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»الخنجر« األميركي ُيعّمق جراح بواسل 
الرافدين في »مئويتهم« األولى

اتفاقية »التكبيل« ُتفرُِّغ مشاجب العراقيين

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بينما ينش�غل العراقيون بإطفاء الش�معة املئة، 
احتف�االً بعيد الجيش الذي يحل يف الس�ادس من 
كان�ون الثان�ي يف كل ع�ام، يغيب ع�ن الكثريين 
الق�درة  اضمح�ال  إىل  أدت  الت�ي  األس�باب 
العس�كرية، يف خض�م التدخ�ل األمريك�ي الكبري 

وعمليات فرض اإلرادة عىل القرار العراقي.
وانطلقت يف س�احة االحتفاالت وس�ط العاصمة 
فّعالي�ات  األربع�اء،  صب�اح  بغ�داد،  العراقي�ة 
االس�تعراض العسكري بمناس�بة حلول الذكرى 
ال�100 لتأسيس الجيش العراقي، وسط حضور 

رسمي رفيع املستوى.
وأوىل  العراق�ي ع�ام 1921،  الجي�ش  وتأس�س 
وحدات�ه تأسس�ت خ�ال االنت�داب الربيطان�ي 
للعراق، حيث ُشكل فوج موىس الكاظم واتخذت 
قيادة القوة املس�لحة مقرها العام يف بغداد، تبع 
ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم 
القوة البحري�ة العراقية عام 1937 ووصل تعداد 
الجي�ش إىل ذروت�ه يف بداية حقبة التس�عينيات، 
ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، وبعد االحتال 
األمريكي عام 2003 أصدر الحاكم املدني للعراق 
ب�ول بريمر حينها ق�راراً بحل الجي�ش العراقي، 

لكن تمت إعادة تشكيله وتسليحه الحقاً.
وعىل الرغم من الحديث املتكرر عن االتفاق األمني 
)اإلطار االسرتاتيجي( املوقع بني بغداد وواشنطن 
عام 2008، وتأثريه يف سياسة التسليح العراقية، 
إال أن معظ�م األطراف السياس�ية تعتقد بوجود 
نص�وص يف االتف�اق، ُتكّبل العراقي�ني وتمنعهم 
من امتاك أس�لحة متطورة، ما يجعلها »خنجراً 
ُيعّمق جراح الجنود العراقيني«، حس�بما يصفها 

مراقبون.
وبحس�ب مصادر سياس�ية وخرباء عس�كريني، 
ف�إن الوالي�ات املتح�دة تعم�ل من�ذ أع�وام عىل 
من�ع حي�ازة الع�راق ملنظوم�ة الدف�اع الجوي، 
واس�تخدمت كل الط�رق املتاحة ملن�ع الحكومة 
العراقية، من إتمام صفقات تستطيع من خالها 

تنويع مصادر التسليح.
ويف ه�ذا اإلط�ار، رّصح رئيس الوزراء األس�بق، 
زعي�م ائت�اف دول�ة القان�ون، ن�وري املالك�ي، 
خ�ال مقابل�ة تلفزيوني�ة يف حزي�ران امل�ايض، 
ب�أن »املفاوض�ات الت�ي خضناها م�ع الواليات 
املتح�دة كانت صعبة، وأردنا من خالها س�حب 
الق�وات األمريكية من الباد«، الفت�ًا إىل أنه »بعد 
دخول داعش قطعت أم�ريكا علينا كل االمدادات 
العس�كرية ملحاربة التنظيم ال�ذي صنعته إدارة 

أوباما«.
وأمل�ح املالك�ي حينها إىل وج�ود ابت�زاز أمريكي 
تع�رض له العراق، قائ�ًا إن »مواقف األمريكيني 
املتعلّقة بالتس�ليح، سياس�ية تجاري�ة، وهو ما 
تس�بب بإحداث خلل يف بنية الجيش العراقي من 

خال إيقاف تزويدنا بالساح«.
وبالتزام�ن مع الس�يطرة التامة الت�ي تفرضها 
العراقي�ة،  األج�واء  ع�ىل  املتح�دة  الوالي�ات 
واعتداءاتها املتكررة عىل املقار الرس�مية التابعة 
لهيأة الحش�د الش�عبي، وجريمة املطار النكراء 
الت�ي ارتكبتها بحق القادة الش�هداء قرب مطار 
بغ�داد الدويل، تربز دعوات محلية لتنويع مصادر 
مض�ادة  بأس�لحة  الع�راق  وتزوي�د  التس�ليح 

للطائرات، للتخلص من “الهيمنة األمريكية”.
وفق ذلك يقول عضو لجنة األمن والدفاع النيابية 
كاط�ع الركاب�ي ل�«املراقب العراق�ي«، إنه »عىل 
الرغم من توقيع العراق لاتفاقية االس�رتاتيجية 
مع الواليات املتحدة، التي تنص بنودها عىل تزويد 
الجيش العراقي، باألس�لحة الحديث�ة واملتطورة 

وتقديم الدعم اللوجس�تي، إال أن الواليات املتحدة 
تنصلت من ذلك«.

ويضي�ف الركاب�ي أن »الوالي�ات املتح�دة تمتنع 
ع�ن توقيع عقود تس�ليح ُتمّكن الجيش العراقي 
م�ن الحصول عىل أس�لحة متط�ورة ذات كفاءة 
عالي�ة«، عازياً ذل�ك إىل »نيتها إضع�اف الجيش 

وتدمري قدراته«.
وي�ردف قائ�ًا إن »العراق ح�اول كث�رياً التعاقد 
م�ع دول ع�دة لتس�ليح الجي�ش، إال أن أم�ريكا 
كان�ت تق�ف عائقاً أم�ام ذلك«، داعي�اً الحكومة 
العراقية إىل »التوجه نحو روسيا للتزود بالساح 
باعتبارها حليفاً اس�رتاتيجياً ومن املمكن بعدها 

التخيل عن الدعم األمريكي«.
وم�ن بني تل�ك األس�لحة ه�و “أس 400″، أو ما 
يس�مى ب�”تريوم�ف”، وه�و نظام دف�اع جوي 
دخل الخدم�ة يف الجيش الرويس منذ عام 2007، 
ويعم�ل عىل اس�تخدام أربعة صواري�خ مختلفة 
امل�دى لتغطي�ة نط�اق عملياته. فهو يس�تخدم 
صاروخ “40N6” بم�دى 400 كيلومرت لألهداف 
بعي�دة امل�دى، وص�اروخ “N6 48” بم�دى 250 
كيلوم�رتاً، لأله�داف طويل�ة امل�دى، وص�اروخ 
لأله�داف  كيلوم�رتاً   120 بم�دى   ”M96E2  9“
املتوسطة املدى، وصاروخ “M96E 9” بمدى 40 

كيلومرتاً لألهداف قصرية املدى.
ومنع�ت أم�ريكا طيل�ة الف�رتة املاضي�ة، العراق 
م�ن امتاك مضادات للطائ�رات لحماية أجوائه، 
ع�ىل الرغ�م من حاجته املاس�ة يف ظل اس�تمرار 
الهجمات اإلرهابية واالعتداءات الجوية املتكررة 

عىل أراضيه.
وس�بق أن ح�ذرت واش�نطن رشيكته�ا يف حلف 
ش�مال األطليس، تركيا، من امتاك هذا الس�اح 
ال�رويس وإال تعرض�ت لعواقب “خط�رية”، وفق 
وص�ف وزارة الدف�اع األمريكي�ة )البنتاغون( يف 
مقدمته�ا فرض عقوبات اقتصادي�ة عىل أنقرة، 
الصاروخ�ي  باتري�وت  نظ�ام  م�ن  وحرمانه�ا 

وطائرات أف-35.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد رئي�س جماعة علم�اء العراق 
الش�يخ خالد املا، ام�س االربعاء،  
أن الش�هيد قاسم س�ليماني دافع 
عن املناط�ق الس�نية، حينما جار 

عليها املتطرفون.
امل�ا يف ترصي�ح صحف�ي  وق�ال 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
االس�ام  اب�ن  ه�و  »س�ليماني 
الب�ار وال�ذي أفن�ى حيات�ه كله�ا 
العال�م  اإلس�ام وضعف�اء  ألج�ل 

العراق�ي  الش�عب  وبالخص�وص 
والسوري واللبناني واليمني حينما 

جار عليهم املتطرفون«.
واض�اف، ان »الش�هيد س�ليماني 
داف�ع عن العراقي�ني ووقف معهم 
يف وق�ت اعطان�ا العال�ُم ظهورهم 
وش�متوا بن�ا ح�ني س�قطت املدن 
العراقية وبالتحديد املناطق السنية 
وتفرجوا عىل أبنائنا كيف يذبحون 
ونس�ائنا كيف تس�بى ومساجدنا 
كي�ف  ومقدس�اتنا  ته�دم  كي�ف 

تهان«.
ولف�ت اىل ان »الش�هيد س�ليماني 
مقولت�ه  وق�ال  مرسع�اً  ج�اء 
املشهورة »لن ادع بغداد تسقط بيد 
الدواعش« وقاتل بنفس�ه وجازف 
بحيات�ه مل�رات اىل أن ح�رر العراق 
مع إخوانه العراقيني بفضل فتوى 
املرجعية وكتب الله له أن ُيستشهَد 
ع�ىل أرض الع�راق يف مط�ار بغداد 
التأري�خ ه�و  بابش�ع جريم�ة يف 

واملهندس ورفاقهم األبطال«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت النائبة  ندى ش�اكر جودت، 
امس االربعاء، ان اخفاقات وزارة 
التجارة زادت من االمتعاض تجاه 
كابين�ة رئيس ال�وزراء مصطفى 

الكاظمي.
وقالت ش�اكر يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« أن »أداء وزارة 
التجارة خجول وال يرتقي ملستوى 
طموح الشعب العراقي«، مشرية 
اىل »وج�ود امتع�اض نياب�ي عىل 

أداء حكومة الكاظمي برمتها«

ولفت�ت اىل ان »اللج�ان النيابي�ة 
لديه�ا ماحظ�ات كث�رية ح�ول 
أداء ال�وزراء وعىل رأس�هم وزراء 
واملالي�ة  والصناع�ة  التج�ارة 

والزراعة ».
ولفتت إىل أن »التجارة أخفقت يف 
تأمني مفردات البطاقة التموينية 
ع�ىل الرغم من األزم�ة التي مرت 
به�ا الباد خال األش�هر املاضية 
بسبب جائحة كورونا، واالرتفاع 
الذي شهدته السلع بعد انخفاض 

سعر الدينار امام الدوالر ».

المراقب العراقي/بغداد...
نف�ى النائ�ب ف�اح الخفاج�ي، ام�س 
األربع�اء،  وج�ود عجز يف موازن�ة العام 
الح�ايل، فيم�ا ب�ني ان ذل�ك االم�ر غ�ري 

حقيقي.
وقال الخفاجي يف ترصيح صفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »ال يوجد يشء 
اس�مه عج�ز يف املوازن�ة، باملقارن�ة مع 
م�ا تجني�ه الدول�ة من م�وارد س�نويا، 
خصوصا أن العراق احتسب سعر برميل 
النف�ط ب42 دوالرا، لكن�ه االن يش�هد 
ارتفاع�ا كبريا قد يص�ل إىل ال�60 دوالرا 

للربميل الواحد«.
واض�اف أن »الس�نة الجديدة ستش�هد 
تقاعد عدد كبري من املوظفني ويأتي من 
بعده�م املوظف�ون الج�دد، الذين تكون 
رواتبهم اقل بكثري م�ن رواتب الدرجات 
األوىل والثانية والثالثة، مما يؤدي ذلك إىل 
وفرة كبرية من املال تقيض عىل العجز«.
وتابع أن�ه »ال يمك�ن أن يصبح املوظف 
جه�از انع�اش للحكومات الت�ي تعاني 
األزم�ات االقتصادية، وم�ن غري املقبول 
أن يك�ون املوظ�ف ضحية س�وء اإلدارة 

االقتصادية«.

المال: سليماني دافع عن المناطق السنية حينما 
جار عليها المتطرفون
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رد صيني صارم إزاء سجالت أميركا 
»المليئة بالبقع السوداء«

لماذا تستفز صور شهداء النصر أعداء 
الحياة ؟
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجنة االم�ن والدفاع النيابية، ام�س االربعاء، ان الحكومة غ�ري جادة باخراج 

القوات االمريكية من العراق.
وق�ال عض�و اللجنة مه�دي تقي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي«، ان 
“مجل�س النواب لم يلمس من الحكومة الحالية اي جدية يف اخراج القوات االمريكية 
من الباد”، الفتا اىل ان “عدم اصدار بيان او موقف من الحكومة يف مناسبة استشهاد 

قادة النرص امر يؤسف عليه”.
واض�اف ان “مجل�س النواب علي�ه ان يتخذ اج�راءات تجاه الدولة لحس�م موضوع 
اخراج القوات األجنبية وعىل رأسها القوات االمريكية من الباد”، مبينا ان “البيانات 

واالستنكارات امر غري كايف النهاء الوجود االجنبي”.

األمن النيابية: الحكومة غير جادة 
بإخراج األمريكان

نائب: العجز في الموازنة 
»غير حقيقي«!

إخفاقات وزارة التجارة تزيد 
االمتعاض من كابينة الكاظمي

المراقب العراقي/ سالم العراقي...
بالرغ�م من ميض خمس�ة أيام ع�ىل التظاهرات 
الت�ي خرج�ت الس�تذكار ق�ادة الن�رص، إال أن 
أصداءها الزالت تتصدر وس�ائل االع�ام والرأي 
الع�ام املحيل واالقليم�ي والدويل، مل�ا أفرزته من 
نتائ�ج أبه�رت الجمي�ع، م�ن حي�ث املش�اركة 
الفاعل�ة والحضور الكبري م�ن مختلف الرشائح 

والقوميات والطوائف.
ذل�ك الحض�ور حم�ل رس�ائل متع�ددة للداخل 
والخارج، بعد مرور س�نة واح�دة عىل الجريمة 
فظ�روف  االمريك�ي،  االره�اب  ارتكبه�ا  الت�ي 
االحادث�ة اختلف�ت كث�رياً ع�ن أج�واء الذك�رى 
الس�نوية، كونه�ا ج�اءت بع�د إفش�ال جمي�ع 
املخطط�ات التي اُريد من خاله�ا قلب الثوابت، 

وتحويل النتائج إىل ما يخدم االدارة االمريكية.
وأرادت واش�نطن عرب ركوبها موجة التظاهرات 
تغي�ري »القناع�ات« وإظه�ار م�ا ه�و »مزيف« 
لتغطي�ة الحقيق�ة، فأخرجت بع�د جريمتها يف 
مط�ار بغ�داد، مجموع�ة قليلة ممن اش�رتتهم 
ب�«امل�ال« ليعلن�وا تأييده�م للفع�ل االمريك�ي 
االرهاب�ي، لك�ي تضفي ع�ىل عمله�ا جانبا من 

الرشعي�ة، لك�ن اليوم وبعد مرور س�نة عىل تلك 
الحادثة غص ذات املكان بالذين يهتفون بأرواح 
الش�هداء، وغطت ص�ورة القادة بناي�ة »املطعم 
»الب�اب  الرتك�ي«، واكتظ�ت ش�وارع منطق�ة 
الرشق�ي« بماي�ني املتظاهري�ن الذي�ن هتف�وا 

بصوت واحد »املوت للمحتل االمريكي«.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
إقلي�م  حكوم�ة  كردي�ة  أح�زاب  اتهم�ت 
كردستان بوجود أكثر من 300 ألف موظف 
فضائي أي ثاثني ضعفاً عن األرقام املعلنة 
يف قوات البيشمركة والدوائر األخرى, فضا 
عن وجود 17 ألف كردي س�وري يستلمون 
روات�ب م�ن حكوم�ة االقلي�م , وكل هؤالء 
يش�كلون عبئا كبريا ع�ىل موازنة الحكومة 

العراقية , وهذه االرقام تكشف زيف وخداع 
حكوم�ة االقلي�م يف تعاطيه�ا م�ع روات�ب 
موظفيها التي تس�تلمها م�ن بغداد، والتي 
طامل�ا أكدت أن�ه اليوج�د لديه�ا موظفون 

فضائيون.
وتذهب هذه االموال إىل جيوب الفاسدين يف 
االقليم ، االمر ل�م يتوقف عند ذلك فمديرية 
التقاع�د يف إقليم كردس�تان هي واحدة من 

أكرب املؤسسات فس�ادا داخل اإلقليم، فهي 
تضم يف قوائمها 12 ألف ش�خص يستلمون 
روات�ب تقاع�د بدرج�ات مختلف�ة بط�رق 
غ�ري قانوني�ة وأغلبه�م يتقاض�ون رواتب 
عالية، فيما أصبح�ت قضية تجنيس الكرد 
الس�وريني مفضوح�ة، األمر الذي يتس�بب 

بهدر املليارات من خزينة الدولة سنويا.
نواب ك�رد أكدوا أن حكومة االقليم ما زالت 

تماط�ل يف تقديم قوائم بأس�ماء موظفيها 
وترف�ض الحديث ع�ن الفضائي�ني , بينما 
نجد أن االرق�ام صادمة ألعدادهم , ما يبني 
حج�م الفس�اد يف كردس�تان وال�ذي ترعاه 
حكومة االقليم , والحديث عن حجب عرشة 
آالف موظ�ف هم م�ن املتقاعدين واملتكررة 
أس�ماؤهم يف س�جات البايوم�رتي , فضا 
عن وجود أعداد ضخمة من الذين يستلمون 

أكثر من راتب حيث تصل إىل خمسة رواتب.
مختصون بينوا أن حكومة إقليم كردستان 
اس�تنزفت عرشات الرتيليونات من الدنانري 
بس�بب إرصاره�ا ع�ىل رسقة عوائ�د نفط 
الجنوب، وترفض أن تدفع دينارا واحدا من 
أموال كردستان عىل شعبها وتقوم بتهريب 

االموال  إىل بنوك أوروبا وأمريكا... 

تفاصيل اوسع صفحة 3

»عصا« المقاومة تطيح »بصنم« الجوكر 
من بناية »المطعم التركي«

»مكوك« الفساد ينقل »آالف« الفضائيين إلى »كوكب« 
كردستان والحكومة تدفع أجور النقل »كاش«

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

السليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

3792191192001252692378502034511231025261214170

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
أكد املتحدث باسم تحالف الفتح النائب أحمد األسدي، امس االربعاء 

،  ان منصب رئيس الوزراء هو من استحقاق االغلبية.
وق�ال االس�دي يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»القوى الش�يعية ل�ن تضيع منص�ب رئيس ال�وزراء واملنصب من 
اس�تحقاق االكثري�ة النيابية وه�ي حالياً ش�يعية، ورئيس الوزراء 

الحايل شيعي«.
وأضاف، أن »هناك تش�كيكا من جميع املكون�ات بنتائج انتخابات 
2018، وم�ا ج�رى نتيجة املطالبة الش�عبية هو اختي�ار مفوضية 

انتخابات جديدة والذهاب نحو انتخابات مبكرة«.
ولف�ت اىل أن »اي ق�وى لديه�ا ثق�ل جماهريي، تس�تطيع ان تأتي 
باالغلبية يف االنتخابات فمن حقها ان ترشح شخصية للمنصب من 

خارج املكون الشيعي لو ارادت«.

الفتح: منصب رئيس الوزراء 
من استحقاق األغلبية

6
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»شهيدان« انتصرا في حياتهما وبعد عروجهما

رسائل تظاهرات استذكار »قادة النصر« تتوالى..
ما الذي حملته للداخل والخارج؟

املراقب العراقي/ سالم العراقي...
بالرغ�م من م�ي خمس�ة أيام 
ع�ى التظاه�رات الت�ي خرج�ت 
أن  إال  الن�ر،  ق�ادة  الس�تذكار 
أصداءه�ا الزالت تتصدر وس�ائل 
املح�ي  الع�ام  وال�رأي  االع�ام 
واالقليمي وال�دويل، ملا أفرزته من 
نتائج أبه�رت الجميع، من حيث 
والحض�ور  الفاعل�ة  املش�اركة 
الرشائ�ح  مختل�ف  م�ن  الكب�ر 

والقوميات والطوائف.
رس�ائل  حم�ل  الحض�ور  ذل�ك 
متع�ددة للداخ�ل والخ�ارج، بعد 
مرور س�نة واحدة ع�ى الجريمة 
التي ارتكبه�ا االرهاب االمريكي، 
فظروف االحادث�ة اختلفت كثراً 
الس�نوية،  الذك�رى  أج�واء  ع�ن 
كونه�ا جاءت بعد إفش�ال جميع 
املخططات الت�ي اُريد من خالها 
قل�ب الثوابت، وتحويل النتائج إىل 

ما يخدم االدارة االمريكية.
وأرادت واش�نطن ع�ر ركوبه�ا 
تغي�ر  التظاه�����رات  موج�ة 
ه�و  م�ا  وإظه�ار  »القناع�ات« 
»مزي�ف« لتغطي����ة الحقيقة، 
فأخرج�ت بع�����د جريمتها يف 
مط�ار بغ�داد، مجموع�ة قليل�ة 
ممن اش�رتهم ب�«امل�ال« ليعلنوا 

االمريك�ي  للفع�ل  تأييده�م 
االرهابي، لكي تضفي عى عملها 
جانب�ا م�ن الرشعية، لك�ن اليوم 
وبعد مرور سنة عى تلك الحادثة 
غص ذات امل�كان بالذين يهتفون 
ب�أرواح الش�هداء، وغطت صورة 
الق�ادة بناي�ة »املطع�م الركي«، 
واكتظت ش�وارع منطقة »الباب 
املتظاهري�ن  الرشق�ي« بماي�ن 
الذي�ن هتفوا بصوت واحد »املوت 

للمحتل االمريكي«.
مراقبون للش�أن الس�يايس أكدوا 
رس�ائل  حم�ل  الح�دث  ذل�ك  أن 
عديدة للداخل الذي فشل يف جميع 
مخططاته، وَحزََّم أمتعته للهروب 
، وكذل�ك ملن يدعم�ه يف الخارج ، 
بأن م�ا اُثر ما هو إال »زوبعة« يف 
فنجان رسعان ما تبخرت، بعد أن 

تطايرت فقاعاتها بغضون أيام.
مؤكدي�ن أن »واش�نطن اُصيب�ت 
بخيب�ة أم�ل كبرة بع�د أن كانت 
تأمل وع�ر حراكها وس�يطرتها 
عى أع�داد قليلة م�ن املتخادمن 
معه�ا، أنه�ا »انت�رت«، لكنها 
»التص�ور«  ذل�ك  ع�ن  تراجع�ت 
الخاط�ئ يف الثال�ث م�ن كان�ون 

االول »2021«.
املحل�ل الس�يايس س�ام الربيعي 

الخال�دة  »الذك�رى  أن  ي�رى 
للشهيدين الس�عيدين الحاج أبي 
مه�دي املهن�دس والحاج قاس�م 
كث�رة  دالالت  له�ا  س�ليماني 
ورسائل كبرة للداخل والخارج«.  
حدي�ث  يف  الربيع�ي  وأوض�ح 
»أثبتت  أنها  العراق�ي«  »للمراقب 
للعال�م أجم�ع أن هذه الحش�ود 
املليونية هي التي تنر املقاومة 
واملحتل�ن  االحت�ال  وتبغ�ض 
وه�ؤالء هم مش�اريع الش�هادة 
إلخراج الق�وات املحتلة من أرض 
»ه�ذه  أن  إىل  العراق«.ولف�ت 
الحش�ود طه�رت ش�وارع بغداد 
وساحة التحرير من عار املرتزقة 
أبن�اء الس�فارات ومن ل�ف لفهم 
وم�ن ل�م يت�رشف بالحض�ور أو 
ه�ذا  م�ع  الوجدان�ي  التعاط�ف 
الحش�د املبارك فهو يضع نفسه 
خ�روا  الذي�ن  األذالء  خان�ة  يف 
الصعي�د  واالخرة«.ع�ى  الدني�ا 
ذات�ه أكد املحل�ل الس�يايس وائل 
الركاب�ي أن »إحياء الذكرى االوىل 
الستش�هاد قادة الن�ر رضوان 
الل�ه عليهم�ا هو بمثاب�ة االعان 
الصادق بأن الش�عب مع مقاومة 
إىل  ينتم�ي  املحت�ل وأن�ه ش�عب 
الثقافة االس�امية، وهذا الحشد 

الكب�ر مهم�ا كان  الجماه�ري 
يبقى قليا أم�ام العطاء الضخم 

.«
وأضاف يف حديث خص به »املراقب 
العراقي« أن »انزعاج البعض من 
هذا الزخ�م الجماهري ماهو إال 
دلي�ل آخر ع�ى أن تل�ك املجاميع 
تتماه�ى م�ع االرادة االمريكي�ة 
التي تحاول خلط االوراق وتزييف 
الواقع لإلرادة الش�عبية للمجتمع 
العراقي سواء كانت تلك املجاميع 

محلية أو خارجية«.
ودعا إىل »رضورة أن نستثمر هذا 
التاحم الش�عبي م�ن أجل إكمال 
اليمكنن�ا  ال�ذي  الن�ر  طري�ق 
إنجازه بتحقي�ق النر عى زمر 
االره�اب فقط إنما نكمله بوحدة 
السياس�ية  وب�االرادة  الكلم�ة 

الوطنية«.
يش�ار إىل أن الطائرات االمريكية 
ارتكب�ت جريم�ة فج�ر الجمع�ة 
يف الثال�ث م�ن كان�ون االول عام 
2020، عر استهداف قادة النر 
بطائ�رة مس�رة يف مط�ار بغداد 
ال�دويل، مس�تغلة حال�ة الفوىض 
وع�دم االس�تقرار التي ش�هدتها 
واملحافظ�ات  بغ�داد  العاصم�ة 

الجنوبية آنذاك.

تغريدة

النائب عدنان فيحان

مئ���ة عام م���ن التضحيات 
والبطوالت تشهد لكم بها 
ارض الوط���ن وفلس���طين 
وسوريا مبارك لكم عيدكم 

ياغيارى العراق وحماته.

كش�ف القيادي يف الحشد الش�عبي معن الكاظمي، 
ام�س االربعاء، عن س�بب تعطي�ل نتائ�ج التحقيق 

بقضية اغتيال قادة النر .
وق�ال الكاظمي يف تريح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »االنقاب الذي حص�ل قبل عام تقريبا 

وتأجيج الشارع العراقي واسقاط حكومة عادل عبد 
املهدي واملجيء بحكومة جديدة منسجمة مع القرار 
االمرك�ي ه�ي االس�باب الت�ي ادت اىل تعطي�����ل 
التحقي�ق بقضية اغتي�ال قادة الن�ر طيلة الفرة 

السابقة«.

