً  مدروسة  غير 
ضاقت شوارع بغداد من الكتل 
الشوارع  مألت  التي  االسمنتية 
الصيانة  واعمال  والسيطرات 
اعمال  شخصياً  اراهـا  التي 
ترميم  منـها  اكثر  تخريب 
محفورة  الشوارع  اىل  انظروا 

تملؤهـا االوساخ القذرة.
حل  اىل  تحتاج  المشكلة  ان 
الجـهود  بذل  واىل  جذري 
يزداد  الذي  الوضع  لمعالجة 
اعبائنا  من  وزاد  سوءا 
منطقة  اسكن  انا  ومشاكلنا، 

)الحسينية( ونعاني من سيطرة 
)الحسينية( التي تزدحم وتكثر 
المرورية  االختناقات  فيـها 
تنتظر  حيث  كبير  بشكل 
طويلة  ساعات  السياراترررر 
بالمرور  لـها  السماح  قبل 
تلك  يف  كبيرا  زحاما  يسبب  ما 
مسؤولة  بغداد  أمانة  المنطقة 
)موظفة(:  اسامة  ام  أيضا 
مشكلة  الشوارع  زحامات 
فانا  كبير  بشكل  منـها  نعاني 
وقت  يف  الخروج  اىل  اضطر 
مبكر جداً لكي اصل اىل دائرتي 
ايضاً  فنحن  المحدد  الوقت  يف 
سجل  يف  بالتوقيع  ملتزمون 
وخرجت  حدث  واذا  الحضور 
يف  االمرين  اعاني  متأخرة 
واحياناً  الدائرة  اىل  الوصول 
اقيض ساعة او اكثر يف الطريق 
يكون  وعندما  الزحام  بسبب 
هـناك حدث سيايس او انفجار 
يف مكان ما يزداد الزحام وتغلق 
اىل  واضطر  الرئيسة  الطرق 
عىل  مشياً  الطريق  اكمال 
نعاني  مشكلة  واكثر  االقدام 
الشعب  منـها نحن يف منطقة 
المانة  مشاريع  وجود  هـي 
تحويل  بسببـها  يتم  بغداد 
الطريق اىل شارع فرعي صغير 
السيارات  عدد  يستوعب  ال 
الكبير لذلك تكون حركة السير 
نصل  يجعلنا  وهـذا  بطيئة 
اكثر  او  ساعة  بعد  بيوتنا  اىل 
وانا  العمل  من  الخروج  من 
ان  يجب  بغداد  امانة  ان  ارى 
تضع جدوال زمنياً تقوم خالله 
بانـهاء اعمالـها بشكل منظم 
مكانا  الشارع  يكون  ال  وان 
المشاريع  وانشاء  لتجربة 

وتلف الشارع.

ازدحامات بغداد الخانقة بين التذّمر والسخرية

السالم عليكم و رحمة الله
ــــــــــــــــــــــــــ

يا امانة بغداد ملاذا العمل يستمر 
اخرى  يف  ويتوقف  منطقة  يف 
املجاري  شبكة   ٧٧٤ فمحلة 
كاملة فيها فلماذا لم يتم اكساء 
الشهر  منذ  فاملنطقة  شوارعها 
الرابع قد اكملت شبكة املجاري 
تدخل  لم  اآلن  ولحد  فيها 
شوارعها آليات االكساء يف حني 
أن منطقة حي النرص املجاورة 
وللعلم  مستمر  فيها  العمل  لنا 
منطقة  محالت  جميع  بأن 
الرشاد قد اكملت فيها شبكات 

املجاري وكذلك اكساء الشوارع 
لقد تعبنا

تسببت  التي  االخرى  واملسألة 
مسألة  للمنطقة  كبري  بإيذاء 
ينبعث من  التي  النفايات  حرق 
ضار  دخان  احراقها  عملية 
نعاني  فنحن  للمنطقة  ومؤذ 
سنوات  منذ  الظاهرة  هذه  من 

حيث لم يتم إيجاد حل لها..       

و ملاذا هذا الكيل مكيالني . 

* حسني حسن لفتة

االستاذ امني بغداد املحرتم
ـــــــــــــــــــــــــ

)بسم الله الرحمن الرحيم
عملكم  الله  فسريى  اعملوا  وقل 

ورسوله واملؤمنون(
السيد امني بغداد املحرتم.

ونسأل  االمنيات  اطيب  نهديكم 
جديدة  بداية  عهدكم  يكون  ان  الله 
سبيل  يف  واملخلص  الجاد  العمل  من 

مصلحة العراق والعراقيني.
السيد االمني املحرتم :

من  وتظلم  بالتماس  لكم  نتقدم 
السيد مدير عام بلدية الرشيد :

حيث نضع بني يدي سيادتكم بعض 
محط  تكون  ان  نتمنى  التي  االمور 

اهتمامكم .
مسألة  يف  املواطنني  ١-معاناة 
ان  العرف  جرى  حيث  املقابالت 

املواطنيني  الستقبال  مواعيد  تكون 
واالستماع اىل شكواهم ،حيث ان هذا 
االمر معدوم بالنسبة بالنسبة للسيد 
اليعري  ،اذ  الرشيد  بلدية  عام  مدير 
اهتمام  اي  املواطنيني  لشكاوى 
اي  ملقابلة  طلب  اي  عىل  يوافق  وال 

مواطن .
وظاملة  باهظة  غرامات  ٢-وجود 
عىل  قدموا  الذي  املواطنني  بحق 
الحصول  لغرض  االسكان  صندوق 
عىل قروض صندوق االسكان لغرض 
بموافقة  و  قروض  عىل  الحصول 
الوكيل البلدي وحسب الكتاب املرقم 
الوكيل  مكتب  من  )١٥٠٩١(الصادر 

البلدي بتاريخ ١-١١-٢٠٢٠.
فرض  عىل  املدير  السيد  ارص  حيث 
بحق  ومجحفة  ظاملة  غرامات 
املواطنني، معلال االمر اىل طلب بعض 

تطلب  من  بانها  منه  االعىل  الجهات 
منه جباية االموال بكل الطرق .

اعادة  االمني  السيد  من  نتمنى   -٣
النظافة  اقسام  مدراء  بحق  هيكلية 
الخراب  لحجم  نظرا  والتجاوزات 
السياسات  سببته  الذي  والدمار 

الخاطئة ملدراء االقسام .
موضفي  معاملة  ٤-سوء 
وعدم  املواطنني  بحق  االستعالمات 
عىل  والتطاول  شخص  اي  احرتام 
بحق  بافعال مشينة  والقيام  النساء 

املواطنيني وخصوصا النساء.
السيد االمني املحرتم.

وظيفتكم  يف  يسددكم  ان  الله  نسأل 
وان تكون بداية عهد جديد يف طريق 

بناء العراق الجديد.

         * محمد احمد سعيد
السالم عليكم ورحمة الله

اىل من يهمه االمر
وقدمنا  لها  يرثى  حالتها  السيديه   8٢١ محله 
املديريه  ولكن  للتبليط  الشكوى  من  كثري 
ان  من  بالرغم  تستجيب  ال  الرشيد  بلديه 
حجم الغرامات التي تستحصلها ال تقل عن ٥ 
الف  بيع وكذلك ٤٠  دينار لكل معامله  مليون 

دينار مبلغ التبليط ولكن تلك االموال ال تذهب 
للتبليط وكل محله 8٢١ السيديه. بدون تبليط 
وقديمه  السيديه.  منطقه  مقدمه  يف.  وهي 
منذ سبعينات القرن املايض ولكن ال حياه ملن 

تنادي. انقذوا السيديه من الدمار واالهمال .

                                   * نادية عيل

بكوادرها  الديوانية  مجاري  مديرية  بارشت 
املجاري  طفح  بمعالجة  والفنية  الهندسية 
القصابني  وسوق  والتحدي  الدغارة  شارع  يف 

وسط املدينة. 
امليايل يف بيان تلقينا  الدائرة حيدر  وقال مدير 
سيعالج  الحاصل  التخسف  إن  منه  نسخة 
املتهرئ  القديم  الكونكريتي  الخط  باستبدال 
بالكامل بأنابيب GRP قطر ١٠٠٠ ملم وبطول 

ممتد ٧٥ مرت. 
وأضاف أن هذا التخسف تسبب حدوث انسداد 
املبارشة  وتمت  شهر،  وملدة  مستمر  وطفح 
دقيق،  بشكل  املشكلة  تشخيص  بعد  بالعمل 
فرتة  خالل  العمل  انجاز  سيتم  انه  إىل  مشريا 

)١٠ أيام عىل األكثر(.
التجارية  املحال  أصحاب  أن  إىل  يشار 
مشكلة  من  املربد  عرب  شكوا  والبسطيات 
ومخلفات  الروائح  وانتشار  املجاري  طفح 

القصابني.

مركز  الكوت  قضاء  يف  املحلية  اإلدارة  شددت 
عدم  برضورة  املواطنني  عىل  واسط  محافظة 
التعرض إىل املوظفني يف األقسام البلدية أثناء أداء 

الواجب.
حاالت  هناك  أن  السعيدي   حامد  القائمقام  وبني 
حي  مثل  مناطق  يف  املوظفني  إىل  التعرض  من 
الجهاد أثناء توجيه املواطنني بتوجيهات تصب يف 

املصلحة العامة.
الفتا إىل أن استمرار تكرار هذه الحاالت ستؤدي إىل 
تقديم  املناطق عن  تلك  الخدمية يف  الدوائر  عزوف 

الخدمات.
من  تعاني  التي  املناطق  من  الجهاد  حي  أن  يذكر 
الذي  الشتاء  فصل  يف  سيما  الخدمي  الواقع  تردي 

يحول املنطقة إىل بركة للمياه.

قبل  من  خطة  املثنى   يف  املحلية  الحكومة  أعدت 
مديريات التوزيع ونقل الطاقة واإلنتاج يف الجنوب 
أشارت  فيما  املحافظة،  يف  الكهرباء  واقع  لدعم 
يف  مشاريع  لتنفيذ  دينار  مليار   ٢٩ لتخصيص 

قطاع اإلنتاج لتحسني التجهيز يف الصيف املقبل.
مع  اجتماع  بعد  منفي   أحمد  املحافظ  وقال 
املنطقة  يف  الطاقة  ونقل  والتوزيع  اإلنتاج  مدراء 
الجنوبية، أن تلك املديريات أعدت خطة بالتنسيق 

مع الحكومة املحلية للنهوض بواقع الكهرباء.
وأضاف أن الخطة تتضمن ربط محطات تحويلية 
وفك  واململكة  والخرض  الرميثة  مناطق  يف 
وإدخال  التجاوزات  رفع  عن  فضال  االختناقات 

.)GE(وحدتني إضافيتني يف محطة توليد

سوق النفلة بالغزالية تشويه للمدينة متفق عليه
محاضرو الديوانية يعلنون 

اإلضراب عن الدوام

أعلنت تنسيقية محارضي الديوانية عن اإلرضاب عن الدوام 
وذلك نتيجة تهميش حقوق املحارضين واالستعداد للخروج 

بتظاهرات.
إن  منه  نسخة  تلقينا  التنسيقية  عن  صادر  بيان  وقال 
يف  النواب  مجلس  مكتب  أمام  ستكون  كربى  تظاهرات 

الديوانية لرفض سياسة التهميش. 
عقود  إىل  وتحويلهم  املحارضين  إنصاف  البيان  وطالب 
وإطالق   ٣٤٠ بقرار  قانونياً  املغطى   ٣١٥ قرار  حسب 
الدرجات الوظيفية وحرصها فقط للمحارضين املتعاقدين.

الكوت ..

عدم التعرض لموظفي 
البلدية أثناء أداء الواجب
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السالم عليكم ...

اىل شؤون املواطنني يف امانة بغداد

فري�ق مكافحة االرض�ه متواج�د يف بيتي لغ�رض املعالجه 

ولدينا مخزن صغري وقديم هو يعترب مصدر االرضه هدمناه 

ورفعن�ا األنقاض للقضاء عليها وعادت االرضة كما كانت.. 

وحرض  موضف البلديه ليساومني أما احل موضوع االرضة 

.. اويكت�ب ع�ي غرام�ه باهض�ة ..  عندنا ارض�ه يف البيت 

وكافحناها ولم نفلح  اين الخلل ماذا افعل..العنوان املنصور 

609..                               * ع�ي حمي�د ع�ويف
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الديوانية...

السالم عليكم
حي  منطقة  أبناء  نحن   
محله   ٤١ زقاق  املواصالت 
يف  الكرام  االخوه  نناشد   8٦٣
أنبوب  تصليح  بغداد  أمانة 
 ٤١ زقاق  يف  املكسور  املاء 
املسؤولني  االخوه  من  ونتمنى 
إذ  املنطقه  أهايل  طلب  تلبيت 
وغرق  املياه  تدفق  من  نعاني 
جهودكم  ونشكر  الشارع 
الطيبه والخريه يف رفع معانات 
 8٦٣ محله  أهايل  املواطن 
قرب  املواصالت  ٤١ حي  زقاق 
حسينية اإلمام عيل ابن موىس 
امل  وكلنا  السالم  عليه  الرضا 

يف االستجابه وتلبيت النداء.