واوض�ح انه » ال توجد جدية من قبل الجهات املعنية 
بتعري�ف الش������ارع العراق�ي بالعن�ارص الت�ي 
تعاون�ت مع الجان�ب االمركي يف ه�ذه العملية عى 
اعتب�ار ان ام�ركا اعت�����رفت عى لس�ان ترامب 
بان�ه يفتخر بانج�����از ه����ذه املهم�ة وات���م 

هذه الجريمة«.
 ولفت اىل  ان »هناك اشارات تكشف بعض من تعاون 
م�ع امركا ع�ى االرض س�واء يف داخل املط�ار او يف 
جهاز امن��ي معن او غ�ر ذلك ولكن لم يعلن عنها 

حتى االن«.

قيادي بالحشد يوضح أسباب تعطيل النتائج بتحقيقات جريمة المطار

تحالف سياسي : قانون المحكمة االتحادية يضفي شرعية على االنتخابات
أك�د تحالف س�ائرون ، امس األربع�اء ، ان قانون 
املحكمة االتحادية يضفي رشعية عى االنتخابات.

وقال النائب عن التحالف سام الشمري، يف تريح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »سائرون مع 
إضفاء الرشعية الكامل�ة لانتخابات املقبلة، وهذا 

األمر لن يتم دون ترشيع قانون املحكمة االتحادية 
العليا«.

وأض�اف، أن »أغلب الكتل السياس�ية حريصة عى 
ترشيع كاف�ة القوانن الضامنة إلج�راء انتخابات 
ح�رة ونزيهة وش�فافة، وتمنح الفرص الواس�عة 

للكف�اءات النزيهة بتمثيل الش�ارع العراقي ونقل 
الباد لحال أفضل«.

وأوض�ح، أن »هذه العملية لن تت�م دون االرساع يف 
ترشي�ع قان�ون رصي����ن للمحكم�ة االتحادية، 
له�ذه  الكامل�ة  الش���رعية  إعط����اء  بغي�ة 

االنتخابات«.
وش�دد ع�ى أن »تحالف س�ائرون س�يطالب عند 
اس�تئناف الرمل�ان لجلس�اته االس�بوع املقبل عى 
وض����ع قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة كأولوي�ة 

للترشيع«.

رفض نيابي لتمرير موازنة »21« على وضعها الحالي
رفض النائب رياض املسعودي، 
امس االربع�اء ،  تمرير موازنة 
وضعه�ا  ع�ى   »2021« ع�ام 
ع�ى  تحت�وي  كونه�ا  الح�ايل 

العديد من منافذ الفساد.
املس�عودي يف تري�ح  وق�ال 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
ل�ن  »املوازن�ة  ان  العراق�ي« 
تم�رر بش�كلها الح�ايل ، حيث 
سيتم اجراء تعديات جوهرية 
وخاص�ة  عليه�ا  وحقيقي�ة 
بموضوعات  يتعل�ق  فيم����ا 
استقطاعات رواتب املوظفن ، 
وتوزيع االموال عى املحافظات 
بع�ض  وتوف�ر   ، واالقلي�م 
الدرج�ات الوظيفي�ة ، وه�ذه 
االم�ور له�ا اولوي�ة بمجل�س 

النواب«.
واوض�ح ان »املوازنة تنقس�م 
 ، تش�غيي   ، جزئي������ن  اىل 
ان  اىل  مش�را  واس�تثماري«، 
»التش�غيي ينقس�م اىل جزئن 
، االول اج�ور وروات�ب  ايض�ا 
والس�لع  الخدم�ات  واالخ�ر   ،
االخ�ر  والج�زء   ، والصيان�ة 
يكم�ن الفس�اد في�ه ، حي�ث 
تم تخصي�ص مبلغ ق�دره 40 
ترلي�ون دينار لهذا الجزء فقط 

، الفتا اىل اننا ال نحتاج اىل اكثر 
م�ن 5 ترليون دين�ار فقط من 

اجمايل 40 ترليون ».
واش�ار اىل ان »امل�ادة 62 م�ن 
دور  ان  اىل  اش�ارت  الدس�تور 

مجل�س النواب بش�أن املوازنة 
يتعل�ق باجراء املناقلة يف ابواب 
الرف والفصول، او تخفيض 
املوازن�ة اجم�اال ، او الزي�ادة 
بع�د  فيه�ا  فق�رات  واضاف�ة 

موافق�ة الحكوم�ة ، وبالت�ايل 
ب�اب التعدي�ات ع�ى املوازنة 
مجل�س  صاحي�ة  م�ن  ه�و 
النواب ، وهو من سيقوم بهذه 

التعديات«. 

أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، امس 
األربعاء، عن إلقاء القبض عى ما يسمى »مفتي داعش 
بديوان الدعوة واملساجد« من خال عملية استخباراتية 
ُنف�ذت يف العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة يف بيان تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« أن�ه »من خ�ال املتابعة املس�تمرة 
لقواط�ع املس�ؤولية وتدقيق موق�ف النازحن ملحافظة 
بغداد، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بقسم 
اس�تخبارات الدورة التابع ملديرية اس�تخبارات بغداد يف 
وزارة الداخلي�ة من إلق�اء القبض عى أح�د االرهابين 
يف منطق�ة ال�دورة ببغداد املطلوب وفق اح�كام املادة 4 

إرهاب النتمائه لعصابات داعش االرهابي«.

واض�اف البي�ان، أن »اإلرهابي عمل بما يس�مى قاطع 
الف�رات يف بمحافظ�ة االنب�ار بمنصب مفت�ي داعش يف 
ديوان الدعوى واملس�اجد خال سيطرة عصابات داعش 
ع�ى املحافظة قبل عمليات التحري�ر، ونزح مع العوائل 
النازح�ة اىل محافظة بغداد للتخفي ع�ن انظار القوات 
االمني�ة، فض�ًا عن ان أحد أش�قائه إرهاب�ي قتل اثناء 
انفجار دار مفخخ يف قضاء راوه بمحافظة االنبار، قرب 

دائرة الكهرباء يف الفرات السابقة«.
وأشار البيان إىل أن اإلرهابي »تم تدوين اقواله باالعراف 
والتخ�اذ  التحقيق�ات  الس�تكمال  التوقي�ف  وايداع�ه 

االجراءات القانونية بحقه«.

االستخبارات تطيح بمفيت داعش يف بغداد
اك�د مص�در أمن�ي يف دي�اىل، ام�س األربعاء، 
اس�تنفار نق�اط الجي�ش يف منطق�ة حل�وان 
ش�مال رشقي املحافظة بعد تك�رار الهجمات 

اإلرهابية.
وق�ال املص�در يف تري�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراقب العراقي« إن »نقاط الجيش املنترشة 
يف منطقة حل�وان قرب ناحية جلوالء )70 كم 
ش�مال رشق بعقوبة( دخلت يف حالة استنفار 
قصوى من مس�اء يوم الثاث�اء املايض وحتى 
اآلن بع�د تع�رض إحداه�ا إىل هج�وم من قبل 

داعش أسفر عن مقتل واصابة 3 جنود«.

وأضاف، أن »أكثر من 10 جنود سقطوا خال 
األس�بوع الج�اري بن ش�هيد وجري�ح وهي 
حصيل�ة مرتفع�ة«، مؤك�دا أن »وزارة الدفاع 
قامت بعزل أمر لواء يف الجيش وإحالة ضباط 
اخري�ن للتحقي�ق بس�بب الوض�ع األمن�ي يف 

حلوان قبل أيام«.
يش�ار اىل ان »حل�وان« ترتبط إداري�ا بناحية 
جل�والء وهي م�ن املناط�ق املعق�دة جغرافيا 
وتش�هد نش�اط ملح�وظ لداعش يف األش�هر 
االخرة م�ن ناحية تكرار الهجمات عى نقاط 

الجيش واملدنين.

القوات االمنية تستنفر قطعاتها يف دياىل

ين
ألم

ط ا
شري

ال

سنوية قادة االنتصار: 
شكرا للـ »ُخُشِب الُمَسنََّدة«!

دعون�ا نخرج قليا من ضجيج اإلعام وتحليات�ه الصاخبة، ونعتمد ما 
يق�ول الباري تعاىل؛ وه�و يدلنا عى الطريق الصحيح، لفهم املش�كات 

التي تعصف بنا ومواجهتها ومعالجتها. 
استذكار آالم فقد األحبة بعد مرور عام وكل عام، عادة رافدينية قديمة، 
تمت�د س�حيقا يف التأريخ، وهي متجذرة يف ثقافة ش�عبنا ووجدانه، منذ 
زمن أجدادنا الس�ومرين املوحدين األوائل، ألرواحه�م الطاهرة الرحمة 
والرض�وان، واللعن�ة الدائمة عى من تخى عنهم وع�ن ثقافتهم إىل يوم 

الدين..!
يق�ول الحق جل ثناؤه يف اآلية الرابعة من س�ورة املنافقن:  َوإَِذا َرأَْيَتُهْم 
َس�نََّدٌة   ُتْعِجُب�َك أَْجَس�اُمُهْم َوإِن َيُقوُلوا َتْس�َمْع لَِقْولِِهْم َكأَنَُّهْم ُخُش�ٌب مُّ
َيْحَس�ُبوَن ُكلَّ َصْيَح�ٍة َعلَْيِه�ْم  ُه�ُم الَْعُدوُّ َفاْحَذْرُه�ْم  َقاَتلَُه�ُم اللَُّه  أَنَّٰى 

ُيؤَْفُكوَن.
من�ذ أن ُرِزْئنا بفق�د قادة انتصارنا من�ذ عام، بل وقبله من�ذ 2014، بل 
أبعد من ذلك بعقد من الزمن، أي منذ أن مني جمع املنافقن بخس�ارته 
الفادح�ة، عندما أقدم عى الخاص من أحد طي�وره، بعدما وجده يغرد 
خارج رسبه، وتخيل نفس�ه أنه بات الشاهن وسط الزرازير،  فارتكبت 
زرازير املنافقن،«خطيئة« التخلص من صقر العروبة وفارسها الهمام 
ص�دام، بعدم�ا كان بطل هذا الجمع وحارس بوابت�ه الرشقية..منذ ذلك 

واألحداث تتسارع بخطى حثيثة!
َدِة«..كانوا أتباعا بررة ملا  يف الع�راق؛ إن املنافقن من ال�« ُخُش�ِب املَُس�نَّ
اعتنقوه، من والء للنفاق واالس�تكبار العاملي، ومنهم من غاىل يف النفاق، 
ليصب�ح ملكي�ا أكثر من امللك، مث�ل الطبقة الحاكم�ة التي أحجمت عن 

ضعة يف نفوس�ها، وخس�ة يف طباعها، ونذالة 
يف ترفها، عن مشاركة شعبنا وهو يستذكر 

فجيعته، وملّا يمِض عام عليها..
ثم�ة » ُخُش�بٌة ُمَس�نََّدٌة«؛ وضعه�ا منافق�و 
الطبق�ة الحاكمة يف موق�ع حكومي مرموق، 
يف منصب رفيع، كمستشار لشؤون املصالحة 
الوطني�ة، لكنه تحول إىل مثق�ب رفيع، يثقب 
يف جدار وحدة ش�عبنا، وينهش بثوابته وقيمه 
وأعراف�ه، فَه�رِف بما نض�ح في�ه إناؤه..إناء 

الحقد والكراهية للش�هداء والشهادة، وملكانتها 
العلي�ا ل�دى شعبنا..ش�عب العط�اء والتضحي�ات التي تق�ض مضجع 

املنافقن، ومنها هذه ال� )الُخُشبة املَُسنََّدة«(..!
ال�« ُخُش�ُب املَُس�نََّدة« من الطبقة السياس�ية؛ هم أيضا أكدوا بوضوح؛ 
انتماءه�م العري�ق ووالءهم الثابت ملا اعتنق�وا، ووفاءهم لجمع النفاق 
الذي ال يس�تطيعون مغادرته أبدا، ليس ألنه هوى نفوس�هم العاش�قة 
للنف�اق، ب�ل ألن هذا االنتم�اء يحمي أموال ق�ارون، التي تح�ت أيديهم 

املتقذرة بالس�حت والحرام..والقوم من القوم مهما واربوا أو أنكروا..
َدة«، التي تغلف أطروحتها املريضة  لكنَّ »ُخُش�َب النفاق السيايس املَُس�نَّ
بأغلفة الوحدة الوطنية، واملصلحة العليا للوطن والشعب، ودرء املخاطر 
ع�ن حياض الوطن، والنأي بالنفس عن سياس�ات املحاور، اس�تنكرت 
َ الُخُشُب  احتفاء شعبنا بمرور عام عى طف 3 كانون الثاني 2020، وَعرَّ
َدُة املنافقة ع�ن موقفهم املخزي هذا، بعدم مش�اركة من يدعون  املَُس�نَّ

تمثيلهم ولو بشق كلمة..!
ش�كرا لكل »الُخُش�ِب املَُس�نََّدِة« عى وضوح مواقفه�م، إذ إننا نخوض 
معركة رشس�ة، من أجل كرامتنا وسيادتنا وسعادتنا، ووضوح املواقف 
رضوري ج�دا، وهنيئ�ا لهم صمتهم العار، وفعل�وا صوابا وخرا، عندما 
أفرزوا أنفس�هم عن ش�عبنا، وعن موقفه املرشف املنقطع النظر، وهو 

يؤبن قادة انتصاره بوفاء يستحقه ويستحقونه..!
كام قبل السام: األسوأ يف أعضاء جمع »الُخُشِب املَُسنََّدِة« املنافقة هذا، 
هم من ينتس�بون إىل األكريليك الديني املرف، فق�د كانوا »أُُذًنا مْن طٍن 

وأُُذًنا مْن عجن«..! 
سام..

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

التعلي����م العال����ي تس����مح لخريجي 
إعدادي����ة الصناعة بالدراس����ة بعدد 

من الكليات.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    70,483 دينار

سعر شراء الدوالر = 142,750   دينارسعر بيع الدوالر = 144,750  ديناراألمريكي  50,26   دوالرًابرنت  54.02   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18    54,003 ديناراسعار الذهب عيار 21    63,004  دينار اسعار الفضة

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 7 كانون الثاين  2021 العدد 2498 السنة العاشرة

كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ، ع�ن وج�ود 321 أل�ف درج�ة 
وظيفية”مبهم�ة” يف قانون موازنة العام الح�ايل، مؤكدة أن الربملان 

سيتقىص عنها، فيما شددت عىل رضورة إعادة النظر باملوازنة.
وقال عضو اللجنة النائب محمد صاحب الدراجي ، إن “موازنة 2021 
واجهت نقداً شعبياً وسياسياً”، موضحا أن “املوازنة لم يقرأها أحد يف 
الربمل�ان حتى اآلن”.وأضاف أن “الربملان لن يعيد املوازنة إىل الحكومة 
وس�يجري عليها تعديالت”، مؤك�دا أن “املوازنة تتضمن إنفاقا عاليا 
ويجب إع�ادة النظر فيها”.وأوضح الدراج�ي، أن “الحكومة ضمنت 
321 أل�ف درج�ة وظيفية باملوازن�ة”، مش�را إىل أن “الربملان بصدد 
التق�ي عن التعيين�ات “املبهمة” يف املوازنة وسيس�أل وزارة املالية 

عنها”.

وصل�ت قيمة العق�ود اآلجلة لبيع 
النف�ط م�ن ماركة برنت، لش�هر 
آذار م�ن هذا العام، يف البورصة إىل 
54.02 دوالر للربمي�ل، وذلك وفقا 
لبيان�ات منصات البي�ع يف 05:27 

بتوقيت موسكو.
ويف نفس الوقت، ارتفع سعر خام 

 ،)WTI( غرب تكس�اس الوس�يط
 50.26 إىل  ليص�ل   ٪0.5 بنس�بة 

دوالر للربميل.
و كان ت�داول برن�ت عن�د 53.96 
دوالر للربمي�ل )+ 0.67٪(، وخام 
غ�رب تكس�اس الوس�يط - عن�د 
50.23 دوالر للربميل )+ ٪0.44(.

المالية النيابية تكشف عن 321 ألف درجة 
وظيفية »مبهمة« بالموازنة: سنتقصى عنها

خام برنت يرتفع بشكل كبير للمرة 
األولى منذ 26 شباط

أغلق�ت األس�هم اليابانية منخفضة ، وس�ط 
ضبابي�ة تكتن�ف نتائج انتخاب�ات إعادة عىل 
مقعدين بمجلس الش�يوخ األمريكي يف والية 
جورجي�ا بينما ترضرت املعنوي�ات باحتمال 
وامل�دن  طوكي�و  يف  الط�وارئ  حال�ة  إع�الن 

املحيطة بها هذا األسبوع.
واختت�م امل�ؤرش نيكي الجلس�ة ع�ىل هبوط 
بع�د  نقط�ة   27055.94 إىل  املئ�ة  يف   0.38
مكاس�ب بلغ�ت 0.17 باملئ�ة، يف ح�ن صعد 
املؤرش توبكس األوسع نطاقا 0.28 يف املئة إىل 

1796.18 نقطة.
ومن ش�أن فوز الديمقراطي�ن باملقعدين أن 
يجعل إقرار الرئي�س املنتخب جو بايدن حزم 
اإلنف�اق امل�ايل أي�ر وهو يع�د أم�را إيجابيا 
بصف�ة عام�ة. كما أنه س�يكون أس�هل عىل 
باي�دن زيادة رضائ�ب الرشكات وه�و عامل 

سلبي لألسهم.
لكن املنافس�ة الش�ديدة ول�ن تعل�ن النتائج 
الرسمية حتى اليوم التايل مما يسبب ضبابية.

وسجل س�هم س�وني كورب أكرب هبوط عىل 
املؤرش توبك�س 30 مرتاجعا 2.27 باملئة يليه 

سهم كينيس الذي نزل 2.09 باملئة.
وكان يف مقدم�ة األس�هم الرابحة عىل املؤرش 
توبكس 30 مجموعة س�وميتومو ميتس�وي 
املالية الذي زاد سهمها 4.04 باملئة يليه سهم 
مجموع�ة ميزه�و املالي�ة الذي صع�د 3.09 

باملئة.
وارتفع 161 س�هما عىل املؤرش نيكي مقابل 

انخفاض 60 سهما.

أسهم اليابان تغلق منخفضة 
وسط ضبابية سباق مجلس 

الشيوخ األمريكي

أعل�ن م�رف الرافدين ، توزي�ع رواتب املش�مولن بش�بكة الحماية 
االجتماعية يف عموم العراق.وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان إنه 
“تم توزيع رواتب الحماية االجتماعية للرجال والنس�اء لش�هر كانون 
الثان�ي”، موضحا ان “الرف تم عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني”.

وتابع “بإمكان أي مواطن مش�مول بالراتب اس�تالم راتبه من ش�بكة 
فروعن�ا املنترشة يف بغداد واملحافظ�ات او من مكاتب الرف الخاصة 
او يف أي م�كان يتواجد فيه”.وأعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ادل الركابي ، إطالق رواتب اإلعان�ة االجتماعية يف دفعتها األوىل لعام 
2021.وق�ال الركابي، إنه “تم إطالق رواتب اإلعانة االجتماعية لش�هر 
كان�ون الثان�ي من ع�ام 2021 ألكثر من ملي�ون و)300( ألف أرسة يف 
بغداد واملحافظات عدا إقليم كوردستان بمبلغ إجمايل يصل إىل أكثر من 

)202( مليار دينار”.

توزيع رواتب المشمولين بشبكة 
الحماية االجتماعية في عموم العراق

اك�د الخب�ر االقتصادي رع�د توي�ج ،ان العجز يف 
املوازن�ة العام�ة الذي يبل�غ 70 ترلي�ون دينار غر 
عقالني .وق�ال تويج ان« العج�ز يف املوازنة والذي 
يبلغ 70 ترليون سيس�دد ج�زء منه عرب االقرتاض 
و48 ترلي�ون دين�ار ع�رب خص�م س�ندات اذونات 
الخزانة م�ن قبل البنك املرك�زي العراقي وهذا امر 
يجب االنتباه له اقتصاديا النه يف حالة عدم تس�ديد 
العج�ز م�ن ارتفاع اس�عار الب�رتول ف�ان نتيجته 
كارثية النه سيس�حق املتبقي من رصيد احتياطي 
البن�ك املرك�زي العراقي ال�ذي يبلغ مايق�ارب 56 

مليار دوالر«.
ودع�ا توي�ج اللجن�ة املالي�ة الربملاني�ة اىل التحقق 

م�ن ذلك دون االنجرار يف تكهن�ات قد تتحقق او ال 
تتحق�ق الن تمويل العج�ز من احتياطي�ات البنك 
املرك�زي العراقي يجعل س�عر الدين�ار العراقي يف 

خرب كان ».
واق�رتح توي�ج : ان يتم تجزئ�ة املوازن�ة اىل اربعة 
ارباع س�نوية لغرض التثبت والتعديل للعجز وفقا 
لواردات العراق النفطية وخصوصا بوجود تكهنات 
بدخ�ول النف�ط االيران�ي اىل الس�وق النفطية بعد 
ان اعل�ن بايدن بانه عىل اس�تعداد الحي�اء االتفاق 
النووي االيراني وان ذلك سيعني ضخ مليون برميل 
ايران�ي يف الوهلة االوىل ومن ثم يتزايد مما س�يؤثر 

عىل اسعار البرتول .

خبير اقتصادي : موازنة 2021 غير عقالنية ..ويجب تجزئتها الى اربعة ارباع سنوية
تخط�ط وزارة النف�ط، الدام�ة وتطوي�ر إنتاج 
الغ�از، ووضع اس�تثمار 200 مقم�ق يف اليوم 

الواحد يف حقول ذي قار من اولوياتها.
وقال وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج كريم 
حطاب،خالل ترؤسة اجتماعاً لإلدارة املشرتكة 
يف حق�ل الغ�راف النفط�ي باملحافظ�ة،يف بيان 
لل�وزارة إن »حقول املحافظ�ة تعّد من الحقول 
النفطي�ة الواعدة يف الع�راق، وتحظى باهتمام 
ال�وزارة، اذ تح�رص ع�ىل توف�ر بيئ�ة العمل 
املناس�بة للرشكات الوطنية واألجنبية من أجل 

تحقيق األهداف املشرتكة”.
واش�ار اىل “أهمي�ة توس�يع مش�اريع تطوير 

الحقول النفطية والبنى التحتية وإدامة اإلنتاج 
يف املحافظ�ة”، مبين�ا ان “ال�وزارة ته�دف اىل 
اس�تثمار الغاز املصاحب للعمليات النفطية يف 

املحافظة”.
وكش�ف عن “قيام ال�وزارة بالتعاقد مع رشكة 
عاملي�ة متخصص�ة يف ه�ذا املج�ال الس�تثمار 
) 200 مقم�ق( يف ذي ق�ار، إذ يع�د ذلك خطوة 

مهمة تسهم يف إحداث نقلة نوعية”.
الوطني�ة  ال�رشكات  “ب�دور  حط�اب  وأش�اد 
باملس�اهمة يف عمليات الحفر وتنفيذ مشاريع 
البن�ى التحتي�ة، وتوف�ر ف�رص العم�ل ألبناء 

املحافظة”.

وزارة النفــط تخطـط لتطــوير إنتــاج الغــاز فــي ذي قــار

االقت�صادي

رياض المسعودي: هناك فساد 
في موازنة 2021.. ويؤكد

 لن تمرر بشكلها الحالي
كش�ف عض�و مجل�س النواب ع�ن تحالف 
س�ائرون ري�اض املس�عودي ، ع�ن فقرات 
الفس�اد وحجم�����ه يف موازن�ة 2021 ، 
مؤك�د انه����ا ل�ن تم������رر بش�كلها 

الحايل ».
واك�د: ان املوازن�ة لن تمرر بش�كلها الحايل 
، حي�ث س�يتم اج�راء تعدي�الت جوهري�ة 
وحقيقي�ة علىيه����ا وخاصة فيما يتعلق 
بموضوعات اس�تقطاعات رواتب املوظفن 
، وتوزي�ع االموال ع�ىل املحافظات واالقليم 
، وتوف�ر بع�ض ال����درج�ات الوظيفية 
، وه�ذه االمور له�ا اول�����وي�ة بمجلس 

النواب ».
جزئ�ن  اىل  تنقس�م  املوازن�ة  ان  واوض�ح 
ان  اىل  مش�را   ، واس�تثماري   ، تش�غييل   ،
التش�غييل ينقس�م اىل جزئن ايض�ا ، االول 
اج�ور وروات�ب ، واالخر الخدمات والس�لع 
والصيان�ة ، والج�زء االخر يكمن الفس�اد 
في�ه ، حيث ت�م تخص����ي�ص مبلغ قدره 
40 ترلي�ون دينار له�ذا الج�����زء فقط ، 
الفت�ا اىل اننا ال نحت�اج اىل اكث�����ر من 5 
ترليون دينار فق�����ط من اج���مايل 40 

ترليون ».
م�ن   62 امل�ادة  ان  اىل  املس�عودي  واش�ار 
الدستور اش�ارت اىل ان دور مجلس النواب 
بشأن املوازنة يتعلق باجراء املناقلة يف ابواب 
الرف والفص���ول ، او تخفيض املوازنة 
اجم�اال ، او الزي�ادة واضافة فق�رات فيها 
بعد موافق�����ة الحكومة ، وبالت�����ايل 
باب التعديالت عىل املوازنة هو من صالحية 
مجلس الن����واب ، وهو من سيقوم بهذه 

التعديالت«.

أرقام واقتصاد
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مليار دينار حاجة محافظ 
النجف إلنجاز مشاريع 

الخدمات والبنى التحتية 
فيها

اعل�ن امن مجم�ع تش�خيص مصلحة النظ�ام يف إيران 
محسن رضائي عن س�عي بالده اىل مضاعفة الصادرات 
من الس�لع والبضائ�ع اىل العراق اىل أكثر م�ن 100 مليار 
دوالر س�نوياً.وقال رضائي يف كلم خالل مراسم اربعينية 
مقتل العالم النووي محس�ن فخري زادة والتي اقيمت يف 
مدينة ايالم، ان صادرات ايران اىل العراق تبلغ سنويا اكثر 

م�ن 10 مليارات دوالر وهي قابلة للزيادة اىل 10 اضعاف 
فيم�ا لو توفرت مجاالت تجارية قوية يف محافظتي ايالم 

وكرماشان.
واش�ار اىل اهمية ص�ادرات بالده اىل الع�راق، مضيفا انه 

يف غر هذه الحالة لكانت تداعيات الحظر قد تضاعفت.
ونوه رضائ�ي اىل طاقات حدود مهران لصادرات الس�لع 

ولفت اىل قربها من غالبية مدن العراق مردفا بالقول انه 
ينبغي االستفادة من هذه االمكانية اكثر فاكثر.

واعت�رب ان ايالم يمكنها ان تكون مدرس�ة الحاج قاس�م 
يف مج�ال االقتص�اد قائ�ال ان املحافظ�ة تمتل�ك جمي�ع 
االمكانيات الالزمة لالنتاج الهائل واالستفادة من طاقات 

حدود مهران للصادرات.

إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق 

األحزاب الحاكمة في كردستان تصر على »السرقة« 
وتغـــطي علــى األعداد الحقيقية للموظفين 

أكثر من 300 ألف فضائي بينهم غير عراقيين !!