* الحسيني حامد الجرييس

حي 
المواصالت
يستغيث 

اىل امانة بغداد .. مع الود 
للمره االف نشكو اليكم بخصوص سوق 
النفله يف الغزاليه ..يف البداية جائت فرق 
االمانه كالعادة ودمرت املسقفات وبعد 
ذلك بساعتني عاد كل يش كما كان االمر 
الذي جعلنا نشك ان العمل مدبر وذالك 
بصوره  التجاوزات  رفع  عدم  بسبب 

نهائيه وال توجد متابعه للتاكد من انهم 
الرصيف..ثانيا  يستغلون  يعودو  لم 
وضعت الرشطة يف نفس الشارع اقصد 
سوق النفله صبات كونكريتيه وفصلت 
الوقوف  تمنع  كي  بواستطها  الشارع 
عباره  الشارع  الرشطة  بفضل  واصبح 
عن حفر ومطبات وفيضان مياه اسنه 

توازن  عدم  بسبب  الطريق  وتخسف 
ضغط  السيارات ..

مالحظه اعرف راح تطلب كالعاده رقم 
محله رغم عدم الحاجة اليه الن سوق 
محلة٦٥١  اليعرفه  احد  اليوجد  النفله 

غزالية

                * نجوان الحياني

المثنى ..

انقاذ ما يمكن انقاذه

حديث العدسة

امانة بغداد .. و الكيل بمكيالين

البلدية ال تستجيب

غرامة باهضة على) االرضة (

غرامات باهظة وظالمة بحق المواطنين

طفح المجاري
 في الدغارة والتحدي
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يف فصل الش�تاء يهطل الثل�ج يف الكثري من البلدان 
ويعم�د الكبار والصغ�ار عىل حد س�واء إىل اللعب 
بالثل�ج يف جو م�ن املرح والس�عادة، غري أن بعض 
األطفال ق�د يتناولون الثلج أثن�اء لعبهم، فما هو 

تأثري تناول الثلج عىل الجسم؟
ويق�ول اطباء أن »الثلج مجرد م�اء متجمد. ومع 
ذلك، فإن�ه يمك�ن أن يختلط بم�واد مختلفة مثل 
األتربة واألوساخ. مما قد يؤدي إىل انتقال الجراثيم 

إىل الجسم عند تناول الثلج«.
واض�اف االطباء، أن الثل�ج يحتوي عىل قطرات قد 
تكون مليئة بالغبار أو البكترييا الدقيقة أو أش�ياء 
أخرى تطف�و يف الهواء. كما يتأثر الثلج بما يحدث 
يف الغ�اف الجوي، بما يف ذلك الش�وائب وجزيئات 

الهباء الجوي وامللوثات«.
وبحس�ب ما نقل موق�ع “إم إس إن” اإللكرتوني، 
فإنه ال توجد إرشادات رسمية من مراكز السيطرة 
ع�ىل األم�راض والوقاية منها حول س�امة الثلج، 
وم�ع ذلك يقول الخرباء إن تن�اول كمية كبرية من 
الثلج لي�س آمناً وذلك ألن احتم�ال تواجد امللوثات 

والجراثيم فيه يكون مرتفعاً.
وإش�ارت الدكت�ورة بي�ر، إىل أن تن�اول القلي�ل 
م�ن الثل�ج ق�د ال يك�ون ض�اراً بالجس�م، ولك�ن 
ينص���ح بع�دم تناول الثل�ج إن ل�م يك���ن ذلك 

ض������رورياً.
وقالت أستاذة طب الطوارئ يف جامعة نيوجرييس، 
الدكتورة ديان كاليل�و، إن تناول كميات قليلة من 
الثلج ال يرض بالجسم عىل األرجح. وحذرت من أن 
تن�اول الثلج بكميات كبرية ق�د يؤدي إىل اضطراب 
يف املع�دة والق�����يء واإلس�هال، وق����د يصل 
األم�ر إىل اإلص��اب�ة بااللته����ابات يف الجه��از 

الهضمي.

اطباء يوجهونهل تناول الثلج ضار بالصحة ؟
 نصائح للراغبين 

بالتطعيم ضد كورونا

دواء  املتح�������دة  اململك�ة  اعتم�دت 
آالف  مئ�ات  لع�اج  »برولوس�يزوماب« 
التده�ور  ب�داء  املصاب�ن  الربيطاني�ن 
البقع�ي الرط�ب لش�بكية الع�ن املرتبط 

بتقدم السن والذي يبطئ فقدان البرص.
والعق�ار الجديد قادر حتى عىل تحس�ن 
الرؤي�ة لدى الكثري من امل�رىض بهذا الداء 

غ�ري املؤلم ال�ذي م�ا زال إىل الي�وم بدون 
دواء.البرشى كبرية للمعنين، الذين يقدر 
عدده�م بأكثر م�ن 700 ألف ش�خص يف 
بريطاني�ا وينتمون عادة إىل رشيحة عمر 
55 عام�ا فما فوق، ألنهم لن يتناولوا هذا 
العق�ار الجديد إال مرة كل 12 أس�بوعا أو 
أكثر بدال من مرة كل شهر مثلما هو حال 

عقار سابق أقل فعالية.
ولوح�ظ أن عددا معت�ربا من الذين 
ل�م  »برولوس�يزوماب«  جرب�وا 
الب�رص  فق�دان  مس�ار  يبطئ�وا 
فحس�ب ب�ل الحظوا بع�د نحو 4 
أس�ابيع تحس�نا ملحوظا للرؤية 

بشكل لم يعرف من قبل.

بريطانيا تعتمد عقارا يبطئ فقدان البصر لدى كبار السن

خبير أوبئة عالمي: قطع األشجار وإزالة الغابات أهم أسباب انتشار الفيروسات المميتة

أزمة نقص األكسجين تضرب مستشفيات جنوب أفريقيا

تطوير جهاز جديد يساعد على مضاعفة عمليات زراعة القلب

5 أشياء تسبب الصداع عند االستيقاظ من النوم

ق�ال الربوفيس�ور ج�ان ج�اك 
مويمب�ي تامفوم خب�ري األوبئة 
العامل�ي ومكتش�ف »إيب�وال« إن 
قطع األش�جار وإزال�ة الغابات 
انتش�ار  أس�باب  أه�م  تع�د 

الفريوسات املميتة.
ويف لقاء م�ع »يس إن إن« نقلته 
وس�ائل إعامي�ة ق�ال تامف�وم 
إننا نعيش يف عالم س�تظهر فيه 
العديد من الفريوس�ات املس�ببة 

لألمراض.
األص�ل  ذو  الخب�ري  ورب�ط 
الكونغويل أس�باب هذه األمراض 
بما وصفه�ا بال�«تهديدات التي 
تأتي أساس�ا من قطع األشجار 

وإزالة الغابات«.
وق�ال: هذا العمل يؤدي إىل زيادة 
احت�كاك اإلنس�ان م�ع العوامل 
واملس�ببة  املث�رية  املختلف�ة 
لألم�راض مح�ذرا م�ن احتمال 
ظه�ور أمراض قاتل�ة جديدة يف 

املستقبل.
وأضاف العال�م امليكروبيولوجي 
أن »إزالة الغابات وقطع االشجار 
قد يؤدي إىل انتش�ار »وباء كبري 

شامل« يف املستقبل«.

ولم يستبعد االختصايص ظهور 
ع�دوى تنت�رش بالرع�ة الت�ي 
ينترش بها كوفي�د-19، وتتمتع 
بق�درة ع�ىل القت�ل مث�ل إيبوال 

املميتة.
وأضاف مكتش�ف اإليب�وال، أننا 
في�ه  عال�م تظه�ر  »نعي�ش يف 

الفتاك�ة  األم�راض  مس�ببات 
بش�كل متك�رر«، مح�ذًرا م�ن 
أمراض مس�تقبلية من مصادر 

حيوانية، مثل الحمى الصفراء.
ويوضح تامفوم بحسب تقارير 
إىل  يس�تند  تحذي�ره  أن  أخ�رى 
حقائ�ق علمي�ة ، ولي�س ع�ىل 

خيال علمي ، وأنه عند اكتشافه 
لإليبوال ، أخذ عين�ات الدم األوىل 
م�ن ضحاي�ا م�رض غامض يف 
ذلك الوقت، تسبب يف نزيف وقتل 
88% م�ن امل�رىض، وحت�ى قتل 
80% من العاملن يف مستش�فى 

يف كينشاسا.

كش�ف خ�رباء ع�ن خمس�ة اس�باب 
تق�ف وراء الص�داع ال�ذي يح�دث عن 
االس�تيقاظ يف الصب�اح الباك�ر، فيما 
الحال�ة تع�د م�ن  أن ه�ذه  اىل  اش�ار 
املش�اكل الصحي�ة الش�ائعة والتي قد 

تفسد جدول اليوم. 
ومن بن تلك االسباب هو: 

األرق:
الس�بب األكثر ش�يوًعا لصداع الصباح 
ه�و األرق حت�ى بع�د النوم ملدة س�بع 
إىل ثماني س�اعات يف اللي�ل، إذا كنت ال 
تش�عر باالنتعاش والراح�ة يف الصباح 
، فه�ذا يعني ببس�اطة أن�ك ال تحصل 
عىل ن�وم جي�د ملن�ع ح�دوث الصداع، 
علي�ك أوالً أن تج�د الس�بب الج�ذري 

للمش�كلة، ولهذا يجب 
عليك استش�ارة 

طبيبك.
الصداع النصفي:

قد يك�ون الصداع املتك�رر ناتًجا أيًضا 
ع�ن الص�داع النصف�ي حي�ث تش�ري 
الدراس�ات إىل أن معظم الناس يعانون 
م�ن الص�داع النصفي إم�ا يف الصباح 

الباكر أو يف الليل.
توتر العضات:

ق�د يك�ون ص�داع الصب�اح 
توت�ر  ع�ن  ناتًج�ا 

ت  عض����ا
 ، قب�ة لر ا

والذي يمكن أن يحدث بسبب الوسادة 
الت�ي تس�تخدمها أو وضعي�ة نوم�ك. 
الوسائد تدعم الرقبة والعمود الفقري 
الن�وع  اس�تخدام  إىل  تحت�اج   ، لذل�ك 
املناس�ب م�ن الوس�ادات، فالوس�ادة 
الناعم�ة يمكن أن تس�بب املتاعب لذا، 

تحقق من وسادتك ووضعية نومك.
طحن األسنان يف الليل: 

يمك�ن أن يكون الص�داع الصباحي 
أيًض�ا عام�ة ع�ىل أن�ك تطح�ن 
أس�نانك يف الليل يمكن أن يسبب 
طحن األسنان ضغًطا يف املفاصل 
الصدغي�ة الفكية )TMJ(، والتي 
ترب�ط الف�ك الس�فيل بالجمجمة 
أم�ام أذن�ك ه�ذا ي�ؤدي إىل التوتر، 
وال�ذي يمك�ن أن يس�بب الص�داع. 

يف قد يس�بب هذا أيًضا أملً�ا يف الفك 
الصباح.

باحث عراقي يقدم تقريرا عن تأثير التمرينات التأهيلية في استعادة مرونة العمود الفقري
ش�هدت كلية الرتبي�ة البدنية وعلوم 
بغ�داد  جامع�ة  للبن�ات  الرياض�ة 
مناقشة رس�الة املاجستري املوسومة 
لتقني�ة  تاهيلي�ة  تمرين�ات  )تأث�ري 
الكايروبراكت�ك يف اس�تعادة مرون�ة 
الفق�ري  العم�ود  العض�ات  وق�وة 
الغ�رضويف  باالن�زالق  للمصاب�ن 
لألعم�ار م�ا ب�ن )30-45( س�نة( 
للطالب�ة )رؤى أكرم اك�رب( بأرشاف 
التدريس�ية يف فرع األلع�اب الفردية 

أ.م.د.عبري داخل حاتم.
إذ بينت الباحثة مفهوم الكايروبراكتك 
بأن�ه ع�اج يرك�ز ع�ىل العاق�ة ما 
والجه�از  الفق�ري  العم�ود  ب�ن 
العصبي،حي�ث تؤث�ر ه�ذه العاق�ة 
ع�ىل الصحة الجيدة،إذ يتمثل الغرض 
منه تصحي�ح فقرات العمود الفقري 
الس�تعادة الوظيفة الطبيعية للجهاز 
العصبي ملعالجة أي اآلالم،ألنه يسمح 
بمداواته�ا ذاتيا،إضاف�ة اىل انه يركز 
عىل الع�اج اليدوي للعم�ود الفقري 
واملفاص�ل ب�دون اللجوء الس�تخدام 
إىل  الجراحة،مش�رية  أو  العقاق�ري 
الفقري  للعم�ود  الغ�رضويف  االنزالق 
املتمث�ل ب�أي خلل يف الجه�از املناعي 
يؤدي إىل اضطراب اإلشارات العصبية 
بس�بب ع�دم انتظام فق�رات العمود 
مكانه�ا  م�ن  الفقري،وتحركه�ا 
الطبيعي،مم�ا يطلق علي�ه ملثل هذه 
الحالة بالخلع الجزئي التي يؤثر عىل 
انتقال أش�ارات األعص�اب الطبيعية 

من املخ ألعضاء الجسم وأنسجته.
واستنتجت الطالبة من خال دراستها 
أن تطبيق التمرينات التاهيلية لتقنية 
ع�ىل  س�اعدت  ق�د  الكايروبراكت�ك 
اس�تعادة مرونة العم�ود الفقري من 
وضع ثني الجذع أماما وخلفا،وكذلك 
اس�تعادة ق�وة املنكبن،كم�ا أثيب�ت 
تطبيقها عىل تخفيف درجة األلم من 

وضع ثني الج�����ذع أماما وخلفا.
كما توصلت الباحثة اىل مجموعة من 
التوصيات تعميم نتائج هذه الدراسة 
ملس�اعدة مصابي االنزالق الغرضويف 
لاستفادة منه يف تحسن حالتهم عند 
الكايروبراكتك  العاج بتقنية  تلقيهم 
يف املستش�فيات،التأكيد ع�ىل مائمة 
األدوات والوسائل التاهيلية خصوصا 
املصاب�ن باالنزالق الغ�رضويف ونوع 
وإمكاني�ة  التاهيلي�ة  التمرين�ات 
املستش�فيات،رضورة  يف  توفريه�ا 
خ�ربات  باس�تثم�����ار  االهتم�ام 
األكاديمي�ن املتخصص�ن يف التأهيل 
الري�ايض عن�د تدري�ب املعالجن بما 

يت�اءم م�ع الحداث�ة باعتم�اد آلي�ة 
تعاون مس�تمرة بن وزارتي الصحة 
العايل،اج�رتاء  والتعلي�م  والبيئ�ة 
دراسات مش�ابهة عىل عينات أخرى 

من اإلناث وبأعمار مختلفة.
الطالب�ة  مناقش�ة  وبع�د 

رسالتها أوصت اللجنة 
ش�هادة  منحه�ا 

املاجس�������تري 
الرتبي������ة  يف 

الرياضية.