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اتهم�ت أح�زاب كردي�ة حكومة إقليم كردس�تان 
بوج�ود أكث�ر م�ن 300 أل�ف موظ�ف فضائ�ي 
أي ثالث�ن ضعف�ًا ع�ن األرق�ام املعلن�ة يف ق�وات 
البيش�مركة والدوائر األخرى, فضال عن وجود 17 
ألف كردي س�وري يس�تلمون رواتب من حكومة 
االقلي�م , وكل ه�ؤالء يش�كلون عبئ�ا كب�را عىل 
موازنة الحكومة العراقية , وهذه االرقام تكش�ف 
زيف وخداع حكومة االقليم يف تعاطيها مع رواتب 
موظفيه�ا التي تس�تلمها من بغ�داد، والتي طاملا 

أكدت أنه اليوجد لديها موظفون فضائيون.
وتذهب هذه االموال إىل جيوب الفاسدين يف االقليم 
، االم�ر ل�م يتوقف عند ذل�ك فمديري�ة التقاعد يف 
إقلي�م كردس�تان هي واحدة من أكرب املؤسس�ات 
فس�ادا داخل اإلقلي�م، فهي تض�م يف قوائمها 12 
ألف ش�خص يس�تلمون روات�ب تقاع�د بدرجات 
مختلفة بط�رق غر قانوني�ة وأغلبهم يتقاضون 
رواتب عالي�ة، فيما أصبحت قضية تجنيس الكرد 
الس�ورين مفضوحة، األم�ر الذي يتس�بب بهدر 

املليارات من خزينة الدولة سنويا.
نواب كرد أكدوا أن حكومة االقليم ما زالت تماطل 
يف تقديم قوائم بأسماء موظفيها وترفض الحديث 
ع�ن الفضائي�ن , بينما نج�د أن االرق�ام صادمة 
ألعداده�م , م�ا يبن حجم الفس�اد يف كردس�تان 
والذي ترعاه حكومة االقليم , والحديث عن حجب 
عرشة آالف موظف هم م�ن املتقاعدين واملتكررة 
أسماؤهم يف سجالت البايومرتي , فضال عن وجود 
أع�داد ضخمة من الذين يس�تلمون أكثر من راتب 

حيث تصل إىل خمسة رواتب.

مختص�ون بين�وا أن حكوم�ة إقلي�م كردس�تان 
اس�تنزفت عرشات الرتيليونات من الدنانر بسبب 
إرصارها عىل رسقة عوائد نفط الجنوب، وترفض 
أن تدف�ع دينارا واح�دا من أموال كردس�تان عىل 

ش�عبها وتقوم بتهري�ب االموال  إىل بن�وك أوروبا 
وأمري�كا , بينم�ا الش�عب الكردي يعان�ي ظروفا 
مادية صعبة ج�راء عدم دفع روات�ب موظفيها , 
بل إن االموال التي ترسلها بغداد كرواتب تستحوذ 

عليها والتدفع أية مبالغ، كما هي ترفض التوطن 
لتلك االسباب.

وي�رى املختص بالش�أن املايل س�امي س�لمان يف 
اتص�ال مع ) املراقب العراقي(:  أن ما تم الكش�ف 

عن�ه من أع�داد املوظف�ن الفضائي�ن يف االقليم 
هو أق�ل بكثر مما ه�و معلن حالي�ا«،  مبيناً أن 
»حكوم�ة االقليم تتالعب بقوت الش�عب الكردي 
بالتع�اون مع حكومة بغداد التي تس�هل إرس�ال 
االم�وال إليه�ا دون س�ند قانوني وهي لم تس�لم 
حكوم�ة املرك�ز برمي�ل نف�ط واح�دا وتعط�ي 
التعه�دات وتوقع االتفاقات ومن ثم تنقضها عند 

استالم حصتها السنوية«.
وتابع سلمان : أن »بغداد حاولت إنهاء الفضائين 
يف كردستان من خالل توطن رواتبهم إال أن قادة 
اإلقلي�م رفض�وا ذل�ك ألن مؤامراتهم تنكش�ف يف 
الحصول عىل أم�وال غر رشعية«, كما أن »أغلب 
الرواتب التدفع كاملة للموظفن يف اإلقليم بحجج 
واهية رغم تسليم بغداد لكامل رواتبهم , فاإلقليم 
يماطل يف تسليم قاعدة بيانات رسمية ملوظفيه , 

ما يؤكد ارتفاع أعداد الفضائين .
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي 
س�الم عباس يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: 
أن الحزب�ن الحاكمن يتقاس�مان العوائد املالية 
لالقلي�م، ويقومان بتوظيف آالف األش�خاص من 
عنارصهم داخل مؤسسات كردستان، وبالدرجة 
األكرب وزارة البيشمركة التي تحتوي عىل فضائين 
الوج�ود له�م يس�تلمون الروات�ب فق�ط لخدمة 
املش�اريع الحزبية, ويف نفس الوقت والؤهم ليس 
لبغ�داد , فاألكراد يس�تغلون االزمات السياس�ية 
م�ن أجل ع�دم املطالبة ببيان�ات موظفيهم , وما 
تم الكش�ف عنه ه�و من قبل أحزاب سياس�ية يف 
االقليم , وعىل بغداد إيقاف دفع رواتب موظفيهم 

إال بعد تقديم قاعدة بيانات حقيقية.

مختص:االجراءات التقشفية في موازنة 2021 جاءت لتغطية الفشل الحكومي ال اكثر
اك�د املخت�ص يف الش�ان االقتصادي 
حس�ن ش�اكر طهيل�و ،ان جمي�ع 
موازن�ة  يف  التقش�فية  االج�راءات 
الفش�ل  لتغطي�ة  ج�اءت   2021
الحكوم�ي لتموي�ل عج�ز املوازن�ة 

وترشيد النفقات العامة ال اكثر.
وق�ال طهيل�و ان« موازن�ة الع�راق 
االصالحي�ة لس�نة 2021 التي بلغت 
ثان�ي  ه�ي  دوالر  ملي�ار   )  113(
اكرب موازن�ة عربية بعد الس�عودية 
وبالرغ�م م�ن ه�ذا الحج�م الكب�ر 
العراقية  للموازن�ة نج�د الحكوم�ة 
روات�ب  اس�تقطاع  اىل  لج�أت  ق�د 
موظفيها مرتن وه�ذا االجراء الذي 
قام�ت ب�ه الحكوم�ة ه�و االج�راء 
الوحي�د يف إعداد موازي�ن الدول ،اما 
االستقطاع االول هو تخفيض سعر 
رصف الدين�ار العراقي بنس�بة ٪23 
ط�ال العمل�ة الوطني�ة وق�د ترضر 
الجميع س�واء موظفن او عمال او 

حتى عاطلن ع�ن العمل وكل فئات 
املجتم�ع انخف�ض دخلهم بنس�بة 
23٪ نتيجة انخفاض س�عر الرف 

الدنيار العراقي، فمثال لو كان راتب 
ال�ف   )750( يبل�غ  )س(  موظ�ف 
دين�ار فبعد التخفي�ض االول اصبح 

)577.5( ال�ف دينار.واض�اف : اما 
االس�تقطاع الثان�ي هو م�ا نجده يف 
ج�دول اس�تقطاع روات�ب املوظفن 
الوارد يف مسودة القانون التي صوت 
عليه�ا مجل�س ال�وزراء، فق�د بلغ 
اس�تقطاع املوظ�ف )س( )25( الف 
دين�ار من راتبة ال�كيل نتيجة فرض 
رضيبة الدخل والبالغة )3.33٪( بما 
معناه سوف يكون راتبه الفعيل بعد 
االس�تقطاعن )552.5( الف دينار ، 
باالضافة س�وف يواجه هذا املوظف 
غ�الء االس�عار والس�لع الرضورية 
ال�رف  س�عر  انخف�اض  نتيج�ة 

الدينار العراقي.
واكد: ان الحكومة العراقية الوحيدة 
الت�ي تمي�زت بف�رض رضيبت�ن يف 
آن واح�د وكذلك دون الس�يطرة عىل 
االس�عار،كل ذلك هو لتغطية الفشل 
الحكوم�ي لتموي�ل عج�ز املوازن�ة 

وترشيد النفقات العامة.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

لوفيغارو: انعدام الثقة ما يزال قائمًا بين قطر واإلمارات

صحيفة: بنس أبلغ ترامب أنه ال يمكنه تغيير نتائج االنتخابات

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت منظم�ة الصحة العاملية، إنه ت�م حتى اآلن، 
اكتش�اف “س�الة الفريوس التاجي الربيطانية يف 

41 دولة ومنطقة” يف مختلف أنحاء العالم.
وأش�ارت املنظمة إىل أن، الحديث يدور عن انتشار 
السالة الجديدة من الفريوس، يف الفرتة حتى يوم 

5 يناير.
وذكرت املنظمة، أن األمر يتعلق “بحاالت انتش�ار 

قليلة”.

باإلضاف�ة إىل ذلك، ت�م يف 6 دول، اكتش�اف طفرة 
الفريوس التي تم العثور عليها ألول مرة، يف جنوب 

إفريقيا.
ويف منتصف ديس�مرب، انترش خرب اكتشاف طفرة 
SARS- جدي�دة يف بريطاني�ا لف�ريوس كورون�ا 

.2-CoV
كما ذكرت وزارة الصحة يف جنوب إفريقيا، يف وقت 
سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة يف 

.V2.501 فريوس كورونا للباد، تسمى

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد تقرير لصحيف�ة نيويورك تايمز، 
االربع�اء، ان الرئي�س املنتخ�ب ج�و 
بايدن يتجه الختيار املزيد من زمائه 
يف ادارة اوباما الس�ابقة مللء املناصب 
العلي�ا يف فريق األم�ن القومي، بما يف 
ذلك مسؤولني سابقني شاركا يف لعب 
دور حاسم يف املفاوضات التي ادت اىل 
االتفاق النووي مع ايران عام 2015 .

وذكر التقرير أن ”ادارة بايدن تسعى 
الس�تعادة االتفاق النووي مع ايران، 

حي�ث يخط�ط بايدن لتس�مية جون 
فين�ر نائبا ملستش�ار األم�ن القومي، 
وه�و رئي�س س�ابق ملوظف�ي وزير 
وترش�يح  ك�ريي  ج�ون  الخارجي�ة 
وين�دي ش�ريمان ملنصب نائ�ب وزير 
الخارجية، والذي كان كبري مفاويض 
ج�ون ك�ريي خ�ال املحادث�ات م�ع 

إيران”.
واض�اف أن ”باي�دن يخط�ط ايض�ا 
لتعي�ني فكتوريا نوالند الدبلوماس�ية 
املهنية املتقاعدة واملس�ؤولة السابقة 

يف وزارة الخارجية للش�ؤون الروسية 
يف عه�د اوبام�ا، واملعروف�ة بموقفها 
املتشدد من الرئيس الرويس فاديمري 
بوت�ني ومن املؤكد أن تعيينها س�يثري 

غضب الرئيس الرويس”.
وتاب�ع التقري�ر ان ”التعيين�ات التي 
يجريها بايدن يف الوقت الحايل توضح 
رغبت�ه يف العودة اىل االتف�اق النووي 
م�ع ايران وال�ذي توصلت الي�ه إدارة 
أوباما م�ع العديد من ال�دول الكربى 

األخرى«.

المراقب العراقي/ متابعة...
هن�اك  إن  الكويتي�ة  “ال�راي”  صحيف�ة  قال�ت 
أنب�اء ت�رددت عن ني�ة الحكوم�ة الكويتي�ة التقدم 
باس�تقالتها خال الس�اعات املقبلة املقبلة، مشرية 

إىل االستجواب املقدم داخل الربملان.
وقال�ت الصحيف�ة، األربعاء: “ت�رددت أنباء عن نية 
الحكومة تقديم اس�تقالتها خال الس�اعات ال�48 
املقبلة، يف ظل االس�تجواب املق�دم إىل رئيس الوزراء 

الش�يخ صباح الخال�د وما رافقه م�ن تأييد برملاني 
متصاعد  وصل إىل 37 نائبا”.

ولفتت الصحيف�ة الكويتية إىل “انضمام النائب عيل 
القط�ان اليوم األربعاء إىل النواب ال� 36 الذين أعلنوا 

تأييدهم لاستجواب أمس”.
وأعلن رئيس مجلس األم�ة الكويتي مرزوق الغانم، 
األربعاء، رفع جلس�ة مجلس األمة املقررة، بس�بب 
ع�دم حض�ور أعض�اء الحكوم�ة، بحس�ب جريدة 

“القبس” الكويتي�ة. وكانت “القبس” قد نقلت عن 
مصادر لها ي�وم الثاثاء املايض، قولها إن الحكومة 
قررت عدم حضور جلس�ة اليوم، وذلك بعد أن أعلن 
ثاثة نواب عزمهم اس�تجواب رئيس الوزراء الشيخ 

صباح الخالد، والذي لقي دعماً من 36 نائباً.
وبحس�ب الجريدة، يتألف االستجواب من 3 محاور، 
كأول مس�اءلة سياس�ية يف دور االنعق�اد األول من 

الفصل الترشيعي ال�16.

ساللة كورونا »البريطانية« تنتشر في 41 دولة

أنباء عن نية الحكومة الكويتية تقديم استقالتها

بايدن يستقطب مسؤولين بإدارة أوباما بينهم اثنان شاركا
 في مفاوضات االتفاق النووي

المراقب العراقي/ بغداد...
نق�ا  تايم�ز”،  “نيوي�ورك  صحيف�ة  قال�ت 
ع�ن مص�ادر، إن ماي�ك بن�س نائ�ب الرئيس 
األمريك�ي، أبلغ الرئيس دونال�د ترامب، أنه ال 
يمكن�ه تغيري نتائج االنتخابات عندما يصادق 

عليها الكونغرس.
ووفقا للمعطيات الرس�مية، فاز الديمقراطي 
جو بايدن باالنتخابات الرئاس�ية، لكن ترامب 

ال يع�رتف بذلك، وأع�رب عن أمله ب�أن ينجح 
نائبه مايك بنس يف مساعيه داخل الكونغرس 
بعرقلة التصديق عىل فوز جو بايدن بالرئاسة، 
وقال ممازحا: “إذا فش�ل بنس فلن أحبه كما 

أفعل اآلن”.
كم�ا كتبت الصحيفة، خ�ال مأدبة غداء يوم 
الثاث�اء، قام بنس بإباغ ترامب بأنه ال يعتقد 
أن لديه السلطة لتعليق إقرار نتائج التصويت.

المراقب العراقي/ بغداد...
قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، 
إن�ه ع�ىل الرغ�م م�ن تأكي�د البي�ان 
الختامي لقمة العا بالس�عودية عىل 
ع�ودة العاق�ات الكامل�ة ب�ني قطر 
ودول املقاطعة واحرتام مبادئ حسن 
الج�وار، إال أن انع�دام الثق�ة ما يزال 
قائم�اً، خاص�ة وأن ج�ذور التوتر لم 

يتم التطرق إليها.
واعت�ربت “لوفيغ�ارو” أن م�ا حصل 
ه�و تخفيف لح�دة التوت�ر، أكثر من 
واس�عة  إقليمي�ة  مصالح�ة  كون�ه 
ع�ن  الصحيف�ة  وتنق�ل  النط�اق. 

الباحث�ة السياس�ية باربرا س�افني، 
قوله�ا: “أش�ك يف أننا نش�هد تكثيفاً 
مفاجئاً للتعاون بني الدول الخليجية 

التي فش�لت حت�ى يف جع�ل قدراتها 
العسكرية متوافقة منذ أربعني عاما، 
والتي لها مصالح وسياسات متباينة 

تجاه القوى الخارجية”.
وأوضح�ت الصحيفة أن انعدام الثقة 
ل�م يختف فجأة، خاص�ة بني الدوحة 
من جه�ة، وأبوظب�ي والقاه�رة من 
كان  إن  متس�ائلة  أخ�رى.  جه�ة 
اإلماراتيون س�يعيدون فتح مجالهم 

الجوي أمام الطائرات القطرية.
وتنق�ل “لوفيغ�ارو” ع�ن كوينت�ني 
دي بيمودان، املحل�ل يف معهد أبحاث 
واألمريكي�ة،  األوروبي�ة  الدراس�ات 

اعتب�اره أن “اإلم�ارات هي الخارسة؛ 
ألنه�ا اس�تثمرت الكث�ري يف وس�ائل 

اإلعام ضد قطر”.
وتش�ري الصحيف�ة الفرنس�ية إىل أن 
جاريد كوش�نر، صهر دونالد ترامب، 
ومهن�دس ه�ذا االتف�اق، ضغط من 
أج�ل أن تح�ذو القاه�رة وأب�و ظبي 
واملنامة حذو الرياض. ويف ختام قمة 
العا، أعلن وزير الخارجية السعودي 
أن  آل س�عود،  ب�ن فرح�ان  فيص�ل 
اإلم�ارات والبحري�ن وم�ر وافقت 
ع�ىل “إع�ادة االتص�ال الكام�ل” مع 

قطر.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزير الدفاع اإليراني، العمي�د أمري حاتمي، أن هناك أدلة دامغة 
عىل تورط الكيان الصهيوني يف اغتيال الش�هيد فخري زاده، مشددا 
عىل رضورة التخيل عن الس�لوك املزدوج يف مكافحة إرهاب الدولة، 
داعي�ا املجتمع ال�دويل إىل إدانة هذا العمل غ�ري القانوني واإلجرامي 

وغري اإلنساني.
وأش�ار حاتمي، يف رسالة وجهها لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة، إىل 
تاريخ الت�ورط املبارش ألجهزة املخابرات وخاص�ة جهاز املخابرات 
التاب�ع للكيان الصهيوني املحتل يف اغتي�ال علماء إيرانيني، وقال إن 

هناك أدلة دامغة عىل تورط هذا الكيان يف هذا االغتيال.
واعترب العميد حاتمي أن تجاهل هذه الجريمة س�يؤدي إىل تكرارها 
وانع�دام األم�ن يف العالم، مؤك�دا رضورة معاقب�ة املخططني لهذه 
الجريمة واملنفذين لها وشدد عىل أن إيران تحتفظ بحق الرد عليها.
كما أكد وزي�ر الدفاع أن الحرب ضد اإلرهاب والعنف تتطلب التخيل 
عن الس�لوك املزدوج يف مكافحة إرهاب الدولة، مش�ريا إىل أن إيران 
إح�دى ضحاي�ا اإلره�اب والعن�ف، والتي فق�دت 17 أل�ف مواطن 
ومس�ؤول رفيع املس�توى نتيجة األعم�ال اإلرهابية خ�ال العقود 

األربعة املاضية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أص�درت الس�فارة الصيني�ة يف الع�راق، األربع�اء، بيان�ا وصفت�ه 
ب�”الص�ارم” ردا ع�ىل بي�ان لنظريته�ا األمريكي�ة حول السياس�ة 
الصينية بشأن الشؤون القومية والدينية، مؤكدة أن سجات أمريكا 
الحقوقي�ة مليئ�ة بالبقع الس�وداء وال يح�ق لها التح�دث بحقوق 

االنسان.
وقال�ت الس�فارة يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»السفارة األمريكية لدى العراق نرشت يف يوم 5 يناير عانية البيان 
حول السياسة الصينية بشأن الشؤون القومية والدينية، حيث بثت 
من خاله الش�ائعات، وقامت بمهاجمة الصني وتشويش سمعتها 
بش�كل تعس�في. إن البي�ان املذكور آنف�ا محض ه�راء، ومحاولة 
الس�فارة األمريكي�ة لن�رشه كمعل�م متك�رب لحقوق اإلنس�ان أمر 

مضحك، ويرفض الجانب الصيني ذلك رفضا قاطعا«.
وأضافت أن »منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم تعد جزءاً 
ال يتجزأ من األرايض الصينية، وجوهر قضية شينجيانغ هو محاولة 
مجموعة صغرية من االنفصاليني لفصل ش�ينجيانغ عن الصني من 
خ�ال العنف. إن ه�ؤالء العنارص يحدثون أعم�ال العنف واإلرهاب 
يف ش�ينجيانغ تحت عباءة الدين ب�ا وازع، األمر الذي أدى إىل مقتل 
وإصاب�ة الكثري من املدني�ني األبرياء بمن فيهم املدنيني املس�لمني، 
وزعزعة اس�تقرار شينجيانغ وتنميتها بشكل خطري، علما أن قوى 
اإلرهاب و العنف كحركة تركس�تان الرشقية اإلسامية تمد براثنها 
إىل قريغيزستان وأفغانستان والعراق وسوريا وغريها من دول آسيا 
الوسطى والرشق األوسط، ويتآمرون مع داعش والقاعدة الرتكاب 

جرائم إرهابية بشعة ضد شعوب ودول املنطقة«.

إيران تؤكد امتالكها »أدلة 
دامغة« على تورط »إسرائيل« 

باغتيال فخري زادة

رد صيني صارم 
إزاء سجالت أميركا 

»المليئة بالبقع السوداء«

ما مفرزات »المصالحة الخليجّية« على الكيان 
الصهيوني ودول المنطقة ؟

المراقب العراقي/ متابعة
وبالنظ�ر إىل العاقات املنفصل�ة بني تل أبيب 
وكل م�ن الري�اض والدوح�ة، م�ن املؤّكد أّن 
الكيان الغاشم س�يحاول استغال املصالحة 
الخليجّي�ة ب�كل م�ا أوت�ي م�ن ق�وة لزيادة 
الضغط ع�ىل حركة »حم�اس« التي تربطها 
عاق�ات جي�دة م�ع قط�ر، عق�ب الجه�ود 
األمريكّي�ة املكثفة التي أدت لتس�وية األزمة 
التي نشبت بني الدول الخليجية يف 5 حزيران 

عام 2017.
وبحس�ب صحيفة »إرسائيل هيوم« العربّية، 
واملقرب�ة م�ن رئي�س وزراء الع�دو، بنيامني 
نتنياهو، فإّن هذه املصالحة ستسمح بإرساء 
جبهة مس�تقرة وموحدة أكثر مقابل خصوم 
الكي�ان يف املنطقة، ومن املحتمل يف الواقع أن 
نس�مع يف األيام املقبلة أن له�ذا االتفاق أيضاً 
ثم�ن، بامل�ال أو الس�اح أو كليهم�ا، ناهيك 
عن أّن قط�ر الدولة الغني�ة بالغاز هي العبة 
مركزي�ة يف محور اإلخ�وان املس�لمني، وهو 
سبب أس�اس للعداوة التي سادت بينها وبني 
جريانه�ا يف الخليج الفاريس، وعىل هذا النحو 
م�ن املف�رتض أن تك�ون اآلن عن�راً مهدئاً 
إزاء تركيا، وعنراً ناش�طاً أكثر يف مس�اعي 

التواصل والردع إزاء »حماس« يف غزة.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، يج�ري الحدي�ث ع�ن 
احتمال عق�د مصالحة بني تركي�ا اإلخوانّية 
الحلي�ف األبرز للدوح�ة، وعدد م�ن الدول يف 
املنطق�ة، ويف مقدمته�ا مر والس�عودية، 
ويؤّك�د  الصهيون�ّي،  الكي�ان  إىل  باإلضاف�ة 
اإلع�ام اإلرسائي�يّل أّن هذه الجه�ود تأتي يف 
س�ياق تحالفات جدي�دة يف املنطقة بني عدد 
من ال�دول العربية وتل أبي�ب، مقابل الحلف 
القط�رّي - الرتكّي الذي يق�دم الدعم لحركة 

حماس يف قطاع غزة املحارص.
ومن املع�رف أّن النظامني القط�رّي والرتكّي 
يدعمان بش�دة جماعة »اإلخوان املس�لمني« 
والجماعات املرتبطة بها يف عدة دول، يف حني 
تصنفها السعودية ومر واإلمارات، منظمة 
إرهابّية، ويشكل هذا الخاف جزءاً من رصاع 

كبري لتزعم العالم اإلسامّي.
وهنا ال بد من اإلش�ارة إىل أّن الدوحة تستفيد 
بش�كل كبري من قرار »املصالح�ة الخليجّية« 
السياس�ّية  مزاي�اه  جان�ب  ف�إىل  األخ�ري، 
واالقتصادّي�ة، فه�و يزيح ع�ن كاهلها عبء 

ثقي�ل فيم�ا يتعل�ق بموندي�ال 2022 ال�ذي 
س�ينظم عىل أراضيه�ا، حي�ث إّن قطر تريد 
الوص�ول إىل ه�ذا الحدث منت�رة ال كدولة 

تعاني من النزاعات.
ويف الوق�ت ال�ذي س�تجني في�ه قط�ر ثمار 
االتفاق ال�ذي قدمت�ه إدارة ترامب عىل طبق 
من ذهب، ستستغل تل أبيب أيضاً هذا االتفاق 
ال�ذي أقي�م يف األس�اس ع�ىل رشف وجودها 
باملنطقة، إلدخال الدوحة إىل حظرية التطبيع 
األمريكّية خال األيام األخرية إلدارة ترامب يف 
البيت األبيض، خاصة وأّن لدى العدو الغاصب 
»مكاتب مصالح« يف الدوحة وقد شغله أفراد 
من وزارة الخارجية عىل نحو ثابت عىل مدى 
سنوات طويلة، ما يشكل فرصة للكيان لضم 
قط�ر إىل قائمة الخيان�ة )اإلمارات والبحرين 
والس�ودان واملغرب(، يف ظل العاقات الجيدة 

بني املوساد )استخبارات العدو( و قطر.