ط�ور األطباء يف مستش�فى بابوورث 
امللك�ي يف كامربي�دج جه�اًزا جدي�ًدا 
يس�اعد عىل إبق�اء األعض�اء يف حالة 
أفض�ل بع�د حصده�ا م�ن املتربعن، 
مما ق�د يضاعف عدد عملي�ات الزرع 

السنوية.
ويف الوق�ت الح�ارض، يت�م الحص�ول 
معظم القلوب م�ن املتربعن الذين تم 
اإلع�ان عن م�وت الدم�اغ لديهم بعد 
موافق�ة األرسة، ويس�تمر القل�ب يف 
الضخ بع�د املوت الدماغ�ي حتى قبل 
إزالته من الجسم بقليل للتأكد من أنه 

يف أفضل حالة.
لكن نظ�ام العناية باألعض�اء الجديد 
يمّك�ن الف�رق الطبي�ة من اس�تعادة 
وإعادة تشغيل وتقييم قلوب املتربعن 
الذين يموتون بس�بب توق�ف قلبهم، 
ب�دالً من امل�وت الدماغ�ي، حيث كان 
هذا مس�تحيًا يف الس�ابق ألن العضو 
ه����ذه  مث�ل  يف  برع�ة  يتده�ور 

الحاالت.
ويخضع النظ�ام للتجارب منذ خمس 
س�نوات، وق�د تم نرش نتائ�ج أول 50 
ش�خًصا حصل�وا ع�ىل قلب م�زروع 

بهذه الطريقة، وكانت نتائجهم جيدة 
بش�كل مماثل للم�رىض الذين حصلوا 
عىل أعضاء من مرىض املوت الدماغي، 
وبق�ي 9 م�ن كل 10 م�رىض عىل قيد 

الحياة بعد عام من العملية.
بأنه�ا  النتائ�ج  الجراح�ون  ووص�ف 
تتج�اوز توقعاته�م، وم�ن املتوقع أن 
تح�دث أك�رب تغي�ري يف قواع�د اللعبة 
يف زراع�ة القل�ب خال الثاث�ن عاًما 
املاضية، وس�تحدث فرًقا كبريًا يف هذا 
املج�ال بجميع أنحاء العالم، بحس�ب 

صحيفة دييل ميل الربيطانية.

أعلن�ت نقابة األطب�اء يف جنوب أفريقيا أن 
الباد أقل اس�تعدادا ملواجهة املوجة الثانية 
من فريوس كورون�ا مما كانت عليه خال 

املوجة األوىل.
ونقلت صحيف�ة »صنداي تايمز« الصادرة 
يف جن�وب أفريقيا بموقعه�ا عىل اإلنرتنت، 
األح�د، ع�ن النقاب�ة قوله�ا، إنه يت�م بذل 
القلي�ل م�ن الجه�د لدعم أع�داد املوظفن 
يف املستش�فيات بع�د إصابة أع�داد كبرية 
م�ن العامل�ن يف املجال الصح�ي بفريوس 

كورونا.
وعلمت صحيفة »صن�داي تايمز« أنه عىل 
الرغ�م من إب�اغ الحكومة يف ش�هر أيلول 

ب�أن أجه�زة املحاس�بات وج�دت أن 160 
مستشفى تحتاج إىل عملية تطوير عاجلة 
ألنظمة مس�اعدة املرىض باألكس�جن، إال 
أنه ل�م يتم اتخ�اذ اإلج�راءات الكافية من 
جانب الحكومة للتعامل مع هذه املشكلة. 
وذكرت الصحيفة أن جنوب أفريقيا سجلت 
زيادتن قياس�يتن خال األس�بوع املايض 
لإلصابة بفريوس كورونا، مع وصول عدد 
ح�االت الوفاة يوم الثاث�اء املايض إىل 497 
حال�ة وارتفاع ع�دد اإلصاب�ات إىل 18 ألف 

إصابة يوم الخميس. 
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن الربوفس�ور إيان 
ساني، عضو اللجنة االستشارية الوزارية، 

»الح�ق  منظم�ة  رئي�س  بوصف�ه  قول�ه 
يف الرعاي�ة«، إن�ه تم رف�ع التوصي�ات إىل 
اإلدارات الصحية املركزية ويف األقاليم وإىل 
املس�ؤولن عن امليزانية واألش�غال العامة 
يف ش�هر أيلول، ولكن »لم يتم اتخاذ سوى 
القليل م�ن اإلجراءات، إن كان قد تم اتخاذ 

أي منها بالفعل«. 
وأض�اف أنه عىل الرغم من عدم وجود قلق 
بش�أن إنتاج أو إمدادات األكسجن »إال أن 
هناك قلقا بالغا إزاء عمليات نقله لتوزيعه 
عىل املستش�فيات، كما أنه ال توجد أنظمة 
تخزين كافية لألكس�جن يف املستش�فيات 

املحلية واإلقليمية ويف املناطق الريفية«. 

اعلن يفغين�ي تيماكوف، الطبيب املختص يف 
األم�راض املعدية، ان الش�خص الذي يرغب 
بتطعيم نفس�ه بلقاح ضد كوفيد-19، يجب 
أن ال يعان�ي من أعراض التهابات فريوس�ية 

تنفسية، ومن تفاقم أمراض مزمنة.
وأض�اف الطبي�ب، يف مقابل�ة صحفي�ة انه 
»يج�ب أال يك�ون لدى هذا الش�خص أي من 
مظاهر وأعراض أمراض ال�ربد، مثل الزكام 
والرشح من األنف، والسعال، وارتفاع درجة 

الحرارة، الشعور باإلنهاك«.
تعاط�ي  ع�دم  ع�ىل  االختص�ايص  وح�ث 
الكحول قبل ثاث�ة أيام من التطعيم، وكذلك 
بع�د تلق�ي اللقاح، يج�ب الحذر م�ن تناول 
األطعمة الثقيلة والوجبات الريعة، وكذلك 