وتشري بعض التحليات إىل أّن قطر لو لم تكن 
مش�غولة يف حربها الرضوس مع الس�عودية 
طوال الس�نوات املاضي�ة، لكانت وبكل تأكيد 
من أوائل الدول التي وّقعت عىل اتفاقات العار 
التي ال يس�مح للعماء بمعرف�ة مضمونها، 
وبعد املصالح�ة الخليجّية ه�ذه من املحتمل 
أّن ي�ؤدي التطبيع مع قطر يف ح�ال إتمامه، 
إىل ترسي�ع إع�ان »العاق�ات العلنّي�ة« مع 
دول أخ�رى يف الخليج الفاريس وعىل رأس�ها 
الس�عودية، الت�ي تتمن�ى إظه�ار عاقاته�ا 
بالكي�ان بش�كل علنّي ملنافس�ة اإلم�ارات يف 
العاقات مع العدو، لكن ظروفها اإلس�امّية 

والسياسّية ال تسمح بذلك ابداً.
وتؤكد صحيفة »جريوزاليم بوست« العربّية، 
أّن العاق�ات بني قط�ر والكي�ان الصهيونّي 
تعود إىل التس�عينيات، وكان�ت يف ذلك الوقت 
أكث�ر وداً من عاق�ات الس�عودية واإلمارات 

بت�ل أبيب، لك�ن األمور تغريت كث�رياً عن تلك 
الفرتة ألس�باب مختلفة، أبرزها تحالف قطر 
العس�كرّي مع تركي�ا، والدعم ال�ذي تقدمه 

لحركات املقاومة يف غزة.
ويف الوق�ت ذات�ه، ش�ّككت الصحيف�ة يف أن 
يتغري س�لوك قطر بعد املصالح�ة الخليجية، 
الس�احة  ع�ىل  إيجاب�ّي  ب�دور  تق�وم  وأن 
الفلس�طينّية، موضحة أن الع�دو الصهيونّي 
ال ينظ�ر بعني الرضا عن أّي محاوالت قطرّية 
تركّي�ة لتعزي�ز نفوذ حماس بع�د املصالحة، 
يف الوقت ال�ذي يرى فيه كث�ريون أّن الدوحة 
تلع�ب دوراً مزدوجاً، حيث تبدو منفتحة عىل 
إقام�ة عاقات م�ع الع�دو الغاش�م وقريبة 
من الجماعات املؤيدة لتل أبيب يف واش�نطن، 
لكنها ترعى يف اآلن ذاته الجماعات اإلسامّية 
وبعضها متطرف كجبهة الن�رة اإلرهابّية 
الت�ي دعمته�ا الدوح�ة لس�نوات يف س�وريا 

باعرتاف رسمّي وبالتعاون مع الرياض.
ورغ�م أّن الري�اض صع�دت م�ن جهوده�ا 
يف الف�رتة األخ�رية واس�تطاعت ح�ل أزمتها 
املستمرة مع قطر منذ أكثر من ثاث سنوات، 
بالتزام�ن م�ع اق�رتاب موعد رحي�ل الرئيس 
األمريك�ّي، دونالد ترامب )املع�روف بتقاربه 
من آل س�عود( بع�د خس�ارته يف االنتخابات 
األخ�رية، محاولة م�ن ويل العهد الس�عودّي، 
محمد بن س�لمان، لكسب ود اإلدارة القادمة 
للرئيس الجدي�د جو بايدن من جهة، وتقديم 
ذك�رى الوداع إىل ترامب الذي حول اململكة إىل 
»بقرة حلوب« لواش�نطن يف عهده، من جهة 
أخرى، إال أّن الس�عودية وحلفها ال يمكن أن 
يتهاونوا يف عاقاتهم مع اإلخوان بأّي ش�كل 
من األش�كال، ألّنهم يجدون يف ه�ذا التنظيم 
تهديداً حقيقّياً بكل ما تعنيه كلمه تهديد من 

معنى.

في ظل عودة دولة قطر إلى الحضن الخليجّي واالدعاء بأّن صفحة الخالفات قد طويت إلى غير رجعة، بعد إعالن إعادة العالقات 
الكاملة بين الدوحة ودول المقاطعة )السعودية، واإلمارات، والبحرين، ومصر(، يبقى الكيان الصهيونّي، الحاضر الغائب في تلك 

األحداث بسبب رغبته العارمة في إتمام المصالحة على أحسن وجه، لمحاولة تحقيق هدفين أساسيين، األول يتمثل في إنشاء 
جبهة موحدة ضد طهران ورفع الضغوط عليها، واآلخر في الضغط على النظام االخوانّي في قطر لتخفيف أو إنهاء دعمه 

لحركة المقاومة اإلسالمّية »حماس« في غزة، ذات االيديولوجّية نفسها.

كواليس »مسرحية العال«
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هذا  سؤال طرحته  المواقع الداعشية الوهابية وجحوش  صدام وعبيده الممولة والمدعومة من قبل بقر  
ترامب ونتنياهو  وكالبهم الوهابية داعش القاعدة  أي آل سعود.

ألن هؤالء كانوا يعتقدون  ان استشهاد  قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس  قتل الحرية واألحرار  وانتصار 
العبودية والعبيد ال يدرون ان استشهادهما  ستكون  نهاية هذه العبيد والبقر  وأسيادهم وقبرهم الى األبد 
كما كان ذبح اإلمام الحسين ذبح للفئة الباغية لكنهم عبيد حقراء وهؤالء ال يملكون عقول فالعبد ال عقل له.

وعندما خرجت املاليني من العراقيني 
والعرب واملسلمني والعالم  يف الذكرى 
األوىل الستش�هاد ق�ادة النرص وعىل  
رأس�ها  الشهيدين قاس�م سليماني 
وأب�و مه�دي املهندس  وه�ي تحمل 

صور شهداء النرص.
أغاض�ت   الحال�ة  ه�ذه  ان  ش�ك  ال 
وأغضب�ت واس�تفزت أع�داء الحياة 
واإلنس�ان أع�داء الحري�ة  واألحرار 
آل س�عود وكالبه�م الوهابية  وعبيد 
وجح�وش ص�دام  وأس�ياد ه�ؤالء 
إرسائي�ل والرئي�س األمريكي ترامب  
فأدرك�وا إنه�م يف خط�ر  فاعت�روا 
رف�ع صور ش�هداء النرص ) قاس�م 
س�ليماني وأب�و مه�دي املهن�دس( 
الت�ي  وامل�دن  املناط�ق  يف  وخاص�ة 
بقي�ادة   الش�عبي  الحش�د  حرره�ا 
الش�هيدين ) قاسم س�ليماني   وأبو 

مهدي  املهندس.
بحج�ة إن  الكث�ر م�ن  أبن�اء ه�ذه 
امل�دن يكره�ون   ويرفضون قاس�م 

سليماني وأبو مهدي املهندس.
 كنت يف ح�وار مع  أحد أبناء املوصل 
األحرار  قلت ل�ه  ما مدى صحة هذا 

الخر.
ق�ال نعم  هن�اك من برف�ض ويكره 
رفع صور ش�هداء الن�رص لكنهم ال 
يش�كلون إال  أقلي�ة  قليل�ة منب�وذة 
ومحتق�رة م�ن قب�ل  أبن�اء املوصل 
األح�رار  الرشفاء  كانوا عبيد لصدام 
وبع�د قر صدام أ صبح�وا عبيدا آلل 
سعود وعندما هجمت كالب أل سعود 
ع�ىل الع�راق أرسع�وا اىل  اس�تقبال 
داع�ش الوهابية وفتح�وا لهم أبواب 

بيوته�م وف�روج نس�ائهم وجعل�وا 
لعن�ارص  مرش�دين  أنفس�هم  م�ن 
داع�ش لقتل  عنارص القوات األمنية 
وعىل األح�رار م�ن أبناء ه�ذه املدن 
وع�ىل الفتي�ات الجمي�الت ألرسهن 
ومن ترف�ض يقوم�ون بقتلهن بعد 
اغتصابهن  هؤالء هم الذين  رفضوا 
رف�ع ص�ور ش�هداء الن�رص  هؤالء 
هم الذين اس�تفزتهم صور ش�هداء 
الن�رص  ألنهم  دافعوا وحموا  األرض 

والعرض واملقدسات.
وهك�ذا أثب�ت ان كل م�ن  تس�تفزه 
صور  شهداء النرص ويرفض رفعها 
أن�ه عب�د ذلي�ل ال يملك ع�رض  وال 

كرامة وال مقدسات.
ألن  شهداء النرص ) قاسم سليماني 
وابو مهدي املهندس( امتداد لرصخة 
اإلمام الحس�ني  التي تق�ول ) كونوا 
أح�رار يف دنياكم (  ال يهم�ه اعتقاد 
اإلنس�ان وجه�ة نظ�ره رأي�ه  الذي 

يهمه  ان يكون حر  فاإلنس�ان الحر 
محبا للحياة واإلنسان والعبد  حيوان 

عدو للحياة واإلنسان.
وم�ن هذ املنطل�ق يمكنن�ا القول ان  
ان األح�رار هم الذين يبن�ون الحياة 
ويخلق�ون اإلنس�ان الح�ر يف ح�ني 
العبي�د ه�م الذي�ن  يدم�رون الحياة 

ويشقون اإلنسان.
الحق�رة  املأج�ورة  األب�واق  لك�ن 
كل  ع�ن  تبح�ث  ب�دأت  الرخيص�ة 

عب�د رخي�ص تنازل ع�ن رشفه عن 
إنس�انيته عن عراقيت�ه وتلتقي بهم 
وتطلب منه وجهة نظره يف الحش�د 
ص�ور  ورف�ع  املق�دس   الش�عبي 
ش�هداء النرص  هؤالء الذي�ن تنازلوا 
عن رشفهم عن إنس�انيتهم  لصدام 
وزمرت�ه وبع�د ق�ر ص�دام حمل�وا 
وإنس�انيتهم  وعراقيته�م  رشفه�م 
ورموه�ا يف أحض�ان آل س�عود كما 
يرمي القوادين نس�ائهم   يف أحضان 

آل سعود.
مث�ال تلتقي بأحد عبيد صدام او أحد 
جح�وش ص�دام  ق�ال ان رفع صور 
ش�هداء الن�رص يف املوص�ل دليل عىل 
ان  الحاك�م الفع�ي هي  املليش�يات  

التابعة إليران.
ويضيف هذا العبد الرخيص منطلقا 
م�ن املظاه�رات الس�لمية العراقية 
الحضاري�ة الت�ي ب�دأت  يف الجنوب 
والوس�ط وبغ�داد   وه�ذا دلي�ل عىل 
وطني�ة أبناء ه�ذه املناط�ق وحبهم 
الذي�ن  فه�م  والعراقي�ني   للع�راق 
ح�رروا وطه�روا أرضه�م وعرضهم  
ومقدس�اتهم م�ن دنس وق�ذارة ال 
س�عود وكالبهم  الوهابية ومن عبيد 

وجحوش صدام. 
لك�ن املؤس�ف تمك�ن أع�داء العراق  
والعنرصي�ة  العاملي�ة  الصهيوني�ة 
الوحشية األمريكية وبقرهم العوائل 
املحتل�ة للخليج والجزيرة ال س�عود 
آل خليفة آل نهيان وكالبهم القاعدة 
داع�ش  وعبيد وجح�وش صدام من  
اخ�راق املظاه�رات وركوبها وحتى 
السيطرة عليها  وجعلوا منها وسيلة 
لتدمر العراق وذبح العراقيني وإعادة 
نظ�ام البع�ث الطائف�ي والعنرصي  
وتأس�يس  خالف�ة الرذيلة وإش�عال 
الحروب الطائفية والعنرصية بعد إن  
كان هدفها نجاح  العملية السياسية 
الديمقراط�ي  الح�ر  الع�راق  وبن�اء 
التع�ددي  وتحويله�ا  م�ن س�لمية 
وحضارية وعراقية من أجل القضاء 
الفس�اد والفاس�دين واإلرهاب  عىل 

واإلرهابني وعبيد وجحوش صدام.

بقلم:د.رعد هادي جبارة
القم�ة الخليجيةال41 من املقرر أن تفتت�ح اليوم يف مدينة 
الع�ال الس�عودية ]ش�مال غرب[ بع�د أن تأجلت ش�هرا و 
نيفاً م�ن األيام نظراً لعدم تحقيق تق�دم يف ملف املصالحة 
ب�ني البل�دان الخليجي�ة الثالث�ة ]االم�ارات، و البحرين،و 

السعودية[ من جهة وبني دولة قطر.
و منذ تأسيسه بتاريخ 25 مايو 1981 عقد مجلس التعاون 
الخليج�ي 40مؤتمراً للقمة بحضور زعماء البلدان الس�تة 
وب�دأ انعقاد القمم يف الكويت عام 1991لتكون الس�عودية 
ه�ي صاحب�ة الدور الح�ايل يف احتضان القم�ة ال41 اليوم 

مطلع العام 2021.
   ولم تشهد مسرة املجلس تحدياً خطراً وتوتراً كبراً كالذي 
ش�هدته يف العام 2017 عندم�ا اتهمت الري�اض وابوظبي 
والقاه�رة واملنام�ة حكوم�ة قطر بته�م باطل�ة وأمور ال 
أس�اس لها من الصحة و عىل رأس�ها تفضيل عالقاتها مع 
طهران و التقرب منها، عىل حس�اب البل�دان الخليجية، و 
دعم حماس و االخوان املس�لمني كمنظمتني )إرهابيتني!!(
و لذل�ك قررت الدول االرب�ع _ مجتمع�ًة يف القاهرة _قطع 
عالقاته�ا الدبلوماس�ية و وقف تبادله�ا التجاري مع دولة 
قطر ،و غلق الحدود و االجواء و املياه اإلقليمية بوجه سفر 
املواطن�ني والطائرات املدنية والس�فن، و منع الس�فر من 
وإىل الدوح�ة عىل مواطني الدول االربع�ة والقطريني، وهو 

مايعني فرض الحصار عىل الشعب القطري املسلم.
   ومىض عىل هذا الحصار غر اإلنس�اني حتى اليوم 1311 
يوماً ،مما جعل الدوحة تقرب من أنقرة وطهران وتس�عى 
يف تأمني احتياجاتها و تحليق طائراتها و استراد سلعها و 

توثي�ق التعاون التجاري و العس�كري و رفع االنتاج املحي 
لتحقيق االكتفاء الذاتي بانتاجها املحي.

    ورغ�م أن الكوي�ت بذلت جهوداً مضنية]ممّثلًة يف أمرها 
الراحل [ إال أن الحصار الخليجي املرصي استمر واستطال 
و ل�م ينت�ِه وتملصت إدارة ترامب م�ن وضع نهاية رسيعة 
ل�ه و حاولت اإلفالت من أي مس�اع حمي�دة، حتى لم يبق 
من فرة رئاس�ة ترامب سوى أيام معدودات  فتمت حلحة 
االزمة، وقام زوج ايفانكا ،كوش�نر بزيارة الرياض وأصدر 
التعليم�ات لل�دول املح�ارِصة بإنه�اء الحصار و الس�عي 

الستئناف العالقات مع الدوحة.
الخليجي�ة  القم�ة  أن  اىل  التوقع�ات تش�ر  أن     و رغ�م 
ال41س�تخفف من حدة التوت�رات لكن ال يتوق�ع أن تعود 
املي�اه اىل مجاريه�ا بني البل�دان األربعة وقطر،بس�هولة و 
رسع�ة، باعتب�ار أن الدوحة رفضت ال�رشوط ال13 إلنهاء 
الحص�ار الظالم و تمس�كت بعالقاتها الطيب�ة بل الوثيقة 
م�ع طهران و أنقرة، و بس�بب إرصار كثر من املس�ؤولني 
يف الري�اض وابوظب�ي واملنامة ع�ىل يلّ ذراع األمر الش�اب 
والصل�ب تميم بن حمد آل ثاني، والتدخل الصارخ يف رس�م 
سياس�ته الخارجي�ة، وه�و ما اصط�دم برفضه الش�ديد 
وتمس�كه باس�تقالل قط�ر واعت�داده بكرامت�ه، ورفضه 

الخضوع إلرادة االخرين وإمالءاتهم.
  والح�ق يقال؛أن قيادة قط�ر أثبتت أنها عصيٌّة عىل الكرس 
وأن الش�عب القطري متماس�ك )بس�نته وش�يعته( خلف 
قيادته، وأن قطر تمكنت من التغلب عىل مناوئيها، وتجاوز 
الصع�اب، والتف�وق يف ح�رب اإلرادات ،وع�دم التنازل عن 
السيادة، او التنكر لألصدقاء االيرانيني و االتراك، فضال عن 

الكويتيني والعمانيني.
   وحس�ب آخر املعلوم�ات التي وصلتنا أثن�اء كتابة املقال 
،فقد أعل�ن وزير خارجية الكويت ن�ارص املحمد الصباح ، 
ع�ن االتفاق عىل فت�ح األج�واء والحدود الري�ة والبحرية 
ب�ني قطر والس�عودية  اعتباراً من مس�اء الي�وم االثنني 4 
يناي�ر 2021  يف إطار جهود املصالحة التي س�بق أن قادها 
األمرالس�ابق صب�اح األحم�د الجاب�ر الصب�اح  واس�تمر 
ببذلها االمر الحايل ن�واف األحمد الجابر الصباح لحل هذه 
األزم�ة ،حيث جرت مباحثات مثم�رة خالل الفرة املاضية 
أك�د فيها كاف�ة األطراف حرصهم عىل  الوص�ول إىل اتفاق 
نهائي يحقق ما تصبو إليه دولهم من التضامن واالستقرار 
الخليجي والعرب�ي والوصول إىل اتفاق نهائي بينهم .ولكن 
ه�ذا اليعني ] بحاٍل من االحوال[ أن كل يشء س�يكون عىل 
مايرام وأن املياه ستعود اىل مجاريها مثلما كانت عليه قبل 

1311يوما.
بي�َد أن مص�ادر دبلوماس�ية مطلعة تقول ]حس�ب موقع 
»ذا هي�ل«[ أن إدارة الرئي�س املنتخب ج�و بايدن يروق لها 
بش�دة أن يك�ون هناك مصالحة خليجي�ة و نهاية لحصار 
قط�ر  مش�رًة إىل أن إدارة باي�دن ال تريد أن ت�رث تداعيات 
حص�ار قط�ر .وأن اإلدارة الجدي�دة للبيت االبيض تس�عى 
لفتح صفحة جدي�دة يف العالقات الخليجية .ومع ذلك فإن 
“األمور ال تس�ر برسع�ة ، وثمة قضايا م�ا زالت عالقة”. 
وقال�ت مص�ادر وثيقة الصل�ة ب�أن املفاوض�ات الجارية 

للتوصل إىل حل نهائي ستستغرق شهوًرا وشهوًرا.
وأش�ارت بعض التقارير اىل أن بايدن وزمالءه اليرغبون يف 
أن يرثوا مقاطعة قطر،  و لذلك فإن بايدن يدفع صوب رأب 

الصدع الخليجي الذي ال يصب استمراره يف مصلحة 
واشنطن و ال دول الخليج«.، كما أشار بعض 

الدبلوماس�يني  إىل أن إدارة ترام�ب أيضاً 
تتظاهر بأنها تتوق لحل األزمة أيضاً 

األخر  املكس�ب  بمثاب�ة  ليك�ون 
لها يف س�جل سياستها الرشق 

أوسطية.
ع�دم  األحوال،ف�إن  ب�كل 

إلمالءات  الدوحة  رضوخ 
و  القاه�رة  و  الري�اض 
ابوظب�ي يحس�ب له�ا 
ومرّده لصالبة وحنكة 
القطري�ة   القي�ادة 
الت�ي أثبت�ت أن صغر 
لي�س  البل�د  مس�احة 
عن�رصا مهم�ا ب�ل إن 

قوة و تماس�ك النسيج 
والس�يايس،  املجتمع�ي 

االقتص�اد  ديناميكي�ة  و 
الداخ�ي، ومتان�ة العالقات 

و تن�وع الصداق�ات مع بقية 
حكوم�ات العالم، رشق�اً و غربا 

مّكن�ت  أساس�ية  وكله�ا عن�ارص 
و  الثب�ات  و  املقاوم�ة  م�ن  الدوح�ة 

مواصلة مس�رتها مع صون االس�تقالل و 
الكرامة الوطنية.

بقلم/ جهاد حيدر
يشكل تدحرج االزمة السياسية اإلرسائيلية نحو 
انتخابات مبكرة هي الرابعة منذ عامني، محطة 
اس�تثنائية بأكثر من معيار. فهي غر مس�بوقة 
يف تاري�خ كيان العدو، وتأت�ي يف ظل أخطر ازمة 
صحي�ة واقتصادي�ة تواجهه�ا »إرسائي�ل«، ويف 
ظل ش�لل تعان�ي منه الدول�ة بس�بب أن رئيس 
وزرائه�ا، بنيامني نتنياهو، يريد أن ينقذ نفس�ه 

من املحاكمة، حتى لو كان عىل حساب شعبه.
م�ن موق�ع متابعة م�ا يج�ري يف كي�ان العدو، 
وبعبارة أخرى يف جبهته الداخلية، يف الوقت الذي 
تشهد فيه املنطقة توترات متصاعدة، من الجدير 
تس�ليط الضوء ع�ىل أكث�ر من مالحظ�ة تتصل 
باالنتخابات املبك�رة، انطالقا من أنها تتجاوز يف 
خلفياته�ا وأبعادها كونها نتيجة تعثر مس�اعي 
التوصل للمصادقة عىل املوازنة العامة عن العام 
2020، التي شكلت السبب املبارش لحل الكنيست 

والدفع نحو انتخابات عامة يف 23 اذار املقبل.
يش�كل تكرار العملي�ات االنتخابية به�ذا املعدل، 
ارب�ع مرات يف س�نتني، عبئا ثقيال ع�ىل املجتمع 

الح�دث  ه�ذا  دالالت  وتتفاق�م  اإلرسائي�ي، 
املس�ؤولون  اجرائ�ه  مس�ؤولية  يتحم�ل  ال�ذي 
اإلرسائيلي�ون، كونه يج�ري يف ظل وضع صحي 
واقتص�ادي خطر ج�دا. ومع ذلك، فق�د تم جر 
الجمه�ور اإلرسائي�ي إىل صنادي�ق االق�راع كل 
بضعة أش�هر، ويف كل مرة م�ن دون أن تؤدي إىل 
تغير جذري يف خارطة موازين القوى االئتالفية.

ال يخف�ى أن هذا املعدل م�ن االنتخابات، يعكس 
عىل أق�ل تقدير حجم االنقس�امات وحدتها عىل 
املس�تويني السيايس والش�عبي. ونظرياً ال يوجد 
ما يمنع تكرارها للمرة الخامسة والسادسة، إن 
لم يحدث تحول جذري يف نتائجها أو أي مستجد 

يغر املعادلة القائمة.
أكث�ر م�ن أي محطة س�ابقة، تب�دو االنتخابات 
املقبل�ة، داخل معس�كر اليم�ني، فاالصوات التي 
يمك�ن أن تعيد انتاج الخارطة النيابية، أو تحدث 
فيها تغيرا يؤدي إىل قطع هذا املسلسل املتواصل، 
تتنق�ل من حزب يمني إىل آخ�ر ومن دون حدوث 
»ثورة« داخل هذا املعسكر عىل نتنياهو فإن هذا 

املسار سيتواصل.

عىل ه�ذه الخلفية، من أبرز م�ا ُيميِّز االنتخابات 
املقبلة، عن العمليات الثالثة السابقة، وقد يكون 
ل�ه آثاره عىل نتائجه�ا، أن تمرد القيادي يف حزب 
الليكود، جدعون س�اعر، وصل إىل حد االنشقاق 
ث�م لحقه القي�ادي املق�رب من نتنياه�و، زئيف 
إلك�ني. نتيج�ة ذلك، للم�رة االوىل يتش�كل حزب 
»ليكود � ب«، باس�م »امل جديد«، يش�كل مظلة 

لكل متذمر من نتنياهو ويريد أن ينقذ دولته من 
دون أن يكون عىل حساب انتمائه الليكودي.

العامل املس�تجد االضايف، الذي يمي�ز االنتخابات 
املقبل�ة عما س�بقها، توايل امل�ؤرشات عىل تفكك 
البلوك اليميني الذي اس�تطاع من خالله نتنياهو 
والحكوم�ة،  الكنيس�ت  مؤسس�تي  يعط�ل  أن 
واملعطى االبرز يف هذا االتجاه تمثل باعالن رئيس 

تحال�ف »يمين�ا« نفت�ايل بين�ت بأنه ل�ن يويص 
باس�م نتنياه�و كرئي�س لل�وزراء املقب�ل. تنبع 
أهمية هذا املوقف من كونه يش�كل ركنا اساسيا 
ل ايض�ا، إىل جان�ب  يف البل�وك اليمين�ي )املتش�كِّ
االح�زاب الحريدي�ة والليك�ود(، ولكون�ه ممثال 
للصهيوني�ة الديني�ة. وتنبع أهمية هذه املس�ألة 
م�ن أن نتنياهو نج�ح باالس�تناد إىل دعم البلوك 
اليميني يف االس�تمرار كرئيس حكومة انتقالية، 
وأن يفرض رشوطه للبقاء رئيسا للحكومة لدى 
االتفاق م�ع غانتس، ال�ذي عاد وتف�كك، وبذلك 
حافظ )نتنياهو( ع�ىل منصبه كرئيس حكومة، 
وس�يبقى بموجب القان�ون إىل حني تكليف اخر، 

ينجح يف تشكيل حكومة بديلة.
املتغر االضايف الذي ُيميِّز االنتخابات املقبلة، أنها 
س�تجري بعد بدء محاكمات نتنياهو يف االسبوع 
ل  الثاني من ش�هر ش�باط/ فراير املقبل. وُيشكِّ
هذا االم�ر مصدر رهان خصوم نتنياهو عىل أمل 
أن يس�اهم ذلك يف التأثر ع�ىل توجهات الناخب 

اإلرسائيي.
ل نتنياهو مس�ؤولية االزمتني  مع أن أحداً ال ُيحمِّ

اللت�ني تعان�ي منهم�ا  الصحي�ة واالقتصادي�ة 
له املس�ؤولية عن  »إرسائيل«، لكن هناك من ُيحمِّ
االدارة الفاش�لة التي تس�ببت بتفاقم الخس�ائر 
الصحية واالقتصادية. وهو ما تكش�فه االرقام، 
حيث دخلت »إرسائيل« يف عملية اغالق اقتصادي 
ه�و الثال�ث من�ذ ش�هر اذار/ م�ارس امل�ايض. 
واالرق�ام االقتصادية مرعب�ة يف »إرسائيل« حول 
االنكماش والبطالة وعجز املوازنة وارتفاع الدين 

العام نسبة إىل الناتج املحي الخام.
م�ع ذلك، ال تزال الس�احة اإلرسائيلي�ة مفتوحة 
ع�ىل املزيد من املتغرات خ�الل أكثر من 70 يوما 
إىل موع�د االنتخاب�ات. ويراه�ن نتنياه�و ع�ىل 
النج�اح يف تلقيح أكر عدد ممك�ن من الجمهور 
اإلرسائيي ع�ىل أمل أن يتحول هذا االمر إىل ورقة 
مضادة يف مواجهة خصوم�ه الذين يركزون عىل 
نقاط ضعف�ه ومحاكمته بتهم الرش�وة... فيما 
س�ركز نتنياهو عىل الدور االنقاذي الذي قام به 
النق�اذ »إرسائي�ل« من خطر كورون�ا. ويف نفس 
السياق تندرج مساعيه لتوظيف عملية التطبيع 

يف التجاذب الداخي.

لماذا تستفز صور شهداء النصر أعداء الحياة؟

هل تنجح القمة الخليجية في  إنجاز المصالحة ورأب الصدع ؟

عدم االستقرار السياسي في كيان العدو .. انتخابات رابعة خالل عامين

 

الجيش، سور للوطن، والسور، هنا يعني حائط الصد األول أمام اي 
اعت�داء او تجاوز من قبل اي جه�ة خارجية، لذلك، تحفل صفحات 
التاري�خ بالكثر من املواقف البطولي�ة لجيوش العالم، كما ال تخلو 
تل�ك الصفح�ات، من مواقف س�يئة، لهذا الجي�ش، او ذاك، لم تكن 

بمستوى املهمة فانهارت أمام رضبات جيوش أخرى..
وحديثن�ا الي�وم، ربما يك�ون مختلفا، ونح�ن نحتف�ل ب�«اليوبيل 
امل�ايس« لجيش�نا العظي�م الذي اصب�ح عم�ره مائة ع�ام بالتمام 
والكمال،  ، وهنا س�أتحدث عن وج�ٍه وصورة اخرى من صور  هذا 
الجي�ش العريق، الذي س�ّطر عر تاريخه املمتد عىل مس�احة قرن 
م�ن الزمان، الكثر م�ن البطوالت واملواقف الخالدة عىل املس�تويني 
العس�كري واإلنس�اني، وه�ذه البطوالت، س�اطعة مثل الش�مس،  
ولك�ن ربما كان الحديث قليال عن دور الجيش يف املش�هد التنموي، 
او البناء االقتصادي، بنحو مبارش، وان كانت بطوالته وانتصاراته، 
تمثل األرضية الصلبة، لتحقيق االس�تقرار األمني، الذي يعد املرتكز 
أألس�اس لالنطالق نحو تحقيق التنمية، ومن هنا س�يكون الحديث 
عن هذا الجانب، والذي دعاني للخوض فيه، هو ذلك املشهد الجميل 
ال�ذي تناولت�ه وس�ائل االع�الم ومواق�ع التواص�ل االجتماعي قبل 
أسابيع، تظهر فيه قطعات من الجيش العراقي ومن صنف الهندسة 
العس�كرية، ضمن قيادة عمليات بغداد، وه�ي تعيد تأهيل وإعمار 
منشآت كلية الفنون الجميلة وسط بغداد، وقد شعرت بزهو وفرح 
كبرين وأنا أتأمل يف هذا املش�هد التنموي لجيش�نا الباسل، ليضيف 
مأثرة بطولية جديدة إىل س�فره الحافل باملآثر،.. وقطعا ان الجيش 
املرصي ليس افض�ل وال أقوى وال اكثر بطولة من الجيش العراقي، 
وقد اسهم جيش مرص يف عملية البناء بنحو واسع، فكان من نتاج 
ذلك بناء مدن جديدة، وتنفيذ مشاريع تنموية عمالقة، يف كل ارجاء 

الجمهورية املرصية..
ولذلك، أقول، ان املرحلة الراهنة، تعد فرصة ذهبية للجيش العراقي، 
ألن يم�ارس دورا رياديا يف عملية البناء وتنفيذ املش�اريع، الس�يما 
مع وجود قوات أمنية أخرى، باتت تمتلك القدرة والخرة يف تحقيق 

االمن، واالستقرار يف البلد..
والش�ك ان املقط�ع الرائع الذي ظه�ر فيه جنودنا األش�ارس  وهم 
يعم�رون كلية الفن�ون الجميلة، م�ع فرحة كبرة بان�ت مالمحها 
بوضوح عىل ُمحّيا عميد الكلية الدكتور مضاد عجيل االسدي، يشر 
بوض�وح،  إىل ان قدرة وقوة وبطولة جيش�نا يف البناء، التقل ش�أنا 
عن قدرته وبطولته األس�طورية يف يف حماية الوطن، وهنا نكون قد 
خلقنا رشيكا وطنيا تنمويا فاعال، ال يشك احد بقدراته وإمكاناته، 
س�واء من حيث امله�ارات، والخرات، او من حي�ث التنفيذ يف ارض 

الواقع..
فال�ف تحية لجيش�نا الباس�ل وهو ينر ش�معة البطول�ة والبناء، 
الواحدة بع�د املائة..، والرحمة والخلود لش�هدائه األبطال، ومرحى 

له، حاميا، وبانيا، للوطن....

جيشنا شموع مضيئة 
في كلية الفنون !

عبدالزهرة محمد الهنداوي  

الخميس 7 كانون الثاين 2021 
العدد 2498 السنة العاشرة

بقلم/مهدي المولى



تصاعدت يف األي�ام االخرية نربة التهديد والوعيد من قبل ادارات 
بعض االندية وجماهريها وأطراف أخرى يف دوري الكرة املمتاز، 
يف س�ياق ردود أفعال س�لبية تزامنت مع ما تعرضت له الفرق 
الكروي�ة لتلك االندي�ة من ظلم وأجحاف نتيجة س�وء التحكيم 
الذي رافق مبارياتها يف الدوري وأثر يف نتائجها، بحسب ما يراه 

مدربو ومسؤولو وجماهري هذه الفرق. 
وإذا كان�ت عملية االع�راض ع�ى التحكيم وق�رارات الحكام 
ت�كاد تكون ظاه�رة طبيعي�ة يف كل دوريات العال�م، كما هي 
حال�ة مألوفة الحدوث والتك�رار يف مالعب الرشق والغرب، كما 
تجده�ا يف دول العال�م املتط�ورة، وتعث�ر عليه�ا كذل�ك يف دول 
العالم املتخلفة يف اللعبة الش�عبية األوىل، كما تشاهد أن مناظر 
االع�راض عى التحكي�م قد تأخ�ذ لقطات متنوع�ة يف طبيعة 
رد الفع�ل تجاه ما يح�دث من أخطاء تحكيمي�ة، إال أن الالفت 
يف دورين�ا القائم عى أس�س وآليات خاطئ�ة، حضور نوع من 
التط�رف يف ردود األفعال تجاه ما تراه إدارات بعض األندية عى 
أنه غبن أو إجحاف بحقوقها من قبل الطواقم التحكيمية، وهو 
تط�رف يتعدى حدود االعراض الذي يدخل يف س�ياق املألوف يف 

املالعب، فأخذ منح�ى التهديد والوعيد؛ 
بدلي�ل ان ادارات بعض من هذه األندية 
أو  ال�دوري  م�ن  باالنس�حاب  لوح�ت 
اللج�وء اىل ما يش�به العصي�ان نتيجة 
م�ا لحق بفرقها الكروي�ة من ظلم عى 
ي�د األباط�رة ومس�اعديهم يف مباريات 

الدوري.
وبرغ�م أن ردود األفعال ع�ى التحكيم 
والح�كام يف الح�االت التي أرشن�ا اليها 
مالعبن�ا  يف  الجدي�د  باألم�ر  ليس�ت 

الكروي�ة، ب�ل إن الكثري م�ن املدربني وإدارات األندي�ة بما فيها 
األندية الجماهريية الكبرية كثريا ما تعلق أس�باب فش�ل فرقها 
عى ش�ماعات الح�كام، وتذهب يف التفس�ري اىل أبعد من ذلك يف 
بع�ض األحي�ان، فتحرض نظري�ة املؤامرة التي تنفذ بواس�طة 
التحكي�م تجاه تل�ك الفرق، إال أن حاالت الش�كوى والتذمر من 
التحكي�م والحكام قد تضاعفت يف االونة االخرية بش�كل الفت، 
حت�ى لو كانت بعض تلك الش�كاوى والترصيحات التي تهاجم 
الح�كام وقراراته�م وتأثريه�ا يف نتائ�ج الفرق ال تع�دو كونها 
مبالغات أو محاوالت يائس�ة ألجل تمرير أو تسويق مربرات أو 
تربيرات واهية وضعيفة الحجة واملنطق لس�وء أداء هذه الفرق 

وضعف إمكانياتها الفنية. 
وم�ع حضور ه�ذا االفراض ال�ذي ال يخلو من واقعي�ة، إال أن 
األم�ر الواقع�ي االخ�ر الذي يج�ب االلتف�ات إلي�ه والعناية به 
ه�و أن التحكي�م يف ال�دوري املمتاز لي�س عى ما يرام بش�كل 
عام، ومس�ألة تعاظم األخطاء التحكيمي�ة التي تدخل يف إطار 
األخطاء غ�ري املقصودة أو املتعمدة وحض�ور بعض املجامالت 
لف�رق عى حس�اب اخرى من قب�ل أهل الصاف�رة، هي جميعا 
أم�ور واقعي�ة يجب عى لجن�ة الحكام تحدي�دا التوقف عندها 
بجدية وموضوعية، واتخاذ ما يلزم من معالجات بش�أنها كي 
ال نش�اهد املزي�د من الذي ش�اهدناه يف امل�دة املاضية من عمر 

مسابقة ال تحتمل املزيد من األخطاء واملناظر املؤذية.

التحكيم.. من يظلم من؟ انتخاب رئيس جديد التحاد التايكوندو 
والبهادلي يصف االجراء بغير القانوني

خالد جاسم

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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املرك�زي  العراق�ي  االتح�اد  انتخ�ب 
للتايكوندو، احمد قاسم رئيساً لالتحاد.

وانتخب�ت هيئ�ة اداري�ة جدي�دة ب�دالً من 
الهيئ�ة الس�ابقة برئاس�ة ابراهي�م جبار 

البهاديل.
وبحسب كتاب االتحاد الذي ارسلت نسخة 
منه اىل االتحاد الدويل للعبة، فإن قرار تغيري 
االدارة جاء بس�بب التفرد بالقرار من قبل 

الهيئة السابقة وتهميش دور االعضاء.
باالضاف�ة اىل الس�ماح لجه�ات خارجي�ة 
ع�ن  فض�اًل  االتح�اد  بش�ؤون  بالتدخ�ل 
اس�تخدام صفة الرئيس الغراض سياسية 

بحسب قول االعضاء.
يذكر ان نس�خة م�ن الكتاب ذهب�ت ايضاً 
للدائ�رة القانونية للجن�ة االوملبية و وزارة 

الشباب واالندية املشاركة بنشاطاته.
اىل ذل�ك كش�ف رئي�س االتح�اد العراق�ي 
للتايكوان�دو ابراهي�م جب�ار ش�نني ع�ن 
تفاصي�ل قيام خمس�ة اعضاء م�ن اتحاد 
التايكوان�دو بس�حب الثقة عنه وتس�مية 
أحمد قاس�م بديال عنه، مشددا عى أن هذا 

اإلجراء »غري قانوني«.
وقال ش�نني إن »الهيأة العامة لالتحاد هي 
الجه�ة الوحي�دة الت�ي لها الحق بس�حب 
الثق�ة عن الرئيس«، موضحا أن »خمس�ة 
من اعضاء الهيئة االدارية اجتمعوا بمكان 
معني ووقعوا عى ابعادي بدون علم الهيئة 

العامة«.
واشار اىل انهم »قاموا بذلك جراء انضمامي 
الجتم�اع وزي�ر الش�باب والرياضة االخري 
ال�ذي عق�د لثمانية ع�رش اتح�ادا يمثلون 
الجمعية العمومية الذي عدُه اعضاء اتحاد 
التايكوان�دو بان�ه ض�د رسم�د عب�د اإلله 
الذي الغي انتخابه رئيس�اً لالوملبية لوجود 

خروقات قانونية عى انتخابية«.
وبني شنني أن »ماقام به االعضاء الخمسة 
هو بتحري�ض من رسمد عب�د االله، الذي 
يح�اول ج�ر االتح�ادات لصالح�ه مع ان 
عودته باتت مس�تحيلة كونه غري مرغوب 
م�ن قب�ل االوملبي�ة الدولي�ة وال الجه�ات 
الرسمية القائمة عى الرياضة  العراقية«.

ولف�ت إىل ان »االتح�اد ق�رر اعف�اء ع�الء 

رشه�ان وابع�اده م�ن االتح�اد، وهو احد 
اعض�اء االتح�اد املعارض�ني يل بع�د ثبات 
وج�ود خروق�ات قانوني�ة بحق�ه بوثائق 

رسمية«.
االتح�اد  يف  املعارض�ني  االعض�اء  وكان 
العراقي املركزي للتايكوندو، قد انتخبوا يف 

اجتم�اع خاص عقد يف بغداد احمد قاس�م 
رئيساً لالتحاد.

كم�ا انتخب هؤالء هيئة ادارية جديدة بدالً 

م�ن الهيئة الس�ابقة التي كانت برئاس�ة 
بالتف�رد  اتهم�وه  بعدم�ا  وذل�ك  ش�نني، 

بالقرارات وتهميش دور االعضاء.

اص�در االتح�اد العراق�ي للمالكمة، 
توضيح�اً بش�أن ابعاد ممث�ل نادي 

الحسني من الهيئة العامة لالتحاد.
وق�ال رئيس االتح�اد ع�ي تكليف يف 
العراق�ي/  /املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان 
للمالكم�ة،  العراق�ي  »االتح�اد  أن 
يس�تغرب ما تناقلت�ه بعض املواقع 
االجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل  يف 
بش�أن ابع�اد ممثل نادي الحس�ني 
الري�ايض من الهيئ�ة العامة لالتحاد 
حيث يتعمد البعض اثارة القضايا دون 
الغوص يف تفصيالتها، اذ نؤكد ان العقوبة 
جاءت بن�اًء عى توصية من اللجنة التحقيقية 
الت�ي ُكلف�ت بالتحقي�ق يف االس�اءات املتكررة من 
قب�ل ممثل النادي املذكور تجاه كيان االتحاد ويف العديد من 

املناسبات واملواقع«.
واش�ار تكليف اىل ان »العقوبة ل�م تخرج عن القانون اذ تنص 
املادة الخامس�ة فقرة ٩ من قانون االتحادات ١٦ لس�نة ١٩٨٦ 

ع�ى تطبي�ق عقوب�ة ازال�ة العضوي�ة او تجميدها يف حال التش�هري 
والتجاوز بحق املؤسس�ة او الكيان، الفتا اىل ان االتحاد خاطب رئيس 
الهيئة االدارية لنادي الحس�ني الريايض الس�يد كام�ل زغري واحاطه 
علم�ا بكل التجاوزات واملخالفات الص�ادرة من ممثل ناديهم املحرم 
وتعه�د زغ�ري بحلحلة املوضوع وتحرير كتاب اعت�ذار من اجل اغالق 

القضية لكن لم يحصل!«.

أقام�ت وزارة الش�باب والرياض�ة -دائرة 
الربي�ة البدني�ة والرياض�ة بالتع�اوِن مع 
لجنِة الس�ومو بكس، بطولة العراق الثالثة 
العمري�ة،  للفئ�ات  الس�ومرية  للمالكم�ة 
وش�هدت البطولة التي احتضنت فعالياتها 
املدين�ة  يف  الرياضي�ة  االنش�طة  قاع�ة 
الشبابية، مشاركة أكثر من )200( العب 

يمثلون )12( فريقا.
وق�ال مدي�ر قس�م األنش�طة والربامج 
والرياض�ة  البدني�ة  الربي�ة  دائ�رة  يف 
الدكت�ور نج�م عب�د مطرش: إن القس�م 
قص رشي�ط 2021 باقامة أول نش�اط 

ريايض عى مس�توى الوزارة، مش�ددا عى دعم الوزارة لجميع 
األلعاب والسيما هذه الرياضة التي تجمع اسم حضارة العراق 

السومرية بلعبة البوكس.
وأضاف مطرش أن األندية التي شاركت يف البطولة هي اإلسكان 
وآلي�ات الرشط�ة وبالدي واألث�ري والزعفراني�ة والتضامن من 
الع�راق  وأبط�ال  الس�اموراي  وأكاديمي�ات  األرشف  النج�ف 
والنم�ور ومنتدي�ات الجعيفر وجرس دياىل وس�وق الش�يوخ، 
وأحرز نادي اإلس�كان املركز األول وحل منتدى س�وق الشيوخ 
م�ن ذي قار باملركز الثاني ومنتدى الجعيفر من بغداد - الكرخ 
باملركز الثالث، مش�ريا إىل أن مؤس�س هذه الرياضة هو جعفر 
ع�ي، وانترشت بأكثر من 12 دول�ة وأُقيمت البطوالت الخاصة 

بها يف مرص واملغرب.
أف�اد املدي�ر اإلداري للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم باس�ل كوركيس بأن 
مدرب املنتخب السلوفيني كاتانيتش وصل إىل دبي قبل يوم من وصول املنتخب 

للقاء اإلمارات ودياً.
وق�ال كوركيس إنه »من املق�رر أن يتوجه منتخبنا الوطن�ي اليوم الخميس اىل 
االمارات بغية التجمع هناك اس�تعدادا ملالقاة منتخب االمارات ودياً يوم الثالثاء 

املقبل املوافق 12 من الشهر الحايل«.
وأضاف أن »الفريق س�يبارش بتدريباته يف اليوم 
الت�ايل م�ن وصول�ه بحض�ور كاف�ة الالعبني 
بضمنهم ثالثة محرفني اساس�يني سيكونون 
ضم�ن القائم�ة وه�م ع�ي عدن�ان، وريبني 

سوالقا، وصفاء هادي«.
وأش�ار كوركي�س إىل أن »القائم�ة 
اضاف�ة  للمنتخ�ب  النهائي�ة 
لالعب�ني الثالث�ة تألف�ت م�ن: 

ج�الل حس�ن ومحم�د حمي�د 
وفه�د طال�ب وع�الء ع�ي مهاوي 

ورضغ�ام  ج�رب  محم�د  ومصطف�ى 
اس�ماعيل وحس�ن رائد وميثم جبار وأحمد 

إبراهي�م وفيص�ل جاس�م وامج�د عط�وان 
ومحمد قاس�م ماجد ومازن فياض وإبراهيم 
بايش وحس�ني عي وس�جاد جاسم ورشيف 
عبد الكاظم وشريكو كريم وعالء عبد الزهرة 

ومحمود خليل وأيمن حسني«.

أوضح الع�ب منتخبن�ا الوطن�ي ونادي 
ولي�د  الك�رة  بخم�ايس  الوس�ط  نف�ط 
خال�د ان فريقه يتطل�ع للتقدم يف دوري 
الص�االت، مؤك�دا ان الفوز ال�ذي تحقق 
بالجولة االخرية عى القوة الجوية يقرب 

عندليب الفرات من تحقيق اللقب.
وقال خالد »ان فريق�ه حقق فوزا مهما 
اه�داف  باربع�ة  الجوي�ة  نظ�ريه  ع�ى 
نظيف�ة، معززا موقع�ه يف صدارة ترتيب 
دوري خمايس الكرة برصيد )25 نقطة(، 
مضيف�ا ان االنتصار عى الصقور يقرب 
عندلي�ب الف�رات م�ن اح�راز اللقب، ال 
س�يما انه جاء عى حس�اب احد االندية 
املنافسة يف املسابقة. واشار اىل ان »نفط 
الوس�ط يسعى للتقدم يف دوري الصاالت 
وطموح�ه مواصل�ة النتائ�ج االيجابي�ة 

وصوال اىل االدوار املتقدمة«.
وب�ني ان الرب�ع ع�ى قم�ة ال�دوري لم 
يأت بس�هولة وج�اء بتخطيط مثايل من 
قب�ل االدارة وامل�الك التدريب�ي وبجهود 
الالعبني، ع�ى امل اس�تمرار النجاحات 
يف املباري�ات املقبلة، بغي�ة الحفاظ عى 

الصدارة واالبتعاد عن املنافسني.
وبش�أن تصدره قائمة هدايف الدوري 
ب�)17 هدفا(، ذكر خالد انه س�عيد 
يقدمه�ا  الت�ي  باملس�تويات  ج�دا 

الت�ي يس�جلها يف ش�باك  وااله�داف 
الخصوم، منوه�ا بانه يرنو اىل جانب 
زمالئ�ه ملس�اعدة الفري�ق م�ن اجل 

اعتالء منصات التتويج.
من جانب اخر اسفرت نتائج الجولة 
ال� 11 لدوري خمايس الكرة عن فوز 

الرشطة الوصيف عى الجنوب 
باربع�ة اه�داف مقاب�ل هدف 
واح�د، واجت�از غ�از الجنوب 

نظريه ن�ادي اوروك بنتيجة )6 
– 2(، وحقق نف�ط البرصة فوزا 

ثمينا عى حساب الرشقية بنتيجة 
)3 – 1(، وتع�ادل الجنس�ية 

ام�ام غاز الش�مال 
.)4 – 4(

الديواني�ة ع�ى  إدارة ن�ادي  وافق�ت 
اس�تقالة املدرب الش�اب ق�ي منري 
وس�مت س�مري كاظ�م مدرب�ا بدي�ال 
س�يقود الفري�ق يف مب�اراة الي�وم أمام 

الزوراء.
وق�ال املدرب الجديد س�مري كاظ�م: »قبلت 
املهمة برشوط ك�ي ال أكون ضحية 
وأول  اإلدارة  مزاجي�ة 
أكم�ل  أن  رشوط�ي 
لنهايته  املوس�م 
تقييم  وبعدها 

تجربت�ي، وال يمك�ن أن تقي�م يف مباراتني أو 
ثالثة«.

وبني: »سأقود الفريق حيث قدمت استقالتي 
من منص�ب نائب رئيس ن�ادي القوة الجوية 
كون�ي أجد نف�ي يف العم�ل الفن�ي أكثر من 

اإلداري وأسعى إلثبات قدراتي الفنية«.
وأش�ار إىل أن املب�اراة ال تخل�و م�ن الصعوبة 

لكنه يسعى للخروج منها بنتيجة طيبة.
وكان ق�ي من�ري م�درب ن�ادي الديواني�ة 
اعل�ن عن اس�تقالته من منصب�ه، وقال منري 
يف تدوين�ة له وداعا ن�ادي الديواني�ة العزيز، 

نافس�ت منذ المست قدمي كرة القدم لم أكن 
انهزامياً يف يوم، عملت بما يمليه عي الضمري 
ولك�ن يف وقتن�ا هذا غ�ري مرحب بم�ن يعمل 

باملبادئ وبرشف«.
واضاف »امنياتي لالعبيني االبطال واألخوة يف 
االول�راس املحبني للنادي ولجمهور الديوانية 
الحقيق�ي وبغض النظ�ر عن نتيج�ة مباراة 

الزوراء وداعآ مغلفا بالتمنيات بالنجاح«.
يذك�ر إىل أن س�مري كاظم يعد امل�درب الرابع 
لفريق الديوانية هذا املوسم بعد كل من حازم 

صالح وسعد حافظ وقي منري.

سمير كاظم مدربا لكرة الديوانية

اتحاد المالكمة يؤكد ابعاد ممثل نادي الحسين

كاتانيتش يصل دبي 

خالد: نفط الوسط يتطلع للقب دوري الصاالت

اإلسكان اوال في بطولة المالكمة 
السومرية للفئات العمرية



أك�د تقرير صحفي إيطايل، إصابة باولو فونس�يكا، املدير 
الفن�ي لروما، بفريوس كورونا، ولهذا الس�بب لم يس�افر 

إىل كروتوني.وبحس�ب صحيفة »ال جازيت�ا ديلو سبورت« 
اإليطالي�ة، فق�د عق�د فونس�يكا مؤتم�ره الصحف�ي ه�ذا 
الصب�اح، لكن�ه لم يكن ح�ارًضا عند وص�ول حافلة الفريق 
إىل مط�ار فيوميتش�ينو، يف رحلة روم�ا إىل كاالبريا.وأوضح 
التقري�ر، أن فونس�يكا تع�رض لإلصاب�ة بنوب�ة الته�اب يف 
املع�دة واألمع�اء، وُترك يف املن�زل للتعايف، لكن الن�ادي لم يديل 
بأي ترصيح.وأشار التقري�ر، إىل أن سبب عدم سفر الربتغايل 
باولو فونس�يكا صاحب ال��47 عاما، مع فريق�ه هو نتيجة 
اختبار كورونا، والذي ج�اء إيجابًيا.ومن املقرر أن يتوىل نونو 
كامبوس، مس�اعد باولو فونس�يكا، مهمة قيادة الذئاب أمام 

كروتوني.

أف�اد تقرير صحفي إنجليزي، بموق�ف آرسنال من إمكانية 
رحي�ل العب�ه محم�د امل�رصي يف كان�ون الثان�ي الجاري.
وكش�فت أنب�اء عن رغب�ة بش�كتاش الرتك�ي يف استعارة 
النن�ي مرة أخرى، خ�ال املريكاتو الش�توي الجاري، علًما 
بأن�ه لعب املوسم امل�ايض بقميص الفريق ذاته.وبحس�ب 
صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن آرسنال ليس�ت لديه 
أي نية يف الوق�ت الحايل للتخيل عن محم�د النني.وأضافت 
الصحيف�ة، أن ميكيل أرتيتا، املدير الفني آلرسنال متمس�ك 
ببق�اء النني حتى نهاية املوس�م، حيث يرغب يف اإلبقاء عىل 
قوام�ه األسايس من أجل املنافس�ة عىل لق�ب اليوروبا ليج، 

والتقدم يف جدول الربيمريليج.
ويق�دم النن�ي مس�تويات مميزة م�ع آرسنال ه�ذا املوسم، 
حي�ث نال ثقة أرتيتا يف العديد م�ن املباريات، ُمفضًا إياه عىل 

اإلسباني داني سيبايوس.

كشف تقرير صحفي فرنيس، عن ظهور منافسني جدد 
لربشلونة عىل ض�م الهولندي ممفي�س ديباي، مهاجم 

ليون، يف الصيف املقبل.
وينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية هذا املوسم، ويحق 
ل�ه التوقيع ألي ناٍد آخ�ر خال كانون الثان�ي الجاري، 
علًم�ا بأن برشلونة كان قريًبا من ضمه الصيف املايض، 

لكن الصفقة فشلت ألسباب مادية متعلقة بالبارسا.
وبحسب مجلة »فرانس فوتبول«، فإن الوضع التعاقدي 
لديب�اي، ق�د ج�ذب اهتمام�ا كب�ار إيطالي�ا، وتحديًدا 
يوفنت�وس وإن�رت ومي�ان، والذي�ن يرغب�ون يف تدعيم 

هجومهم بقوة.

ويعد ديباي هدًفا رئيس�ًيا لربشلونة، بعد فش�ل التعاقد 
م�ع األرجنتيني الوت�ارو مارتينيز، مهاج�م إنرت ميان، 
حي�ث يرغب النادي الكتالون�ي يف إحضار مهاجم جديد 
لخاف�ة األوروجويان�ي لوي�س سواريز، ال�ذي رحل إىل 

أتلتيكو مدريد.
ويث�ق رونالد كومان، املدي�ر الفني لربشلون�ة، كثريًا يف 
إمكاني�ات ديباي، حي�ث أرشف عىل تدريب�ه يف منتخب 

هولندا، لذلك يتطلع إىل تدريبه أيًضا يف كامب نو.
ورغم حاجة كومان لضم ديباي الش�هر الجاري، إىل أن 
ذل�ك سيكون مرتبط�ا بالاعبني الراحلني ع�ن البارسا، 

ومدى توفري السيولة املالية.