االستعداد نفسيا للتطعيم.
وأوضح الطبيب، أنه “إذا كان هذا الش�خص 
قلقا ج�دا، فقد يرتف�ع ضغط دم�ه. وأثناء 
التطعيم، يت�م إفراز األدرينال�ن وهرمونات 
التوت�ر بش�كل طبيع�ي، وهذا يؤثر بش�كل 
إضايف ع�ىل األوعية الدموي�ة. ونتيجة لذلك، 
قد يشعر الشخص املذكور بالدوار وقد يفقد 

الوعي”.
وينص�ح األخصائ�ي، األش�خاص املعرضن 
لردود الفعل التحسس�ية، بتن�اول مضادات 
الهيس�تامن يف الي�وم الس�ابق، وبع�د ي�وم 
واحد من التطعي�م. وإذا كانوا عرضة 
للحم�ى، فيمك�ن تن�اول قرص 
باراس�يتامول لي�ا بع�د 

التطعيم.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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إنها املرة األوىل التي يتحدث فيها ، ثيمبا كابيكا، املسافر 
خلسة إىل لندن، عن نجاته من الرحلة املرعبة التي نقلته 
من جنوب أفريقيا إىل لندن، متشبثاً بهيكل طائرة ضخمة، 
يف  ساعة   11 فيها  أمىض  ميالً،   5639 إىل  امتدت  ملسافة 
ظروف شديدة القسوة، وذلك بعد حصوله أخرياً عىل حق 

اللجوء، وينتظر صدور جواز سفره الربيطاني.
أفاق  بأنه  الربيطانية،  ميل«  »دييل  لصحيفة  ثيمبا  وأفاد 
من غيبوبة بعد أشهر، ليعلم أن صديقه الذي رافقه عىل 
الطائرة، سقط عىل مسافة 5 آالف قدم إىل حتفه. ثيمبا 
الذي تم الكشف عن هويته للمرة األوىل، كان فاقداً للوعي 
الطائرة  بعد سقوطه من  أشهر،  ملدة ستة  املستشفى  يف 

عىل مدرج مطار هيثرو.
كان قد حرم خالل الرحلة من األكسجني، وتعرض لدرجات 

برودة وصلت 60 درجة مئوية سالبة، أثناء تحليق طائرة 
الخطوط الجوية الربيطانية من جوهانسربغ يف 18 يونيو 

.2015
كارليتو  صديقه  سقط  الهبوط،  من  قليلة  دقائق  وقبل 
بوينغ  طائرة  عجلة  قوس  عىل  معه  زحف  الذي  فايل، 
يف  تكييف هواء  عثر عىل جثته يف وحدة  وقد   ،747-400
مبنى مكاتب يف ريتشموند، عىل بعد ستة أميال من مطار 

هيثرو.
وقال ثيمبا البالغ من العمر 30 عاماً: »عندما كانت تحلق 
الطائرة، كنت أرى األرض، وأرى األشخاص صغاراً. وبعد 
فرتة قصرية، فقدت الوعي بسبب نقص األكسجني، وآخر 
يشء أتذكره بعد إقالع الطائرة مبارشة، كان كارليتو الذي 

قال يل: »نعم لقد نجحنا«.

تشبث بهيكل طائرة وحصل على حق اللجوء !

ومتاحة  املتناول  يف  أصبحت  الجاهزة  املنازل 
عىل نطاق أوسع، ويربز من بني زخم املباني 
املنافسة يف تلك التجارة رشكة مقرها التفيا، 
طورت وحدة سكنية صغرية مسبقة الصنع 
خالل  املوقع  يف  تركيبها  إمكانية  فيها  املميز 
نقلها  خيار  عن  فضالً  فقط،  ساعات  ثالث 
النظام  بفضل  املرات  من  محدود  غري  لعدد 
 100 من  واملكون  نوعه  من  الفريد  املفصيل 
يتيح  بوم«  »ديزاين  موقع  دورة.بحسب 

الخشبية عىل  النظام األخري وضع املقصورة 
أي قاعدة مستوية، بحيث ال تتطلب أساسات 
املعيشية  الوحدة  بناء  ويستخدم  دائمة. 
املتطورة )الخشب املصفح املتقاطع( بغرض 
يف  البيئة  عىل  التصنيع  عملية  تأثري  تقليل 

تجربة سكنية منخفضة االنبعاثات.
الوحدات  فإن  للرشكة،  بيان  وبحسب 
وبأسعار  مريحة  لحياة  مصممة  املعيشية 
 22.900( يورو   18.700 من  تبدأ  معقولة، 

املنازل  تركيب  يمكن  بأنه  علماً  دوالر(. 
مما  دائمة،  أسس  وبدون  برسعة  الخشبية 
السياحة  لقطاع  خصوصاً  مثالياً  حالً  يوفر 
وقطاع املهرجانات.كما أن الهندسة الصحية 
أيضاً،  الصنع  مسبقة  للمبنى  والكهربائية 
بينما األرضيات والجدران والسقف مبنية من 
املبنى  فإن  عميل،  وبشكل  الصلب.  الخشب 
مساحة  لتوفري  يتسع  بأن  كفيل  املصغر 

لثالثة أشخاص.

التماسيح  أن  إىل  جديد  اكتشاف  يشري 
نمو  إعادة  بإمكانها  الصغرية  األمريكية 
ما  )0.2286 مرت(،  9 بوصات  أذيالها حتى 

يصل إىل حوايل 18% من طول أجسامها.
»سميثسونيان«،  مؤسسة  ملوقع  ووفقاً 
أريزونا،  جامعة  يف  األحياء  عالم  أجرى 
تمساح  ذيل  عىل  تحاليل  كوسومي،  كنرو 
مستخدماً  جرة  يف  محفوظ  صغري  مشوه 
تقنيات الصور عالية التكنولوجيا والترشيح 
التقليدي، فوجد أن ذيل التمساح أعاد تكوين 
بدالً  والجلد  الضامة  واألنسجة  الغضاريف 
من العظام والعضالت الهيكلية.وقد كشفت 
النتائج أن التمساح األمريكي يتمتع بقدرات 
تعيد  التي  الثدييات  من  أكثر  التجديد  عىل 
واألوعية  والجلد  األعصاب  نمو  الغالب  يف 
يمكن  التي  السحايل  من  أقل  لكن  الدموية، 
عضالت  مع  كاملة  أذياالً  بالكامل  تنبت  أن 
هيكلية.وقالت معدة الدراسة، عاملة األحياء 
بشأن  حقاً  أدهشني  »ما  شو:  سيدني 
نمو  إعادة  هناك  يكن  لم  أنه  هو  التمساح 
أمراً  األنسجة  نمو  ويعد  الهيكلية،  للعضلة 
مستنفذاً للطاقة. إذا كنت تضع كل طاقتك 
يف إعادة نمو هيكل بشكل مثايل، فإنك تأخذ 
مثل  أهمية  أكثر  عمليات  عن  بعيداً  الطاقة 

النمو التنموي«.