أعل�ن اتح�اد أمريك�ا الجنوبي�ة لك�رة القدم 
لبطول�ة  النهائي�ة  املب�اراة  أن  )كونميب�ول( 
ك�اس الليربتادوريس املقررة عىل ملعب ستاد 
»ماراكان�ا« يف ريو دي جانريو بالربازيل يف 30 
كان�ون الثاني الجاري، ستق�ام بدون حضور 

جماهري.
وذك�ر كونميبول يف بي�ان أن نهائ�ي البطولة 
األبرز لألندي�ة يف القارة سيقام بدون جماهري 
مثلما ك�ان الح�ال يف أكثر م�ن 2100 مباراة 
باملنافس�ات املحلية يف الربازي�ل منذ استئناف 
منافس�ات كرة القدم.واتخذ الق�رار باالتفاق 
املشرتك بني كونميبول واالتحاد الربازييل لكرة 

القدم.
وأض�اف كونميبول يف بيانه أن »الوضع الحايل 
لوباء كوفيد19- )امل�رض الناجم عن فريوس 
كورنا املستجد(، الذي ال يزال ينترش يف أمريكا 
الجنوبية، ال يسمح بإقامة حدث بهذا الحجم 
واألهمي�ة بحضور جماهري، حتى لو بنس�بة 

منخفضة )من سعة الستاد(.«
وشه�د ذه�اب ال�دور قب�ل النهائ�ي مس�اء 
الثاث�اء )صباح األربع�اء بتوقيت جرينيتش( 
ف�وز بامل�رياس الربازي�يل عىل مضيف�ه ريفر 
بلي�ت األرجنتين�ي 3 / 0.ويلتق�ي الفائ�ز يف 
مجم�وع مباراتي الذهاب واإلي�اب مع الفائز 
يف املواجه�ة األخرى بالدور قب�ل النهائي التي 
تجمع بني سانتوس الربازييل وبوكا جونيورز 

األرجنتيني.
وكان�ت منافس�ات ك�أس الليربتادوريس قد 
بس�بب  أذار  يف  املجموع�ات  دور  يف  توقف�ت 
جائح�ة كورونا، وجرى استئناف املنافس�ات 
يف أيل�ول املايض.وتجدر اإلشارة إىل أن الربازيل 
من أكث�ر الدول التي تأث�رت بجائحة كورونا، 

وقد سجلت حت�ى اآلن أكثر 
م�ن 5ر7 ملي�ون حالة 

ونح�و  إصاب�ة 
200 أل�ف حال�ة 

بس�بب  وف�اة 
العدوى.

» كونميبول« يقرر إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس بدون جماهير

اندية إيطاليا 
تتصارع للتعاقد 

مع ديباي
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رايوال: وقت بوجبا في 
اليونايتد انتهى

كش�فت تقارير إعامية أن 
أتلتيكو مدري�د مهتٌم بضم 
مهاج�م ري�ال سوسيي�داد 

ويليان جوزيه.
وحس�ب األخب�ار القادم�ة 
م�ن إسبانيا، ف�إن متصدر 
الليغ�ا يس�عى للتعاقد مع 
الربازييل يف صفقة  املهاجم 

إعارة مع إمكانية الرشاء.
ع�ن  سيميون�ي  ويبح�ث 
لألوروغوايان�ي  بدي�ل 
لوي�س سواريز بعد الرحيل 
املفاجئ لدييغو كوستا عن 
األسبوع  الفري�ق  صف�وف 

املايض.

يعتق�د أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت يونايتد أن حديث املدربني املنافس�ني عن ركات ج�زاء فريقه يمكن أن تكون 
طريق�ة ملحاول�ة التأثري ع�ىل قرارات الحكام.وق�ال يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب الخس�ارة 1- 0 أم�ام ساوثهامبتون يف 
الدوري اإلنجليزي املمتاز إنه يشعر بالحرية بخصوص سبب عدم احتساب ركلة جزاء لناديه وادعى أن قرار الحكم كان سيختلف 
ل�و كانت ف�رق أخرى تخوض املباراة«.وأض�اف كلوب يف مقابلة عقب املب�اراة أن يونايتد حصل عىل ركات ج�زاء يف عامني أكثر 
مم�ا حص�ل عليه ليفربول خ�ال وجوده عىل مدار خمس سنوات ونصف الس�نة.وقال سولس�كاير للصحفيني »ال أحيص عدد 

ء ركات الج�زاء التي نحص�ل عليها، ل�ذا إذا أردتم  وقت يف الش�عور بالقلق حول مت�ى نتعرض لخطأ داخل قضا
إىل أن يونايت�د ُح�رم م�ن ركل�ة جزاء يف قب�ل نهائي املنطق�ة، فأنا ال أق�ي وقت�ي يف ذلك«.وأشار 

عندم�ا خ�ر أمام تش�يليس بعدما كأس االتح�اد اإلنجليزي املوسم املايض 
قال املدرب املناف�س فرانك المبارد 
إن ق�رارات حكم الفيديو املس�اعد 
صبت يف مصلحة يونايتد.وسيلعب 
مانشس�رت يونايت�د م�ع واتفورد 
يف ال�دور الثال�ث لك�أس االتح�اد 
اإلنجلي�زي يوم الس�بت، وسيكون 
عىل موعد مع اختب�ار صعب بالدوري 
املمت�از بمب�اراة قمة أم�ام ليفربول يف 17 

كانون الثاني الجاري.

أتلتيكو مدريد مهتم بويليان جوزيه

كش�ف تقرير صحفي إسباني، عن احتم�ال تأجيل مواجهة 
أوساسونا وضيفه ريال مدريد، املقررة الس�بت املقبل، ضمن 
الجولة ال�18 لليجا.وبحس�ب إذاعة »كادين�ا سري« اإلسبانية، 
فإن هناك قلقا بش�أن إمكانية إقامة املباراة يف موعدها، بس�بب 
توقع�ات خرباء األرصاد بتس�اقط الثلوج، يومي الجمعة والس�بت 
املقبلني.وأوضحت اإلذاعة أن املس�ؤولني يف أوساسونا، يرون بالفعل 
أنه سيكون هناك صعوبة يف إقامة املباراة، إذا سقطت الثلوج بالصورة 
املتوقع�ة، لكنهم لن يس�ريوا خلف التوقعات، حت�ى ال يتفاجأون بإقامة 
اللق�اء يف موعده.ورغ�م أن هناك أجه�زة ومعدات، لديها الق�درة عىل القيام 
بكل ما هو ممكن، من أجل إقامة املباراة يف موعدها، إال أن مس�ؤويل أوساسونا 

واثقون من صعوبة ذلك، إذا صدقت توقعات خرباء األرصاد.

سولسكاير  يعترض على تصريح كلوب

أك�د تقرير صحف�ي إسباني، أن الكرواتي لوك�ا مودريتش، العب 
وسط ري�ال مدريد، أب�دى موافقته عىل تجديد عق�ده مع ريال 
مدريد.وينتهي عقد لوكا مودريتش )35 عاًما( مع ريال مدريد 
يف نهاي�ة املوسم الجاري، ويحق له التوقيع ألي فريق بداية من 

كانون ثان الجاري.وبحس�ب صحيف�ة »موندو ديبورتيفو«، 
ف�إن مودريت�ش لديه رغب�ة يف االستم�رار مع ري�ال مدريد، 
ويرف�ض تماًم�ا التفاوض مع أي فري�ق، يف ظل حرصه عىل 
إنهاء مس�ريته يف صف�وف امللكي.وأش�ارت الصحيفة إىل أن 

مس�ؤويل ريال مدريد قدموا عقًدا جديًدا ملودريتش مدته موسم 
واحد فقط، يف ظل السياسة التي يتبعها النادي مع الاعبني 

الذين يتجاوزون 30 عاًما.يف الوقت ذاته، سيشهد راتب 
مودريتش يف املوسم الجديد، تراجًعا طفيًفا، بسبب 

األزمة االقتصادية التي يعاني منها ريال مدريد.

مودريتش يرفض مغادرة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد وأوساسونا مهددة بالتأجيل

إصابة مدرب روما  بكورونااالرسنال يرفض التخلي عن النني

يس�تعد نادي بايرن ميونخ، لتجديد 
عق�د أح�د مواهب�ه الش�ابة خ�ال 
األسابي�ع القليل�ة املقبل�ة، لضمان 
استمراره مع الفريق لسنوات أخرى 
قادم�ة. وذك�رت شبك�ة »سك�اي 
سبورتس«، أن الن�ادي البافاري بدأ 
مفاوضات�ه م�ع العب�ه اإلنجلي�زي 
جم�ال موسي�اال، البالغ م�ن العمر 
17 عاًم�ا؛ م�ن أج�ل تجدي�د عقده. 
وأش�ارت إىل رغبة الن�ادي البافاري 
يف تجديد عقد موسي�اال حتى نهاية 
موس�م 2024-2025، حيث ينتهي 
تعاق�ده الحايل العام املقبل. وتش�ري 
التقاري�ر إىل احتمالي�ة التوقيع عىل 
العقد الجديد يف شباط املقبل، حينما 
يت�م الاعب عام�ه ال��18. يذكر أن 
موسياال ظهر م�ع الفريق البافاري 
ه�ذا املوس�م يف 11 مب�اراة، سج�ل 

خالها 3 أهداف.

تحدث إيريك داير، مدافع توتنهام هوتس�بري، 
ع�ن االنتص�ار ال�ذي حقق�ه فريق�ه بهدفني 
ض�د برينتف�ورد، ليتأه�ل الس�بريز إىل نهائي 
ك�أس رابطة املحرتف�ني اإلنجليزية.وقال داير 
يف ترصيح�ات لش�بكة »بي. ب�ي. يس« عقب 
املب�اراة: »نح�ن سع�داء للغاي�ة بالوصول إىل 
النهائ�ي، بعد مباراة صعب�ة أمام فريق جيدة 
للغاي�ة، برينتفورد جيد مث�ل الكثري من فرق 
الربيمريليج«.وأض�اف: »ك�ل مب�اراة صعبة، 
يج�ب اإلش�ادة بربينتف�ورد، تمتع�وا بتنظيم 
كب�ري، كن�ا نعل�م إذا دخلن�ا املب�اراة بالنه�ج 
العقلي�ة  نمل�ك  فنح�ن  سنف�وز،  الصحي�ح 
لانتصار«.وتاب�ع داي�ر: »بالنظ�ر إىل اله�دف 
امللغ�ي له�م، كن�ت أع�رف بأن�ه تس�لل، وإذا 
كانت التقنية )الف�ار( صحيحة، فا يوجد ما 

نشتكي منه«.
ك�ل  يف  املنافس�ة  »نح�اول  وأت�م: 
البط�والت، وكان�ت تل�ك أول فرصة 
لنا للوصول إىل النهائ�ي، واستغلينا 

األمر«.

بايرن ميونخ يستعد 
لتجديد عقد موسياال

داير يشيد
 بمستوى برينتفورد
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املتنبيالثقافـي

 أظمئتني الدنيا فلما جئتها 
مستسقيا مطرت عيلَّ مصائبا

 وقوله : ال يسلم الرشف الرفيع من األذى
 حتى يراق عىل جوانبه الدم 

وقوله : ومن صحب الدنيا طويال تقلبت 
عىل عينيه حتى يرى صدقها كذبا 

وقوله : إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
 وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

 وقوله : حسن الحضارة مجلوب بتطرية
 ويف البداوة حسن غري مجلوب 

وقوله : أعز مكان يف الدنى رسج سابح 
وخري جليس يف الزمان كتاب 

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

لن تكون هناك نهاية ملشكالت الدول ، أو مشكالت اإلنسانية 
نفس�ها ، حت�ى يصبح الفالس�فة ملوكا يف ه�ذا العالم ، أو 

يصبح أولئك الذين ندعوهم اآلن بامللوك والحكام فالسفة. 
– أفالطون

هؤالء الفالسفة الشكاكون إما ال وجود لهم وإما هم أشقى 
س�كان األرض ، االرتياب يف أمور تهمنا معرفتها وضع شاق 

بالنسبة للعقل البرشي.
 - جان جاك روسو.

كان�ت الح�رية بضاعة رائجة زمن الكه�وف ولنا أن نتصور 
ابتس�امة رجل النياندرتال لو توقع أن الفالس�فة س�يأتون 

ذات يوم فيّدعون أبوتها. 
- إميل سيوران.

 

ليس مدعاة للتشاؤم انما غالبا 
م�ا يكون نتيج�ة للوع�ي الذي 
يحمل�ه البط�ل الس�ارد تج�اه 
الخزرج�ي  ان  الحياة،مبين�ا 
ينتق�ي ش�خوصه م�ن الن�اس 

القريبني منه.
وق�ال خل�ف يف ق�راءة نقدي�ة 
خ�ص به�ا )املراق�ب العراقي( 
:قب�ل الدخول  يف قراءة نصوص 
ميث�م الخزرج�ي ، ال ب�د م�ن 
التأكي�د ثاني�ة اننا س�بق وقلنا 
يف اكث�ر من مكان ، يف الحوارات 
الت�ي اجري�ت معن�ا او املقاالت 
الت�ي كتبناه�ا كمدي�ح للقصة 
القصرية يف العراق ، انها س�وف 

تس�تعيد مجدها الحقيقي الذي 
تمتعت به منذ س�تينيات القرن 
العرشي�ن وحتى الي�وم اذ تولد 
اجي�ال اكد بعضه�ا اال مفر من 
القصيص  اإلرث  الحف�اظ ع�ىل 
الذي انجزه اآلباء ليس�تفيد منه 
األبناء ، القص�ة القصرية اليوم 
ب�دأت اس�تجابتها كفن رسدي 
متقدم  تصبح حقيقة ملموسة 

دون أفول لها ألي سبب .
واض�اف: تخ�رق قصص ميثم 
 ، املتلق�ي  وع�ي  الخزرج�ي 
وتق�دم نفس�ها ع�ىل طبق من 
س�يل املفردات املنتق�اة بعناية 
الب�ارز  اله�م  إن   ، ملموس�ة 
يف القص�ص ه�و ه�م ذات�ي / 

جماع�ي والخط�اب يتوزع بني 
األن�ا والُهم ، ويح�رص القاص 
ع�ىل اعط�اء فك�رة جي�دة عن 
م�ا دار يف مجال ح�دوث الحدث 
))... م�ا ان تعم�د عم�ر املدينة 
بي�وم آخ�ر قابل لل�زوال ليدخر 
يف خزائ�ن الرب بكل ما اعتزمته 
نوايا الغارق�ني يف هوس الحياة 
، هي�أ مره�ون الحم�ال عربته 
العتي�دة وراح يوغ�ل يف مداخل 

الس�وق الت�ي ما انفك�ت عنها 
جلب�ة املتبضعني ، عل�ه يلتفت 
اليه الحظ بإيم�اءة من احدهم 
.. من قصة : مصادفة ال يقبلها 
الصفح .(( وتابع :ينتقي ميثم 
ش�خوصه من الن�اس القريبني 
الذي�ن تعرفن�ا  من�ه أو أولئ�ك 
عليه�م وعىل مهنه�م رغم إنها 
مه�ن بعي�دة ع�ن اهتماماتنا ، 
الرس�ام ال�ذي يح�اول معالجة 
لوحته ألنه يعج�ز عن تنفيذها 
كما يريد , والحّمال الذي يذكرنا 
بحّمال بغ�داد يف الف ليلة وليلة 
، لكن�ه حّم�ال او رج�ل تخونه 
رجولت�ه كما ن�رى ان الخيبات 
املادي�ة واملعنوية تالحق أبطاله 
س�واء يف قص�ص متفرقة او يف 
مجموع�ة بري�د اآلله�ة والت�ي 
هي م�ن اصدارات االتحاد العام 

لألدباء والكتاب يف العراق .
واش�ار اىل ان  مجموع�ة بري�د 
طاب�ع  عليه�ا  يغل�ب  اآلله�ة 
سوداوي ش�فيف ويكاد يصبح 
ه�و الطابع املهيم�ن عىل ايقاع 
))ينعتونن�ي  كله�ا  القص�ص 
أصدقائ�ي باملتش�ائم وأنا أنظر 

لنفيس اقل شأناً لكني ال اظِهرَُه 
للعل�ن ربما لس�وء الطالِع الذي 
بّك�ر يل أزاء كارثة حريق منزلنا 
بأكمله والذي تزامن مع والدتي 
هذا ما توعدني بالشؤم، أسكن 
وحدي يف إحدى نواحي العاصمِة 
يف بيت هو اآلخر يش�كو العزلَة 
،توفيت والدتي بعد رصاع مرير 
مع امل�رِض وال�ذي ل�م ُيمهلها 
أنا وش�قيقتي  طوي�اًل ،بقي�ُت 
بلقيس والتي تزوجت وسافرت 

م�ع زوجه�ا مج�اراًة لعمل�ِه، 
اعت�دُت ع�ىل وحدت�ي أو ربم�ا 
ُجبلُت عليها .  �����  من قصته 
الفائ�زة بجائزة عربية بعنوان : 
ع�ني الجحي�م . (( وي�كاد هذا 
الذي يطالعنا يف األس�طر اآلنفة 
يصبح طابعا يس�ود  القصص 
كلها ، والس�ارد هنا يقول ���� 
 ������ باملتش�ائم  ينعتونن�ي 
ونح�ب ان نؤكد ان االحس�اس 
ال�ذي يحمل�ه ابط�ال نصوص 

ميث�م الخزرجي ، لي�س مدعاة 
للتش�اؤم انم�ا غالبا م�ا يكون 
يحمل�ه  ال�ذي  للوع�ي  نتيج�ة 
البطل السارد تجاه الحياة التي 
يعيه�ا بكل تفاصيله�ا ، والحق 
النص�وص  متلق�ي  يس�تطيع 
العثور عىل ضالته اذا ما قرر ان 
يضع اليد عىل ادراك الشخوص .

وخت�م :إن الحي�اة التي يحياها 
ابطال قصص ميثم هي الحياة 
الت�ي ضّيعناها يف العيش ،  عىل 
ح�د تعب�ري الش�اعر االنكليزي 
الي�وت  س  ت  الش�هري���� 
����� ، ولعلنا يمكن ان نكتفي 
بم�ا اقتطعن�اه م�ن النصوص 
، ذل�ك انها ت�ي بما ن�راه حق 
يف ان قاصن�ا الش�اب اس�تطاع 
ان يقنعن�ا كمتلق�ني لنصوصه 
مقدرت�ه الجلي�ة يف ادارة دف�ة 
ال�رد برباع�ة متمي�زة ، وهو 
به�ذا ال�رد الغن�ي باملش�اهد 
يف  التأث�ري  املتتابع�ة  والص�ور 
نف�وس املتلق�ني ، انم�ا يق�دم 
املجموع�ة  ه�ذه  يف  نفس�ه 
القصصي�ة كنم�وذج متم�رس 

ومتقدم يف ما يكتب .

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
خل��ف  احم��د  الكب��ر  ال��روايئ  ي��رى 
ابط��ال  يحمل��ه  ال��ذي  االحس��اس  ان 
نصوص ميث��م الخ������زرجي والتي يه 
ذات طابع س����������وداوي مهيمن عىل 

إيقاعها  .

احمد خلف: نصوص ميثم الخزرجي القصصية 
ذات طابع سوداوي مهيمن على إيقاعها  

ينتقي شخوصه من الناس القريبين منه

احمد خلف

املراقب العراقي/ متابعة...
»دمعة وابتس�امة« لشاعر املهجر 
ج�ربان،  خلي�ل  ج�ربان  الكب�ري 
واحدة م�ن املجموعات التى كانت 
بداية لفن كتاب�ة القصة ىف العالم  
الت�ى مزج�ت بينه�ا وب�ني النثر، 
واملجموع�ة  عب�ارة ع�ن قص�ص 
قص�رية رمزي�ة، إضاف�ة لبع�ض 
القصائ�د النثري�ة، كتبه�ا جربان 
لجري�دة »املهاجر« م�ا بني 1903 
ألول  ون�رشت  وجمع�ت  و1908، 
م�رة يف كت�اب واحد ع�ام 1914، 
بأسلوبه الس�هل، ولغته املتحررة، 
واإليقاع املوس�يقى ال�ذي ال يغيب 
ع�ن ن�ص م�ن نصوص�ه، يبحث 
املجتم�ع،  مواضي�ع  يف  ج�ربان 

والطبيعة، والحّب والوجود. 
الكاتب مواضي�ع عامة  ويتن�اول 
هى مزي�ٌج من املحب�ة، وخلجات 
النف�س، وآالم وآم�ال اإلنس�انية، 
وتقدي�س  الح�روب،  ومع�اداة 
مش�اعرالحب، كم�ا أن�ه كتب عن 
الرث�اء لح�ال الفق�ري، وذم الغنى 
ال�ذي ال ُينف�ق، وتغن�ى بالطبيعة 
ومظاهره�ا، تمي�زت موضوعاته 
بالتنوع و الث�راء الفني، فمنها ما 
يعرب عن تأمالت جربان يف الحياة و 
الوج�ود وتصوراته ملكنون النفس 
البرشية يف شتى أهوائها ونزعاتها 
، كم�ا تحمل املوضوع�ات نظراته 
الفلس�فية وم�ا ي�دور يف خلجات 

نفسه.
وكتاب�ات ج�ربان تتميز بم�ا فيها 
من لغة سهلة ولكنها تحتوي عىل 
تراكيب وصور فني�ة قوية توضع 
ال  الن�ص  أن  كم�ا  موضعه�ا،  يف 
يخلو من املش�اعر واألحساسيس 
النبيل�ة الت�ي تخ�رج الن�ص م�ن 
صفته الجامدة إىل حياة يشعر بها 

القارئ أثناء مطالعته للكتاب.

»دمعة وابتسامة« 
تأمالت جبران الوجودية 

للنفس البشرية

املراقب العراقي / خاص...
كرمت مدين�ة النارصية إبنها البار املبدع  
ش�وقي كري�م حس�ن باقام�ة أمس�ية 
ثقافي�ة حفل�ت بدراس�ات نقدي�ة ع�ن 

منجزه االبداعي.
كاظ�م  محس�ن  صب�اح  الناق�د  وق�ال 
العراق�ي(  ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف 
ان،النارصية شهدت أجمل أمسية ثقافية 
خالل العامني املنرصمني فهي تكرّم إبنها 
البار املبدع  شوقي كريم حسن  من خالل 
االحتف�اء ب�ه وبمنج�زه االدب�ي املتتد اىل 

نصف قرن. 
واض�اف : ان االمس�ية  ش�هدت الق�اء 
دراس�ات نقدي�ة ع�ن منج�زه الروائ�ي 
م�ن  محب�ة  ،واملتفوق،وكلم�ات  املمي�ز 
الحضور بالقاص والروائي والسينارست 
واملرح�ي والناق�د ال�ذي اث�رى املكتبة 
االدبية العراقي بالكثري من الكتب االدبية 
التي صدرت له طوال مس�ريته يف التأليف 

والكتابة.
 واش�ار اىل ان االمسية ش�هدت اإلحتفاء 
روايات�ه  وتوقي�ع  ال�ر  لباب�ة  برواي�ة 

للحضور املهم.

 الناصرية تكّرم ابنها شوقي 
كريم حسن في أمسية ثقافية 

»مذكرات بقلم حمرة«العزلة لمراوغة الذات المتشظية
رحيم يوسف

لع�ل عزلة الش�اعرة افي�اء امني االس�دي 
يف نصه�ا )مذك�رات بقل�م حمرة/ذاكرة(
تمث�ل له�ا نوع م�ن الخصام م�ع الخارج 
ش�عوريا  وقد تصل اىل ح�د القطيعة وهي 
يف هذه الحال�ة عزلة اختياري�ة قد ال تتيح 
لها س�وى تلمس ضوء شحيح يبدد بعض 
الظلمة ،تلك الظلمة التي تجعل الش�اعرة/
املنعزل�ة تحتفي به�ا دون ان ترصح بذلك  
ه�ي التي تعي�ش بتم�اس مع امل�وت كما 
ترصح،محاولة خل�ق حياة موازية فرضيا 
للخارج الض�اج بالحياة،م�ن هنا تفرض 
الش�اعرة ضجي�ج اخر من خ�الل محاولة 
بث ال�روح يف االش�ياء الحي�ة/ امليتة التي 
اخت�ارت عزلته�ا معه�ا بم�ا ي�ي بانه�ا 

اختارت عزلتها/جحيمها
)هنا تسكن قطعة زبد يف حضن الجحيم(

الش�هرية  وهن�ا تس�تبدل مقول�ة س�اتر 
)االخ�رون هم الجحي�م( بتعمد واضح الئ 
جحيم ان�وي فردي لكنه جحي�م اخر فهو 

جحيم انثوي بالغ الطراوة،
وضع�ت الش�اعرة الكث�ري م�ن املطبات يف 
النص قصديا وهي تحاول التشبث بالحياة 
الخ�راق تل�ك العزلة الطوعي�ة النها كتبت 
نصه�ا )بقلم حمرة( وه�و اي قلم الحمرة 
افرغ من وج�وده املعنوي كم�ادة تزيينية 
اىل قل�م للكتاب�ة فأصبح جزء م�ن الذاكرة 
وتل�ك محاولة لبث الحي�اة فيه مجددا،لقد 
اخت�ارت الش�اعرة مايماث�ل وحدته�ا من 
خ�الل اختيار م�ا هو داخ�ل الغرفة بوعي 

)لدي مزهريتان و وردة(

مزهرتيان يف صالة استقبال ال يدخلها احد 
فلماذا اذن مزهريتني سوى انه تاكيد للعزل 
وال�ردد كما ت�ي دالالت الرق�م الروحية  
ورصاع الداخل/الخ�ارج ال�ذي يحت�دم يف 
ذات منفعل�ة ونزوع نح�و االنفالت صوب 
الخارج الضاج وم�ع ان معظم املوجودات 
يف املكان ميتة اال ان الش�اعرة تس�تل منها 

بعض الحياة لالستمرار
فالغرامفون لم يكن عاطال تماما والهاتف 
يخرج من�ه الضوء حتى امل�راة التي تظهر 
منها ام�راة عجوز لم ترها م�ن قبل،تمثل 
تلميح�ات مقصودة للعودة ص�وب الحياة 
فه�ي ترف�ض ش�يخوخة ال�روح املتخيلة 
لصورتها التي تعكس�ها املرآة،ثمة تشظي 
داخ�يل روحيا تعكس�ه الكثري م�ن الصور 
املبذول�ة يف الن�ص وه�ي تعك�س تجرب�ة 
قاس�ية مرت بها الش�اعرة لخلق جحيمها 
م�ن  تتس�لل  الت�ي  )الح�رشات  الخ�اص 
النوافذ(والس�طح ال�ذي تحول اىل وس�يلة 

لتعليق االحالم لكنها تعود عرجاء.
ان محاول�ة ممارس�ة القطيع�ة مع االخر 
املجه�ول تصط�دم دوم�ا بعقب�ة انع�دام 
تحقيقها  االش�ياء املوجودة كونها خيوط 
رابط�ة م�ع االخ�ر فالس�تارة مصنوع�ة 
الصواته�م  تس�تمع  الجريان،وه�ي  م�ن 
وهم يمارس�ون حياته�م اليومي�ة فلماذا 
االحتفاظ بالس�تارة اصال س�وئ ملمارسة 
التموي�ه واملراوغ�ة علئ ذاتها لالس�تمرار 
بحياتها الت�ي كادت تختنق  ه�ذا التمويه 
ال�ذي يتك�رر يف مواضع عدي�دة من النص 
الذي يش�تمل علئ اربع�ة مقاطع فصلتها 

الش�اعرة عن بعضها البعض لكنها بقيت 
مرابط�ة تي بم�ا تق�دم وراي�ي ان ذلك 

اضاف للنص الكثري،
تعمد الش�اعرة اىل توزيع متعمد لالش�ياء 
يف ثناي�ا املكان/النص لغ�رض بث القوة يف 
روحه�ا املتش�ظية دون جدوى،فالس�طح 
ال�ذي يمثل االنعتاق من كل ما س�بق ليس 
سوى مهش�م للذكريات التي تعود عرجاء 
والس�كاكني الكثرية التي توحي لها بالقوة 
لم تس�تطع ان تمدها بها فته�رب باتجاه 
النيل من اناها إزاء الق�ادم املجهول التائه 
فهي ليس�ت سوئ قطعة من الزبدة يف هذا 
الجحيم املفرض،وهي وكما يرد يف سريتها 
ممثلة لذلك  تمكنت من االحتيال علئ ذاتها 
لحظة الكتابة عرب الشطر الثاني التوكيدي  
لعن�وان النص )ذاك�رة( لتؤك�د انتصارها 
للحياة عىل الرغم مما توحي به ثنايا النص 

املكتوب بوعي وفطنة  وبراعة.

قصة قصيرة

األذن  التخط�ؤه  ...ه�و  ه�و 
واليشك به عقل، واليرتاب منه 
قلب، هو ، اعرفه، مرة صلصلة 
يف أذن�ي ومرة همس�ا يف عقيل 
منامي،،ه�و  يف  ،ومرةرؤي�ا 
طريقي،هو،  وه�ادي  معلمي 
م�ن أران�ي القم�ر رب�ا، ومن 
ألنه�ا  الش�مس  رب�ي  أران�ي 
اك�رب، وهو م�ن وافقني حني 
عرفت ان ربي اكرب وأعظم من 
والقمر،هو....ه�و  الش�مس 
من يوج�ع قلبي االن ، هو من  

ش�وش فكري، هو م�ن انزل 
دموعي ،ملن أش�كو وهو أعلم 

بما أشكو منه؟ 
ال ه�و قمر فيأفل وال ش�مس 
فيغ�رب، وال صن�م فيك�ر، 
ه�و... صوت�ه جمي�ل ولكنه 
ق�اٍس ج�دا ه�ذه امل�رة، وقد 
عاهدته أن اس�مع له وأطيع، 
ان أس�لم ام�ري وأم�ر  أه�ل 
بيت�ي ل�ه، النه حكي�م، ولكن 
م�ا الحكم�ة يارب�ي م�ن هذا 
األم�ر االخري،آمن����ت ولكن 
ليطم�ن قلب�ي، آمن�ت ولكن 
ألفه����م، آمنت، ولك�����ن 

ألَر وأسمع وأعرف.
أوقظتهما فجرا ، نظرت سارة 
يف وجهي وفهمْت أن املوعد قد 
حان، ولكن اس�ماعيل غاط يف 
النوم ، يتنفس بهدوء ، فيمتأل 
املكان  برائحة زكية، شممتها 
مرة وأنا ذاه�ب اليه ليهديني،  
لكن اسماعيل هون األمر عيّل 
واستيقظ وحده، نظر مبارشة 
يف عيني ، ف�ادرت وجهي لكي 
ال ي�رى دمعة  س�قطت رغما 
عن�ي فرشبتها وعلم�ت أنهما 
ه�ذا  فم�ا  وإال  سيعطش�ان، 
ل�ه  يرتج�ف  ال�ذي  العط�ش 
ل�ه لهاتي؟     قلب�ي، وتيبس�ت 
ل�م أش�أ ان ارشب املاء امامها 
رغ�م أن امامن�ا س�فر طويل 
وغريب، ، أرشت لها ان تحمله 
فحملته،ورايته ....هو   يبكي 
ولكنه لم يأمرن�ا بالتوقف،بل 
فتح لنا الباب لنخرج ، وما أن 
خرجنا حتى  احسست  عيني 
اس�ماعيل  نص�ف املفتوحتني   
تس�االنني بذهول::ي�ا ابت إىل 
أي�ن تأخذن�ا يف جن�ح الظالم  
وجن�ح الصباح مع�ا؟ حينها 
قل�ت دون أرى طريق�ي فه�و 

من سيهديني، 
ال�وادي ي�ا بني....ال�وادي ي�ا 

بني.

الوادي
سعد حياوي

توظيف »الواقع االفتراضي« بحثًا عن عوالم جديدة
املراقب العراقي/ متابعة...

بتناول�ه »الفض�اء الرح�يل الس�ري ذات�ي يف 
قصيدة النثر« من زاوية »معمارية التشكيل 
الش�عري امللحمي يف )دفر العابر(« للشاعر 
املغربي ياس�ني عدنان، يأتي الكتاب الجديد 
للكات�ب العراقي محمد صابر عبيد، أس�تاذ 
النظرية واملناهج الحديثة والنقد التطبيقي، 
ضمن إصدارات »اآلن، نارشون وموزعون«، 
ليمث�ل إضافة يف مجال التعاطي مع قصيدة 
النثر العربية والبحث فيما يبني ش�عريتها، 

بعد عقود من الجدل إلثبات رشعيتها.
وكت�ب عبيد، يف مع�رض دراس�ته النقدية، 
أن »دف�ر العاب�ر« هو »قصيدة س�ري ذاتية 
مخصوص�ة بالس�فر يف رحالت يق�وم بها 
الش�اعر«، يف ظ�ل وج�ود »ع�دد ال بأس به 
من العنارص امليثاقية القرائية« التي »تؤكد 
س�ري ذاتية ال�رد الش�عري يف القصيدة«، 
وبالتايل ف�إذا كانت قصيدة النثر قد دخلت 
يف ه�ذا الفض�اء الس�ري ذاتي، ف�إن »دفر 
العاب�ر« يتوغ�ل أكث�ر يف »مصطل�ح أبعد 
وأغ�زر« ه�و »القصي�دة الرحلية الس�ري 

ذاتي�ة« ال�ذي يع�ده مصطلحاً جدي�داً، قال 
إن�ه ابتكره كي يس�تجيب ملحط�ات القراءة 

النقدية التي يقرحها كتابه الجديد.

توزعت الدراس�ة عىل 16 باب�اً، منطلقة من 
مقدم�ة ومدخل حول أس�ئلة قصيدة النثر، 
قب�ل أن يركز التن�اول عىل »دف�ر العابر«، 
بداية من زوايا العنوان واالستهالل والغالف 

واإلهداء والتصدير.
وانطل�ق عبيد من خصوصي�ة الجدل الذي 
راف�ق قصيدة النثر العربية، مش�رياً إىل أن 
قصيدة النثر تعد اليوم »مثار جدل وسجال 
وح�وار كثيف ومتجدد ومتط�ور ومثمر«. 
وقصيدة النثر بالنس�بة ل�ه »بالغة التنوع 
م�ن حيث طبيعة تجربة كتابتها؛ إذ تنفتح 
عىل أج�واء وفضاءات كتابية ثرية ال حدود 
لها، تضم�ن حداثته�ا املس�تمرة وحريتها 
املطلق�ة وع�دم انضوائها تح�ت أي هيمنة 
نظرية مس�بقة ترس�م لها طريقها وتحدد 
أولوياته�ا«، كم�ا تتع�دد بتع�دد ش�عرائها 
وتنوعه�م، وبالت�ايل ف�»ح�ني يت�م تن�اول 
ه�ذه التج�ارب نقدي�اً ال ب�د أن تمن�ح كل 
تجرب�ة عناي�ة قرائي�ة خاص�ة ال تنتمي إال 
لها عىل نحو ش�ديد الخصوصي�ة والتمركز 

والوضوح«.

املراقب العراقي/
يس�عى الباح�ث د. محمد أبو الس�عود الخياري، 
يف كتاب�ه »اتجاه�ات ال�رد يف الرواي�ة املرصية 
املع�ارصة«، إىل الكش�ف ع�ن الس�مات الردية 
للرواية املرصي�ة يف الفرة من عام 2000 إىل عام 
2010، الفتاً إىل أنها ل�م تلَق العناية من الباحثني 
والنق�اد، رغ�م أنها ش�هدت كثرياً م�ن التحوالت 
السياسية واالجتماعية والش�عبية التي كان لها 
أثرها العميق يف بنية املجتمع وتش�كيل مساراته 
املس�تقبلية.وعرب ثالث�ة فص�ول، ي�ربر الكات�ب 
اختي�اره تلك الحقبة الزمنية بع�دة عوامل، منها 
التغريات السياس�ية واالجتماعية التي شهدتها، 
والت�ي انته�ت بث�ورة 25 يناير )كان�ون الثاني( 
2011، فض�اًل عم�ا ظه�ر يف ه�ذه الف�رة م�ن 
اتجاه�ات إبداعية غري مس�بوقة، تكاد تؤس�س 
ملرحل�ة جدي�دة يف تط�ور الرواية املرصي�ة، مثل 
رواي�ة الواقعي�ة االفراضية. كما حق�ق اإلنتاج 
امل�رصي الروائي يف تلك الحقبة -حس�ب املؤلف- 
طف�رة عىل مس�توى التوزيع جديرة بالدراس�ة، 
ومعرف�ة طبيعة الق�ارئ عىل املس�تويني الثقايف 
األمثل�ة  م�ن  ع�دداً  املؤل�ف  والش�عبي.يرضب 

برواي�ات تلك الفرة، فيتوقف بش�كل خاص عند 
منترص القفاش يف روايته »مس�ألة وقت«، الفتاً 
إىل أن الشخصية الرئيسية يف العمل شاب جامعي 
عاطل اضطر للعمل يف رشكة من رشكات توزيع 
املنتجات الصينية عىل املنازل. ويوضح املؤلف أنه 
رغم الواقعية الش�ديدة يف الرواية وش�خصياتها، 

فإنها تشتمل عىل بعض أجواء الواقعية السحرية 
عندم�ا تزور البطل يف منزله فت�اة فارقت الحياة 
سبق له التعرف بها، وتكرر زيارتها، مما يضفي 
عىل الشخصية بعداً من التوهم يتالءم مع حياته 
البائس�ة.ويف االتجاه نفس�ه، ولك�ن بركيز أكثر 
عىل تط�ور الش�خصية، ق�دم حمدي أب�و جليل 
ش�خصية الش�اب حم�دي يف روايت�ه »الفاع�ل« 
بصفته�ا ش�خصية رئيس�ية يتصارعه�ا الحلم 
والواق�ع، فهو ينرش قصصه يف الصحف، ويغريه 
خيال�ه بأن مكان�ة مرموقة تنتظره بينما يس�ري 
الواق�ع عكس ذلك عىل الدوام، بدءاً من العمل مع 
عمال البناء، انتهاًء بالسجن، مروراً باملشاركة يف 
املظاهرات؛ إنها شخصية مأزومة مثل شخصية 
الدي�ن  ع�ز  منص�ورة  وقت«.وتق�دم  »مس�ألة 
نموذج�اً لش�خصية تعاني من اله�الوس، وهي 
شخصية »سلمى«، يف روايتها »وراء الفردوس«، 
التي تنتمي ألرسة ريفي�ة، ويختلط عليها الوهم 
بالحقيقة، فتصبح ش�خصية غري سوية نفسياً، 
ينميها الرد يف االتجاه نفسه، من خالل مواقف 
تزي�د م�ن ارتباكه�ا وش�كوكها حت�ى يختل�ط 

الواقعي باألسطوري.

»معمارية التشكيل الشعري الملحمي« لمحمد صابر عبيد
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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

واملحافظات  بغداد  يف  العشوائية  األسواق  تنترش 
بشكل غري حضاري، مشوهة بذلك وجه العاصمة، 
زيادة  بعد  لتواجدها  املاسة  الحاجة  أوجدت  وقد 
إيجاد  من  للعاطلني  بُد  ال  وكان  البلد،  يف  البطالة 
وسيلة لسد رمق األرس بعد أن رفعت الدولة يدها 
عن مخرٍج لعمل أصحاب الشهادات، فكيف بالذي 
االكشاك  تدبري  إال  منهم  كان  فما  له؟،  ال شهادة 
العامة  لألسواق  امتداداً  لتكون  والبسطيات 
والشعبية، وازدادت يف املناطق الفقرية ويف الوقت 
ومنها  الراقية  املناطق  يف  حتى  كثرت  الحارض 
)املنصور وشارع فلسطني(، كما كثرت يف شوارع 

األماكن املقدسة منها الكاظمية واألعظمية. 
 ولم تنجح جهود أمانة بغداد بإزالة تلك االسواق 
الوقت  يف  املتجاوزين  عىل  الغرامات  وفرض 
األرس  وملعاناة  الراهن  للظرف  نظراً  الحارض، 

الفقرية واعتمادها عىل هذه االكشاك.
عيل  املهندس  الكرخ  بلدية  عام  مدير  معاون   
يف  العشوائية  األسواق  عن  تحدث  غضبان  خالد 
أغلبها  الكرخ  أسواق  »إنَّ  فقال:  الكرخ  جانب 
قديمة منها أسواق الشواكة واالزرميل والعالوي، 
وسبب  العباسية،  الدولة  زمن  اىل  تعود  وبعضها 
أصحاب  أنَّ  هو  الشوارع  ارصفة  عىل  تواجدهم 
بعض املحتا لديهم بضاعة ال تكفي مساحة املحل 

محله  أمام  بسطية  إقامة  عىل  فيعمل  لعرضها، 
أو بالقرب منه، لتكون متحركة للبيع، أما الباعة 
قرب  وهم  الشمايل  العالوي  منطقة  يف  املتجولون 
املرأب، فشهرياً ننظم لهم حمالت وهم غري ثابتني 
بل متنقلون ولديهم عربات،  وفرض غرامة رادعة 
يف  بعضهم  وضعنا  أننا  عن  فضالً  مجدية،  غري 
السجن، كما قمنا بتكسري بعض عرباتهم ولكن 
الطرف  نغض  جعلنا  الحايل  السيايس  الوضع 
نظمنا  فقد  الجنوبي  العالوي  منطقة  ويف  عنهم، 
تواجد الباعة املتجولني وأصبحوا يدفعون اشرتاكاً 

ورسوم جباية ونظافة«.
 أكد املهندس غضبان أنَّ الغرامة غري رادعة فهم 
ليس حالً،  يعودون، وهذا  ثم  يذهبون  يف كل مرة 
للباعة  أسواق  لتوفري  دراسة  لديها  بغداد  وأمانة 
االسواق  بعض  بتطوير  قمنا  كما  املتجولني، 
والذي  العالوي  يف  االزرميل  سوق  ومنها  الشعبية 
يقع مقابل سينما بغداد، إذ قامت بلديتنا بإنشاء 
والسوق  شناشيل،  وفيها  مدخله  يف  تراثية  بوابة 

معبد بطابوق ملون ليكون سوقاً تراثية«.
يف  األسماك  سوق  لتطوير  دراسة  »لدينا  يضيف: 
الشواكة، كما نظمنا حمالت عىل سوق االسماك 
قرب هيئة التقاعد الوطنية لكنهم يعودون بحجة 
بل يشرتي ما يجده  السوق،  يدخل  املواطن ال  أنَّ 

أمامه، ومع ذلك ما زلنا ندرس رفع عربات باعة 
التقاعد  وقرب  السوق،  داخل  املتجولني  السمك 
ومدخل  بوابة  وأقمنا  الشواكة،  سوق  نظمنا 

السوق املذكور منذ شهرين فقط«.
املتجولني  الباعة  أماكن  بتنظيم  »قمنا  ويبني 
قرب مرأب بغداد الجنوبي الذي يقع قرب رئاسة 
مجلس الوزراء الجديد وبالقرب من جامع )بنية(، 
وبذات  واحداً  شكالً  تأخذ  عرباتهم  جعلنا  إذ 
بها  خاصاً  رقماً  عربة  لكل  وجعلنا  املقاييس، 
ووزعنا  العربات  ملبيت  بهم  خاص  مرأب  ولديهم 

بينهم )حاويات نفايات(«.
وعما أعدته البلدية يف العام املقبل، أشار اىل أنهم 
املتجاوزين  بإزالة  أسبوعي  وبشكل  »مستمرون 
خاصة يف شارع رقم )6( ويف سوق العالوي الذي 
حيفا  شارع  وعىل  األرصفة  عىل  التجاوز  يشهد 

الذي يعد ايقونة بغداد«.
تحدث مدير عام بلدية الرصافة رئيس مهندسني 
أقدم، أحمد خوام الساعدي عن األسواق العشوائية 
العشوائي  »االنتشار  فقال:  الرصافة  جانب  يف 
لألسواق موضوع مهم، فقد نشأت هذه االسواق 
بسبب البطالة والحركة االقتصادية العالية، ويعد 
يف  والصناعي  التجاري  املركز  الرصافة  جانب 
قلب العاصمة، لذلك تكثر فيه مثل هذه االسواق، 

وشارع  الشورجة  مناطق  يف  املنترشة  واهمها 
الجمهوري  والشارع  والسنك  والخالني  الرشيد 
وساحة الطريان، وقد دعا مجلس الوزراء اىل عدم 
التعسف مع عشوائية الباعة، فبادرنا لتنظيم هذه 
االسواق كمرحلة اوىل، وقبل ايام تعرض مراقبونا 
فبادرنا  الجوالني،  الباعة  بعض  قبل  من  لالعتداء 
فقام  االمانة  مبنى  امام  بقوة  املنطقة  بمسك 
الباعة بتظاهرة وان الجانب السيايس واالقتصادي 
تنظيمهم  اعتمدنا  لذلك  الظواهر،  بهذه  ال يسمح 
الباعة  الن  النظافة  عىل  واملحافظة  اوىل  كمرحلة 
املتجولني يرتكون مخلفات كثرية جداً عند اكمال 
البلدية،  دوائر  عىل  كبريا  عبئا  يشكل  ما  عملهم، 
والعطل  الُجمع  أيام  يف  املخلفات  هذه  وتكثر 
وساحة  املتنبي  وشارع  الغزل  سوق  يف  وتنترش 
خوفاً  السري  قطع  يتم  حتى  والطريان،  التحرير 
الذي  الوقت  يف  املتجولني،  والباعة  املتبضعني  عىل 
املواطن،  وآلياتنا يف خدمة  يكون جهدنا  أْن  يجب 
وعدم املحافظة عىل نظافة مناطق تواجد الباعة 
وكونهم  الباعة،  وعي  عدم  عن  ناجٌم  الجوالني 
الوعي  اقسام  ان  حني  يف  وفقراء،  الحال  بسطاء 
والشكاوي يف دوائرنا تبذل جهودا كبرية يف سبيل 
والبيئة  والنظافة  البلدي  الوعي  ونرش  تنظيمهم، 

العامة بينهم«.

 
أربعني  بعد  عىل  الدبس  لقضاء  التابعة  كوبري  التون  ناحية  تقع 
الصغري،  الزاب  نهر  عىل  وتطل  كركوك،  مدينة  شمال  مرتا  كيلو 
الذي يشطرها عند نهاية مساحتها، لتكون بذلك من اكثر املناطق 
يف املحافظة، التي تشتهر بالزراعة، اذ يسكنها خليط من قوميات 
بني  الوصل  موقع  كونها  السرتاتيجي،  بموقعها  وتتميز  كركوك 
املنبعثة من نهر  الرطوبة  اجوائها  الشمال والجنوب، وتعكس عىل 

الزاب.
حيث تتألأل أشعة الشمس صباحا يف مياهه العذبة، ويقال إن رس 
صو  )آلتون  فيها  املاء  وجود  لكثرة  هو  االسم  بهذا  املدينة  تسمية 

كوبرويس(، أي جرس املاء الذهبي، فضال عن روايات أخرى بشأن 
التسمية.  

أن  أكد«  الدين  نجم  املطلب  عبد  كوبري  التون  ناحية  قائممقام 
بالزراعة  وتشتهر  زراعية،  مقاطعة  و40  قرية   36 فيها  »كوبري 
والصناعة وصيد االسماك، وتتمتع بخاصية كثرة املناطق الخرضاء 
نتيجة محاددتها، لنهر الزاب الذي يعد من روافد نهر دجلة، ويتميز 
يمتهنون  فيها  االهايل  اكثر  ولكون  املذاق،  وعذوبة  الرقراق  بمائه 
فيها  بالفالحني  باالهتمام  املعنية  الجهات  يطالب  فهو  الزراعة، 
الثروة  بمربي  االهتمام  عىل  عالوة  الزراعية،  والقروض  بالدعم 

الحيوانية والثروة السمكية«.
وبني »ان احتياجهم االهم هو توفري زيت الغاز الستخدامه يف تشغيل 
املشاريع االروائية، من اجل سقي االرايض الزراعية وتوفري حاصل 
مميزة،  بأجواء  الناحية  تتمتع  اذ  السنة،  مواسم  مدار  عىل  زراعي 
ووجود ساحل قرب النهر يجعلها تمتلك خاصية سياحية، اال أنها 

تفتقر لذلك بسبب اهمالها«. 
أنه  الدين  نجم  أكد  الناحية  يف  املنفذة  واملشاريع  الخدمات  وعن 
»يطالب ادارة محافظة كركوك بزيادة حصة الناحية من املشاريع 
الخدمية يف ميزانية العام 2021، ألنها تفتقر اىل الخدمات، خاصة يف 
مناطقها قرب مركز واطراف الناحية، فضال عن االهتمام بالجانب 
السياحي ألن أجواءها تشجع عىل ذلك، فضال عن انشاء مشاريع 

استثمارية فيها لتعود بالفائدة عىل اهلها«.

تنظيم االسواق الشعبية اظهار لوجه بغداد الحضاري

وعالمات  الطريق  يف  عيل  هدى  الشابة  تقف 
محياها،  عىل  واضحة  تبدو  والخوف  التوتر 
سيارة  فيها  تركب  التي  االوىل  املرة  ولكونها 
السائق  قام  جلوسها  وبمجرد  بمفردها،  أجرة 
بطرح  وقام  وجهه  عىل  األمامية  املرآة  بعكس 
مغايراً  طريقاً  يأخذ  بدأ  الشخصية،  االسئلة 
وبدأت  الباب  قبضة  فأمسكت  رسعته  بأقىص 
تنتظر  خافت،  بصوت  القرآنية  اآليات  تقرأ 
الفرصة لكي تهرب منه، هذا موقف واحد من 
مئات املواقف التي يتعرض لها الركاب وخاصة 
النساء، فلم يعد الركوب مع سائق االجرة أمرا 
تصدر  التي  الترصفات  بعض  بسبب  محببا، 
االخالق وال  تتناسب مع  والتي ال  من بعضهم، 
والتدخل  والتدخني  التحرش  العام، منها  الذوق 
الترصفات،  من  وغريها  الخاصة  بالشؤون 
الذين  االخرين،  االشخاص  يف  سلباً  تأثر  التي 
لهم  الوحيد  املصدر  وتعد  املهنة  هذه  يمتهنون 

لكسب لقمة العيش. 
هذه املرة األوىل واألخرية التي أركب فيها سيارة 
معرض  يف  به  بدأت  ما  هذا  بمفردي،  أجرة 
»ال  عاما(:   26( عيل  هدى  وتضيف  حديثها، 
يمكنني أن أنىس هذا املوقف طول حياتي، كاد 
قلبي يتوقف عن النبض من شدة الخوف بسبب 
رسعته والطريق الذي لم أمر به من قبل، فلوال 
توقف  املرور  اشارات  جعلت  التي  الله  رحمة 

السيارة ملا استطعت الهروب منه«. 
هناك بعض سائقي التاكيس يقومون بترصفات 
مزعجة من دون مراعاة واحرتام الركاب، منها 
بصوت  التكلم  أو  الطريق  طول  عىل  التدخني 
به  أخربتنا  ما  هذا  وغريها،  الهاتف  يف  مرتفع 
»بخاخ  تستنشق  أن  اضطرت  التي  محمد،  ملى 
تعاني  لكونها  مرة،  من  أكثر  االوكسجني« 
أن  السائق  من  طلبت  إذ  الربو،  مرض  من 
لكنه  تنفسها،  ضيق  بسبب  سيجارته  يطفئ 

العايل  األغاني  صوت  بسبب  يسمعها  لم 
العجلة  اترجل من  أن  وتضيف عيل »قررت 
وأكمل باقي الطريق مشياً عىل قدمي، لكي 
كان  الذي  واإلزعاج  التدخني  من  أتخلص 
داخلها«. وسط الطريق تقف ياسمني امري 
)33 عاماً( بانتظار خط النقل، الذي يقوم 
تقف  ان  وما  يوم،  كل  اىل عملها  بتوصيلها 
حتى تبدأ سيارات االجرة تصطف بجوارها، 
البعض منهم يخرج رأسه من النافذة ويقوم 
وتضيف  بالحياء،  املخلة  الكلمات  باطالق 
»انزعج كثرياً من ترصفات بعض  ياسمني 
سائقي »التاكيس« لكن ليس بوسعي عمل 
اي يشء غري الصمت، حتى يف احدى املرات 
حاول احدهم دهيس بعجلته، لذلك قررت يف 
معي  ليقف  زوجي  اصطحاب  االخر  اليوم 

بانتظار وصول املركبة املخصصة لنقيل اىل 
هاتفه  حسام  يارس  الشاب  عميل«.يمسك 
النقال ليتصل بأحد موظفي رشكة سيارات 
يف  كان  مثلما  صعباً  االمر  يعد  فلم  األجرة، 
وباستخدام  التكنولوجيا  ظل  يف  السابق 
األجرة  سيارات  وحجز  الذكية  التطبيقات 
يقول:  إذ  يارس،  لنا  اكده  ما  هذا  بسهولة، 
»التاكيس«  رشكة  من  كثرياً  »استفدنا 
توفر  عن  فضالً  باألمان،  نشعر  لكوننا 
كنت  السابق  ففي  للزبون،  مالئم  جو 
وبعض  طويل،  لوقت  االنتظار  من  أعاني 
طويلة،  مسافة  قطع  اىل  نضطر  االحيان 
نستأجر  لكي  العام  الطريق  إىل  نصل  حتى 
السيارة، لكون منزيل يقع مسافة بعيدة عن 

الشارع«.