تم دفن مصمم األزياء الفرنيس بيري كاردان، الذي تويف األسبوع املايض 
عن عمر يناهز 98 عاما، يف مراسم جنازة خاصة يف جبانة مونمارتي 

يف باريس، حسبما أفادت وكالة فرانس برس لألنباء.
أوليفيه،  أندريه  وزميله  صديقه  بجوار  كاردان  نعش  ودفن 
نقلت وكالة فرانس برس عن  تويف عام 1993، حسبما  الذي 
أرسة كاردان.وتم تزيني النعش وفقا لرغبات كاردان األخرية، 
وُدفن مع سيف من تصميمه أيضا، والذي يشبه نصله املقص 
وفقا  وكشتبان،  الخيط  من  وبكرة  إبرة  بني  مقبضه  ويجمع 
لتقرير وكالة فرانس برس.ومن املتوقع أن يقام قداس تذكاري 
يف باريس من أجل كاردان يف وقت الحق من هذا الشهر.وتويف 
كاردان، الذي أحدث ثورة يف املوضة وأسس إمرباطورية األزياء 
املولد  اإليطايل  املصمم  وكان  املايض.  الثالثاء  يوم  الراقية، 
األزياء  املصممني يف مجاله من حيث تصميم  أوائل  أيضا من 

للجماهري وتسويق اسمه يف جميع أنحاء العالم.

 11 آيفون  هاتف  تحمل  مرصية  متسولة  صورة  أثارت 
من  حالة  الرصيف،  عىل  وتجلس 
الجدل يف مواقع التواصل االجتماعي.

وتظهر املرأة وهي تتحدث يف الهاتف 
الرصيف يف إحدى  بينما تجلس عىل 

محطات القطار يف القاهرة.
ودعا البعض إىل تشديد الرقابة عىل 
ليتسول  ويخرج  الفقر  يدعي  من 
إىل  آخرون  دعا  بينما  الطرقات.  يف 
الهاتف  ألن  للمرأة،  العذر  التماس 
املارة  أحد  من  استعارته  تكون  قد 
أن  إىل  آخرون  املكاملة.وأشار  لتجري 
هاتف آيفون 11 يبلغ ثمنه 22 ألف 

جنيه.  

رشطة  من  ليما،  مات  الرشطي  كان  بينما 
سومريست يف ماساشوسيتس األمريكية، يلبي 
نداًء حول قيام امرأتني بالرسقة من أحد املحال 
يف  اليشء  بعض  غريباً  شيئاً  الحظ  التجارية، 
أن  إىل  الرشطي  انتبه  فقد  املرسوقات،  طبيعة 
كل ما قامتا برسقته هو »طعام«، بحسب ما 
ذكر موقع »فوكس نيوز« اإلخباري األمريكي، 
حيث وقعت الحادثة قبل 5 أيام من عيد امليالد، 
وبدالً  عليهما.ولذلك،  يشفق  جعله  الذي  األمر 
هدية  بطاقة  لهما  اشرتى  اعتقالهما،  من 
أجل  من  لهما  وقدمها  دوالراً،   250 بقيمة 

أنه  ليما  الرشطي  امليالد.وأوضح  عيد  عشاء 
تلقى نداًء من محل »ستوب آند شوب«، حيث 
قيل له إن امرأتني قبض عليهما وهما تحاوالن 
الهرب قبل دفع قيمة املشرتيات، حيث قامتا 
بوضع تلك املشرتيات يف أكياس قبل أن تحاوال 
املرأتني  برفقة  كان  أنه  إىل  مشرياً  الهرب، 
فتاتني  »لدي  الرشطي  صغريان.وقال  طفالن 
األمر  املرأتني..  مع  الطفلني  بعمر  صغريتني، 
بلة  الطني  وزاد  عليهما«.  أشفق  جعلني  الذي 
بالنسبة إليه أن املرأتني ال تعمالن، وأن الطعام 
امليالد.  عيد  أجل عشاء  كان من  الذي رسقتاه 

تلك  مكان  نفسه  يضع  أن  حاول  إنه  وقال 
مدير  ووصف  معها.  تعاطفه  وأظهر  العائلة، 
ماكنيل،  جورج  سومريست  رشطة  مركز 

الرشطي ليما بأنه صاحب شخصية عظيمة.

التماسيح أكثر قدرة  على إنبات
 أطرافها المبتورة !

شرطي يكافئ امرأتين حاولتا السرقة !

عاما   45 العمر  من  البالغة  اإلندونيسية  فهذه 
املدارية  الغابة  إلزالة  تتصّدى  نسائية  كتيبة  ترتأس 
النمل  آكل  للنمور وحيوانات  القانوني  والصيد غري 

الحرشفي، وغريها من األنواع املهّددة.
أحيانا  وهم  الرجال،  من  املذنبون  يكون  ما  وغالبا 
يعشن  اللواتي  النساء  أزواج  حتّى  أو  الجريان  من 
يف بلدة داماران بارو يف جزيرة سومطرة، غرب هذا 

األرخبيل الواقع يف جنوب رشق آسيا.ويواجه الفريق 
املؤّلف من نحو ثالثني امرأة قوالب نمطية تمييزية 
التابعة  املنطقة  النساء ال تزال راسخة يف هذه  ضد 
السلطات  تغّض  حيث  املحافظ،  أتشيه  إلقليم 
القانون  يخالف  بما  الخشب  استغالل  عن  الطرف 

وتوّسع مزارع البّن.
كان  لطاملا  الغابة  »مفهوم  إن  سوميني  وتقول 

العقليات  تغيري  إىل  نسعى  لكننا  بالرجال،  مرتبطا 
النساء  قّررت  فقد  أيضا،  املرأة  يعني  أنه  وإثبات 
التحّرك  بالغابة  يلحق  الذي  الدمار  من  املستاءات 

لحّل هذه املشكلة«، وفق ما نقلت »يورونيوز«.
أفرادها،  بني  تضّم  التي  املجموعة،  هذه  وتشّكلت 
بعد   2015 العام  يف  وزوجته،  سوميني  أبناء  أحد 
فيضانات أتت عىل عرشات املنازل يف هذه البلدة التي 
تعرف  أن  سوميني  نسمة.وأرادت  ألف  قرابة  تعّد 

املياه  يف  واملخلفات  الخشب  من  الكميّة  هذه  سبب 
املتأتية من منحدرات بركان يف الجوار.ورسعان ما 
إىل  توّجهها  اإلجابة عىل تساؤالتها عند  لها  ظهرت 
املوقع، حيث اكتشفت أن الغابة قد أزيلت، فقّررت 

»التحّرك لحماية الغابة«.
فوق  قبّعة  الشهر،  يف  مّرتني  سوميني  وتعتمر 
حجابها وتنتعل حذاء من املطاط وتتوّغل يف األدغال 

لخمسة أيام.

كتيبة نساء أندونيسية لحراسة أدغال سومطرة !
تستيقظ سوميني مع 

بزوغ الفجر وتحّضر الطعام 
لعائلتها الكبيرة وتنجز 

أعمالها المنزلية قبل أن 
تستعّد لعمل من نوع 

آخر يقضي بحراسة أدغال 
سومطرة.

وحدات سكنية يمكن تركيبها في غضون 3 ساعات!

News

صمم حتى النعش الذي دفن فيه !

ماجد الشويلي

يف رحاب الذكرى السنوية األوىل لشهادة صانعي النرص عىل اإلرهاب )الحاج قاسم 
تظاهرة  خرجت  عليهما(  الله  )رضوان  املهندس(  مهدي  أبو  (و)الحاج  سليماني 
عميقة  رسائل  طياتها  يف  تحمل  وهي  بغداد،  العاصمة  قلب  يف  املليونية  التأبني 
ذات أوجه متعددة، امتزجت فيها  كل معاني اإلرصار عىل الثأر لدمائهما الزكية ، 

والتأكيد  عىل السيادة الشعبية بنكهتها اإلسالمية املقاومة.
فكان من أبرز سمات هذه التظاهرة املليونية الحاشدة ما ييل .

زاخرة  كانت  الشهيدين  استشهاد  عىل  سنة  بعد  خرجت  الحشود  هذه  أن  أوالً: 
باألحداث العصيبة واألزمات الكبرية والضغوطات املستمرة عىل فصائل املقاومة ، 

للتخيل ليس عن سالحها فحسب بل عن نهجها املقاوم.
ونهج  املقاومة  بخط  تمسكها  تؤكد  وهي  خرجت  ذلك  رغم  لكنها 

الشهيدين رضوان الله عليهما .
ثانياً : أن هذه التظاهرات خرجت دون أي تأثري أو دعم خارجي كما 

كانت بعض التظاهرات تحظى به.
لدماء  الثأر  وهو   ، واحد  أسايس  مطلب  للمتظاهرين  كان  ثالثا: 

الشهداء ، واالقتصاص من قتلتهم .
، وهو وجوب  استثنائي  وعناية وعمق  بدقة  كيفيته  والذي حددت 

خروج املحتل من األرايض العراقية دون مماطلة أو تسويف. 
وسلوكيات  ممارسات  أية  من  التظاهرات  هذه  خلت  لقد   -: رابعاً 
منحرفة ، وتمتعت بانضباط عاٍل جداً أوىل فيه املتظاهرون احرتاما 

كبرياً لألجهزة األمنية.    
خامساً: لم تكن هناك مطالبات تعسفية بتدمري العملية السياسية 

واالقتصاص من  الجناة  الدستورية ملحاكمة  واآلليات  القانون  لغري  االحتكام  أو   ،
القتلة.

سادساً:_كان املطلب األسايس للمتظاهرين  خروج املحتل ، وهو  مطلب يتماىش 
مع األعراف والقوانني الدولية .

وهو حجر الزاوية يف تحقيق سيادة البلد وخالصه من كل الويالت التي يعاني منها.
سابعاً:_ بدا واضحاً االنسجام العايل والكبري بني قوى املقاومة ، وهو بالتأكيد ثمرة 
التي شكلت مؤخراًوباكورة نجاحاتها املستقبلية إن شاء  العليا  التنسيقية  الهيأة 

الله تعاىل.
ثامناً:_الكلمات والخطابات والبيانات التي اُلقيت يف ساحة التظاهر كانت تتمحور 

حول السيادة ورضورة جالء املحتل .
وكأن الجميع قد أدرك بيقني أنه الصالح يف هذا البلد مع بقاء األمريكان فيه.

كخيار  السياسية  والعملية  بالدولة  التمسك  خيار  املتظاهرون  أكد  لقد  تاسعاً:_ 
وطني اسرتاتيجي المناص عنه.

الجمهورية  بني  املصري   ووحدة  األخوية  العالقة  عمق  املتظاهرون  أكد  عارشاً:_ 
بشكل  التمييز  من  يمكنهم  ووعي  ببصرية  يتمتعون  وأنهم   ، والعراق  اإلسالمية 

واضح بني العدو والصديق.
أية  وال  الدولة  مؤسسات  لعمل  تعطيل  التظاهرات  هذه  يف  يجِر  لم  عرش:_  أحد 

مماحكات مع األجهزة األمنية ولم يرافقها إعالم مضلل من جهة املتظاهرين.
الشعب  أطياف  كافة  من  غفرية  جموع  التظاهرة  هذه  يف  :_شاركت  عرش  إثنا 
العراقي ، وقد سبقتها وقفة استذكار مسائية للشهيدين عند موقع الجريمة كان 

لها وقع كبري يف نفوس جماهري املقاومة
 ، املتحدة  التظاهرات وقعت تحت نظر  ممثلة األمم  ثالثة عرش:_  ال شك أن هذه 
وأنها ستكون ملزمة بتغيري بعض انطباعاتها عن مجريات الوضع العام يف البالد ، 

وتأخذ بنظر االعتبار الثقل الجماهريي لقوى املقاومة يف العراق.
أربعة عرش :_ومن املؤكد أن املرجعية الدينية العليا ستضع بالحسبان هذا الحجم 
والتأييد الشعبي الذي تتمتع به املقاومة يف العراق ، وهي التي قد طالبت بتحقيق 
الجمعة  خطب  من  كثري  يف  ،وشجبت  البلد  هذا  يف  منقوصة  غري  كاملة  السيادة 

االنتهاكات املتكررة للسيادة.
االنتخابية  املعطيات  مجسات  أحد  الغفري  الحضور  هذا  أن  الشك  عرش:_   خمسة 

الرقمية القادمة.
ستة عرش :- هذا الحضور الكثيف سيعزز من موقف الخريين يف السلطة الترشيعية 
من  األجنبية  القوات  بإخراج  القايض  قرارهم  عىل  للتأكيد  أكرب  بزخم  ويدفعهم   ،

العراق ، ويؤكد صوابية ذلك القرار ورضورته.
التظاهرة تلك  التي بعثتها هذه  الواضح أن من جملة الرسائل  سبعة عرش :_ من 
لتغيري  الرشعية  الخيارات  نمتلك  إننا الزلنا  الذي يقول  الضمنية بمفادها  الرسالة 
منهجية التعاطي مع االحتالل ؛ وفقا للظروف واملستجدات ، وعىل املحتل أن يدرك 

ذلك جيداً.
ثمانية عرش:_ من الواضح أن هذه التظاهرات ستكون سنوية  وسيتعاظم شأنها 

وأعدادها يف كل عام ، وذلك من بركات الشهادة ومقام الشهداء عند الله سبحانه.
 ، الداخل  يف  وأذنابها  املتحدة  الواليات  سرتغم  التظاهرات  هذه  إن  عرش:_   تسعة 
ومن يدور يف فلكها من دول الجوار الجغرايف ، عىل إعادة النظر يف تقييم مشاريعهم 

التآمرية عىل العراق.

»سيادة الشعب أم الدولة«

متسولة هاتفها آيفون 11 
ثمنه 22 ألف جنيه مصري!