يوما  فيها  أسكن  التي  املنطقة  منازل  كانت 
لقضاء  يدفعنا  كان  الذي  األمر  كبرية،  ما 
الواسعة. الخرضاء  حدائقها  يف  املساء  وقت 
وأصبحت املنازل نفسها اآلن صغرية وضيقة 
لدرجة جعلتنا نبتعد عما كنا عليه يف السابق، 
إذ تحولت الحدائق األمامية والخلفية وكذلك 
املساحات غري املستغلة كالباحات الخارجية 

واألسطح والرشفات إىل منازل. 
يف  أمامها  من  املرور  عند  نتعثر  ورصنا   ،
شوارع املنطقة بأكوام الرمل ومعدات البناء، 
تغريت  التي  أشكالها  بسبب  أحيانا  ونتوه 
تدريجياً عن تحديد املنزل الذي نرغب بزيارة 

أصحابه. 
لجأ  اذ  سنوات،  منذ  التغريات  هذه  بدأت 
مساحة  أية  استغالل  إىل  املنازل  أصحاب 
ثم  ومن  صغرية  وشقق  منازل  لبناء  فارغة 

يُسمح ألي أرسة بحاجة للسكن بتأجريها.
هل  اآلن،  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  ولكن، 
دفع  السكن  أماكن  عىل  العثور  صعوبة 
مساحاتها  تحويل  إىل  املنازل  هذه  بأصحاب 
فحسب،  لتأجريها  سكنية  لوحدات  الفارغة 

أم أن هناك سبباً آخر؟
تقع قطعة ارض قيد التشييد والبناء اآلن عىل 
بُعد القليل من األمتار من واجهة املنزل الذي 
نسبيا،  صغرية  مساحتها  وتعد  فيه،  أسكن 
إذ اختار صاحبها بناء املزيد من املنازل فيها 
متعب،  خليل  يقول  الحقا،  تأجريها  لغرض 
منزله  حديقة  بتحويل  يوماً  يفكر  »لم  إنه 
لكن  )مشتمالت(.  صغرية  منازل  أربعة  إىل 
قطاع عمله يف بيع السيارات تأثر كثرياً جراء 

األوضاع غري املستقرة يف البالد وتبعاتها«.
املنازل  إليجارات  املالية  املستحقات  أن  كما 
يف  عليها  يعتمد  وأصبح  بدورها،  تأثرت 
توفري لقمة العيش وخاصة بعد نقص توافر 
ما  أسعارها،  ارتفاع  نتيجة  املؤجرة  األماكن 
يجعل متعب البالغ من العمر اآلن )59 عاماً(، 
متعب،  املهمة.ويعتقد  تلك  انجاز  يف  يسارع 
أن بناء املنازل والشقق لتأجريها الحقا، من 

الناجحة ألنها تتيح ملالكها اإلفادة  املشاريع 
من مستحقات اإليجارات الشهرية من دون 

جهد أو أن يتحمل أية خسارات عند العمل.
يحاولون  متعب  خليل  غري  آخرون  وثمة 
عىل  تحتوي  ال  التي  منازلهم  من  اإلفادة 
الغرف  أو حدائق عرب عزل  فارغة  مساحات 
وإعادة تصميمها من جديد إلضافة  داخلها 
ثم  ومن  واملطبخ  كالحمام  امللحقات  بعض 
أو  أفرادها  بعدد  صغرية  ألرسة  تأجريها 

للمتزوجني الجدد.
صالة  تكون  أن  يمكن  مرتا   )25( فمساحة 
حيطان  بناء  عرب  تصميمها  يتم  واسعة 
عبد  يقول  كما  واملطبخ،  الحمام  لتوفري 
للمستأجر  »يمكن  إنه  عاما(   44( رعد  الله 
خالل  من  الصالة  مساحة  من  يستفيد  أن 
غرفة  إىل  وتحويلها  داخيل  بحاجز  قطعها 
نوم وصالة«. طريقة تقسيم ما بداخل املنزل 
املناطق  يف  أكثر  مشاعة  وعزلها  غرف  من 
واألحياء الشعبية التي يرى رعد أنها »وسيلة 

لتوفري دخل إضايف ال بأس به«.
 وال يجد زوج نور عيل )34 عاماً( أية غرابة 
يف أن يقيض حياته يف السكن بصحبة زوجته 
وأطفاله الثالثة بغرفة صغرية يف منزل أهله، 
إيجارا  يدفع  أن  منه  يتطلب  ال  األمر  دام  ما 
يف  املستمر  قولها.فاالرتفاع  حسب  شهريا، 
أسعار إيجارات املنازل والشقق السكنية، من 
إلقناعها  بزوجها  دفعت  التي  األسباب  أهم 
الرغم  عىل  واحدة  غرفة  يف  السكن  بتحمل 
لضيق  سواء  جيدة  بحياة  تنعم  »ال  أنها  من 
ألن  أو  األرسية  املشكالت  وحجم  الغرفة 
مع  يتالءم  يعد  لم  مكاناً  يشغلون  أطفالها 

سنوات عمرهم التي تتزايد«، وفق تعبريها.
بغرفة  أرسته  مع  السكن  يفضل  ما  غالبا 
واحدة من املتزوجني الذين يعملون بمشاريع 
الشهرية  مدخالتها  أو  مربحة  غري  وأعمال 
الكثري  غريه  كما  رعد  يتمكن  ال  إذ  قليلة، 
ارتفاع  يسببه  ملا  بديلة  منازل  تأجري  من 
مستحقاتها املالية أو ايجاراتها من ضغوط.

 بإمكان نبيل محمد )53 عاماً( الذي يعيش 
تصل  قد  منزالً  يستأجر  أن  مثالً  بغداد،  يف 
دينار  ألف   )500( إىل  الشهرية  مستحقاته 
ومصاعب  تحديات  يواجه  ولكنه  عراقي، 
عدة، منها حسبما يقول، »ما يتعلق باعتماد 
أصحاب األمالك أو املنازل املعروضة لإليجار 
عىل بعض القواعد، كالتعويض املايل يف حال 
الحمامات  أو  والشبابيك  بالحيطان  اإلرضار 
تغطيتها  تكون  أن  يجب  ما  والتي  وغريها، 
يفرضون  ألنهم  مهامهم،  ضمن  من  املالية 
الذي  األكرب  التحدي  أما  مرتفعة«.  ايجارات 
دائما ما يواجه محمد فهو يف أن يكون الحد 
األقىص ملدة التأجري ال تزيد عن عامني، »كي 
من  االستفادة  فرصة  أصحابها  تفوت  ال 
االرتفاع الحاصل بإيجاراتها«، عىل حد قوله.

باب لرزق الرحمن وآخر لعبث الشيطان

»التون كوبري« 
زهرة الزاب الحسناء

معاناة المواطن بين ارتفاع الدوالر  و ايجار السكن التكسي  



كشف مدير الرشكة العامة ملوانئ العراق 
تفاصيل  بعض  عن  الفرطويس  فرحان 
لرشكة  االنتقاد  موجها  اللغم،  حادث 
واختارت  القوانني  خالفت  بأنها  سومو 
اماكن غري مؤّمنة يف البحر، وفيما شدد 
االن بمثل  املوانئ لن تسمح بعد  ان  عىل 
ملنع  صارمة  بإجراءات  بدأت  وقد  ذلك 
دخول اي ناقلة دون موافقتها، فقد اعلن 
عن مبارشة لجنة مشكلة من قبل رئيس 
الوزراء بالتحقيق يف املوضوع لوضع حد 

لتلك التجاوزات، عىل حد قوله.
تصدير  »عملية  ان  الفرطويس  وقال 
تبدأ من ميناء خور  النفطية   املشتقات 
الزبري عرب ناقالت صغرية بحمولة 20 – 
40 الف طن، حيث تقوم بنقل النفط اىل 
ما يمىس بالبواخر االم )تعمل كخزانات( 
املتواجدة يف املياه االقليمية، وبعد امتالء 
 150 حوايل  اىل  تصل  بحموالت  األخرية 
الخاصة  البواخر  دور  يأتي  طن  الف 
والتي  )اكسبورتر(  التصدير  بعمليات 
اىل  النفط  الخارج فتقوم بنقل  تأتي من 

الجهة املشرتية«،

)يف  حصل  »ما  بأن  القول:  مكمال 
حددت  سومو  رشكة  ان  اللغم(  حادثة 
االم(  )البواخر  خزاناتها  ألحد  موقعا 
املوانئ(  مع  التنسيق  )دون  ذاتها  من 
تبعد  وبمسافة  االقليمية  املياه  خارج 
البرصة  ميناء  عن  بحري  ميل   8.8 اىل 
النفطي، حيث صادف دخول تلك الناقلة 
 ..  2020/11/8 يوم  يف  )الخزان(  االم 
الكبرية  الناقالت  احدى  جاءت  بعدها 
الناقلة  عىل  ورست  بالتصدير  الخاصة 
و  الضخ،  عمليات  لتبدء  )الخزان(  االم 
مراحلها  اىل  العملية  هذه  وصول  قبيل 
 2020/12/31 يوم  إبالغنا  تم  النهائية 
املحطات  إحدى  الربابنة يف  احد  قبل  من 
التابعة للموانئ، بتلقيهم نداء من طاقم 
بوجود  )االكسبورتر(  املشرتي  ناقلة 
جميع  لتدخل  االم،  الناقلة  عىل  لغم 
تحسبا  انذار،  حالة  يف  البحرية  القطع 
لحصول كارثة تلوث، التي كادت تحصل 
البحرية  القطعات  مختلف  تدخل  لوال 
قوة  لوصول  اضافة  البرشية  والضفادع 
العاصمة  من  متفجرات  مكافحة  من 

بغداد«.
وتابع الفرطويس »توجهنا يف اليوم 
التايل مع كادر متخصص ومتقدم 
مع  وبالتنسيق  البحر  ربابنة  من 
نحاول  كنا  البحرية..  القوة  قيادة 
الناقلة  عن  املحملة  الناقلة  فصل 
اصبحت  والتي  )الخزان(  االم 
حمولتها  تحويل  بعد  فارغة  شبه 
كان  فالهدف  الثانية،  الناقلة  اىل 
ينصّب يف حينها حول كيفية ابعاد 
الناقلة املحملة بالنفط عن الناقلة 
تضمنت  اللغم..  بها  يلتصق  التي 
العملية -بعد تهيئة الظروف لها- 
للرشكة  تابعتني  ساحبتني  ادخال 
فصل  اجل  من  للموانئ  العامة 
بالنفط  املحملة  الناقلة  وسحب 
احداهما  ربط  تم  )االكسبورتر(، 
املؤخر  عىل  والثانية  املقدمة  عىل 
ان سبقتها  بعد  العملية  وقد تمت 
اجراءات متخذة من الليلة السابقة 
الناقلتني  فصل  تأميل  اجل  من 
الحبال  فك  وكذلك  بعضهما  عن 

اللغم  لريتفع  املوازنة  ماء  وتفريغ 
اىل مستوى اعىل )بحدود 70 سم( 
لكي ال يرتطم وتحصل ظروف غري 

متوقعة«.
تبعد  كانت  »الناقلة  ان  اىل  ولفت 
حوايل 20 ميال بحريا عن السواحل 
كانت  النفطية  فاملوانئ  العراقية، 
املوانئ  واما  بالكامل  مؤمنة 
التجارية فبعيدة كل البعد، بخالف 
اشاعات  من  حينها  يف  اثري  ما 
ام  يف  ستنفجر  انها  من  اعالمية 
قرص ويحصل ما يحصل، نعم كان 
تلوث  كارثة  حصول  خطر  هناك 
خطر  هناك  يكن  لم  ولكن  بيئي 
عىل القناة املالحية حتى لو غرقت 
والناقلة  الخزان  او  )االم  الناقلتان 

االكسبورتر( يف نفس املكان..«.
العراقية  املوانئ  واعتذر مدير عام 
عن االجابة عن بعض االسئلة ومن 

بينها:
- بحكم اختصاصك، هل ان وضع 

اللغم تم بطريقة احرتافية؟

يوجه  السؤال  »هذا  قائال  فبني 
ملتخصص عسكري«.

بميناء  اللغم  حادثة  عالقة  ما   -
الفاو ودول الخليج التي قد تترضر 

من امليناء كما يقال؟
اعتقد  »ال  بالقول  الفرطويس  فرد 
هذا  عىل  االجابة  استطيع  انني 
اختصايص،  من  ليس  السؤال... 
ولكن الكثري من االكاذيب والفربكة 
ان  قبيل  من  يومها،  يف  اطلقت 
أو  تنسف  سوف  العراقية  املوانئ 
يبني  ذلك  وكل  تدمر  سوف  انها 
الغاية  البلد  ضد  مؤامرة  وجود 
ورفع  املستثمر  طرد  هو  منها 
قيمة التأمني عىل البواخر، بعبارة 
اقتصادية  حرب  هناك  ان  اخرى 

)ضد البلد(«.
)ألم  سؤال  عىل  رده  معرض  ويف 
احد  باقرتاب  الناقلة  طاقم  يشعر 
ترصد  ألم  اللغم،  بوضع  او  منها 
من  احد  اقرتاب  البحرية  القوات 

الناقلة؟!(

السيد امني بغداد املحرتم نرجو ان تلتفت اىل بلدية الصدر الثانية الن يعاني 
أي جدوى  بدون  لكن  بشكاوي  يتقدمون  و  تقريبا  منذ شهرين  املواطنون 
بسبب انسداد احد املنهوالت يف خط بلوكات 1٦و14و12و17 يف محلة 542 
الكن  املرفوعة  الشكاوي  لكثرة  علم  لديهم  البلدي  الوعي  وقسم   27 قطاع 
ملاذا   ( بقولهم  املنطقة  عاقبوا  قد  الثانية  الصدر  بلدية  يف  املجاري  قسم 

تشتكون علينا ؟(.                    * امرية محمد القايض

وعضو  النواب  مجلس  يف  القانوني  املستشار  رفع 
الركابي  هاتف  املتحدة  األمم  مع  التفاوضية  اللجنة 
قضائية  دعوى  أول  مختصة،  سويدية  محكمة  أمام 
للمطالبة بتعويضات عن التلوث اإلشعاعي الذي تعرض 
له العراق يف الحروب السابقة.وقال الركابي يف ترصيح 
بتاريخ 2020/12/2٦  دعواه  قدم  انه  تابعناه  صحفي 
تطبق  التي  امللكية«  الجنائية  السويدية  »املحكمة  أمام 
بالتعويضات  للمطالبة  ستوكهولم  يف  الدولية  املعايري 
الحاوية  والصواريخ  والقنابل  باألسلحة  التلوث  جراء 
لليورانيوم املنضب وغريه التي استهدفت العراق لعقود.

يمتلك  ومن  البيئية  املنظمات  جميع  الركابي  وناشد 
اليورانيوم  الثلوث اإلشعاعي وآثار  معلومات عن كارثة 
إن  القانوني.وأوضح  الفريق  أمام  بها  لإلدالء  املنضب 
مرات  ثالث  بالعراق  فتكت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
 ،1999  ،1991( املنضب  باليورانيوم  العراقيني  برضبها 
النووي  تموز  ملفاعل  إرسائيل  رضب  عن  2003( فضالً 
سنة 1981، حيث سقط مئات اآلالف من العراقيني ممن 
الرسطانات  من  أنواعاً  سبب  مما  باليورانيوم،  أصيبوا 
زالت  وما  الخلقية،  والتشوهات  الدماغية  والجلطات 

األرض العراقية تغرق بآثار التلوث اإلشعاعي.
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أمن الموانئ سالمة لالقتصاد

مظلمة
الس�ام عليك�م ورحم�ه الل�ه وبركاته مناش�ده 
اىل ام�ن بغ�داد.. نحن عق�ود واج�ور امانه بغداد 
نناشدكم انصاف العقود واالجور او تثبيت العقود 
واالج�ور الننا عوائ�ل  ضعيفة الح�ال و داومنا يف 
ظروف استثنائيه فنرجوا من امن بغداد ان يرعى 
هذه الرشيحه الفقرية  من كل النواحي واملظلومه 

منذو سنن طويله .
                                   * احمد البخاتي

ش�كا عدد من املتقدمن إىل االمتحان الخارجي 
يف محافظ�ة واس�ط من حال�ة االزدحام وعدم 
التنظيم.وق�ال ع�دد منه�م إن دم�ج األقضية 
والنواح�ي يف التقدي�م بمرك�ز املدين�ة أدى إىل 

تفاقم االزدحام.
وأش�اروا إىل اضطراره�م إىل قط�ع مس�افات 
طويلة من أقضية الصوي�رة والعزيزية والحي 
وعدم وض�وح املتطلب�ات الخاص�ة بالتقديم، 
مطالب�ن الجه�ات املختص�ة بالس�ماح له�م 

بالتقديم يف مناطقهم.

تظاهراتهم  البرصة  محافظة  يف  الجامعيني  األساتذة  من  عدد  جدد 
املوازنة  يف  رواتبهم  استقطاع  لرفض  الزبري  باب  كليات  مجمع  أمام 

الجديدة، داعني الحكومة العراقية إىل إعادة دراسة قراراتها.
وقال عدد منهم إن األستاذ الجامعي يقوم برصف مبالغ مالية إلنشاء 
البحوث العلمية وما يحتاجه من وسائل تعليمية يف عمله خاصة فضال 
عن بعضهم يسكنون بمنازل مستأجرة مضيفني أن قرارات الحكومة 
مؤكدين  واردته،  من  وخفضت  املواطن  قوت  استهدفت  األخرية 
جهته  املطالب.من  تحقيق  حتى  واالعتصام  بالتظاهر  استمرارهم 
قال رئيس جامعة البرصة الدكتور سعد شاهني للمربد إن الجامعة 
اقتصادية  خطط  وتقديم  املركزية  الحكومة  مع  للتعاون  مستعدة 
من  االقتصادية  األزمة  من  والخروج  النهوض  شأنها  من  حقيقية 
خالل خرباء اقتصاديني يف كلية اإلدارة واالقتصاد والكليات األخرى.إىل 
ذلك قال رئيس نقابة األكاديميني يف البرصة الدكتور حسني العيداني 
لنقابة  العام  املقر  من  انطلقت  واالعتصام  التظاهر  إىل  الدعوة  إن 
العديد من املحافظات، الفتا إىل انه ويف  األكاديميني وتمت تلبيتها يف 
فسيكون  األكاديميني  ملطالب  العراقية  الحكومة  تستجب  لم  حال 

اإلرضاب عن العمل هو الحل الوحيد أمامهم.

التحية  بعد  املحرتم  بغداد  أمني  السيد  اىل 
يف  الصيانه  مجمع  اهايل  نحن  والسالم 
الظلم  برفع  نطالب  العامريه  منطقة 
 ... وجربوته  االستثمار  قبل  من  عنا 
واالخذ بعني العاطفه لحال العوائل املراد 
اخراجها من بيوتها البسيطه علما انهم 

، نرجو  اناس كسبه ال حول والقوة لهم 
العطف  بعني  النظر  الكريم  جنابكم  من 
بحق  املمارسات  هذه  وايقاف  واالعتبار 

هذه العوائل .

                     * عمر عبد الستار

السيد امني بغداد املحرتم
نطالبك بمحاسبة مدير بلدية الشعب حيث قام 
االرصفة  باستغالل  املتجاوزين  اىل  بالسماح 
السكنية  الدور  الدولة واخذ مبالغ من  وامالك 
مقابل البناء وباسعار باهضة وبدون وصوالت 
فساد  هناك  الشعب  بلدية  يف  معروف  وهذا 
خدمة  يف  واهمال  وتجاوزات  بناء  من  واضح 
بمحاسبتة  نطالبك  وهمية  وصفقات  املواطن 
حديد  من  بيد  الفاسدين  ترضب  ان  نتمنى 

وتثبت حقوق املواطنني.

                            * جعفر قاسم

السيد امني بغداد املحرتم

يف  بغداد  امانة  عقارات  مستثمري  نحن 
البتزاز  نتعرض  البياع  يف  الصناعية  املنطقة 
االمانة  مبنى  داخل  املوجودة  العصابات  من 
يشغل  وهو  الجباية  مدير  مع  وبالتعاون 

منصب رئيس لجنة املزايدة نفسه.

                       * كامريون حمودي

نتأمل فيكم  الخري من أجل تطوير الواقع الخدمي 
لبغداد ولدينا شكوى تنظيف وتشجري ملعب األيثار 
محلة ٦3٦زقاق 7 بعد عدة وعود من الجهات املعنية 
لتشجريها لكونها اصبحت مكب لألوساخ من قبل 
وكل  ومتابعتكم  ايعازكم  راجني  النفوس  ضعاف 

املوفقية لكم .

             * عصام ابراهيم املعاضيدي

اساتذة الجامعات يتظاهرون
رفضًا الستقطاع المخصصات

هموم الناس

مواقع  استمرار  عن  التجارة  وزارة  اعلنت 
وفروع الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 
يف بغداد واملحافظات بتجهيز وكالء التموين 
السكر  بمادتي  التموينية   بالحصص 
قاسم  الرشكة  عام  مدير  والزيت.وقال 

حمود يف بيان من اعالم الوزارة اطلعنا عليه 
ان مالكات فروع  ومواقع الرشكه يف كركوك 
طن   3200 بكمية  السكر  مادتي  جهزت 
والنجف   .. بكمية  457 طن  الطعام  وزيت 
بواقع  السكر  بمادتي  جهز  فقد  االرشف 

2291 طن وزيت الطعام بواقع  1430 طن 
والبرصة فقد جهزت بمادة  السكر  بكمية  
٦183 طن ملناطق املحافظة  الدير , القرنة 
الكرامة  مجمع  دجلة.واملوصل   , الهارثة   ,
السكر بواقع  317 طن  2 فقد جهز بمادة 
بعاج   محلبية   القريوان   سنجار   ملناطق 
واالنبار  ومحافظة   الشمال.  العياضية  
طن   3٦28 بكمية   السكر  بمادة  جهزت  
وكمية  1٦52  طن من زيت الطعام واملثنى 
جهزت  1819 طن  من مادة السكر ..وكذلك 
بواقع   الطعام  زيت  بمادة  جهزت  ميسان 
السكر  مادتي  جهزت  ودهوك  طن   104
بكمية   الطعام  وزيت  طن   2538 بكمية  
514 طن . وتابع  ان مالكات مجمع مخازن 
مناطق  وكالء  جهزت  بغداد  يف  الدباش 
والغزالية  والفارس  والكاظمية  الحرية 

بكمية  450 طن من السكر .

التجارة تدعي استمرارها بتجهيز وكالء التموين بمادتي السكر والزيت

البيئة  شعبة  رشوع  عن  الكوت  بلدية  مديرية  أعلنت 
الطمر  موقع  يف  جديدة  ممرات  وفتح  لدفن  بحملة 

الصحي للنفايات.
يأتي  اإلجراء  هذا  أن  تسلمناه  بيان  يف  املديرية  وقالت 
يف  النفايات  بتفريغ  الخاصة  اآلليات  دخول  لغرض 

املوقع بعد ارتفاع حجم النفايات فيه.
وقت  يف  أعلنت  قد  كانت  واسط  بيئة  مديرية  أن  يذكر 
املركزي  الصحي  الطمر  موقع  صالحية  عدم  سابق 
بسبب عدم األخذ بنظر االعتبار العمق القيايس يف عمل 

املوقع.

الطمر الصحي ضرورة 
تمليها المصلحة العامة

يف  الدراسية  املواد  من  عدد  حذف  عن  الرتبية  وزارة  أعلنت 
ولن  واإلعدادية  املتوسطة  للمرحلتني  املنتهية  الصفوف 
التدريس  بعد  درجاتها  لكن  النهائية  باالمتحانات  تدخل 
االجتماعيات  أن  السنوي، مبينة  السعي  اليومي تحسب يف 

واإلسالمية واألحياء ابرز املواد التي حذفت.
الدروس  إن  فاروق  حيدر  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
مستوى  عىل  الخارجي  لطلبة  بالنسبة  تدرس  ال  املحذوفة 
االمتحان التمهيدي والنهائي وبإمكان الطالب االطالع عىل 

جدول الحذف الذي أصدرته الوزارة معتربا أن عملية الحذف 
جراء  العراق  فيه  يمر  الذي  والظرف  للطلبة  مراعاة  تأتي 
جائحة كورونا.وعن زيادة أيام الدوام للتالميذ والطلبة فقد 
بني فاروق إن خلية األزمة التنوي إصدار أي قرار بذلك كون 
اليحمد  قرار  اتخاذ  الصعب  من  وبتايل  جديدة  ساللة  هناك 
عقباه يف حال امليض بزيادة األيام.وعن االمتحانات النصف 
سنوية فقد أوضح املتحدث باسم الرتبية انه ال موعد محدد 

إىل اآلن ومايدور من حديث عن شباط أو آذار غري صحيح.

املثنى ستكون لهم وقفة  بان نواب محافظة  الزيادي  النائب فالح  قال 
مع رئاسة الوزراء ومجلس النواب واملالية الربملانية عىل قلة تخصيصات 
أن  بني  وفيما  املحافظات،  بقية  من  اقل  هي  والتي  باملوازنة  املحافظة 
تلك تخصيصات ضمن الخطة االستثمارية بلغت 37 مليار يف ظل توقف 
أكثر 1٦0 مرشوع، اشار اىل أن ان نسبة خط الفقر باملحافظة بلغت 53 
% وانه يف كل موازنة تكون هناك مطالبات بالزيادة دون اي نتيجة، عىل 
بالعمالقة  ان هناك مشاريع وصفها  للمربد  الزيادي  حسب قوله.وقال 
الكبري  املثنى  ماء  ان مرشوع  تهديمها، كما  تم  متوقفة و110 مدرسة 
متوقف كذلك عىل مرشوع مجرس الصدرين وسط املحافظة الذي قال انه 
دمر املدينة، لذا فان املحافظة بحاجة اىل موازنة منصفة، متسائالً هل 
املثنى فعالً جزء من العراق؟ أو البد عىل اهلها ان يسكنوا يف دولة عربية 
التخطيط،  وزارة  واعلنت  قوله.هذا  حسب  الفقر،  واقع  من  للخالص 
التي يتجاوز عدد  املثنى  الريفية يف محافظة  املناطق  الفقر يف  ان نسب 
 %  53 إىل  تصل  فيما   ،%  ٦3.7 إىل  ارتفعت  نسمة  ألف   850 ال  سكانها 
الجانب  ضعف  ان  اىل  اشارت  كما  الحرضية،  ومنها  املناطق  عموم  يف 

االقتصادي وقلة فرص العمل أدى إىل ارتفاع تلك النسب.

ال موعد محددا بشأن امتحانات نصف السنة حتى اآلن

رفع دعوى للمطالبة بتعويضات عن التلوث اإلشعاعي في العراق جراء الحروب

نطالب برفع الظلم

االمتحانات الخارجية وسوء التنظيم

انتم معاقبون النكم اشتكيتم علينا  !!
تنظيف و تشجير ملعب االيثار

 فساد واضح

ابتزاز

مظلومية محافظة المثنى في الموازنة 

صورة بائسة من محافظة  المثنى .. وسكان فيها يعيشون على ضفاف 
نهر من المياه اآلسنة .. اليس هناك من يلتفت الى هذه العوائل المعرضة 

لالمراض و االوبئة.؟ . ولكن الحياة لمن تنادي.

صرة و تعليق

؟
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قال الخبري الرويس أنطون كوكانوف، رئيس مركز »روس�كاجزتفا« للخربة الرقمية، 
إن س�ماعات األذن الالس�لكية تص�در مج�اال كهرومغناطيس�يا منخف�ض الرتدد، 
وال يوج�د دلي�ل قاطع عىل تأثريها الس�لبي عىل الصحة، كما ل�م يتم إثبات رضرها 
بالتحديد«.وأض�اف كوكانوف ملوقع »برايم«: »يش�عر مس�تخدمي س�ماعات األذن 
الالس�لكية، بقلق بالغ كون اإلش�عاع يم�ر بالقرب من ال�رأس، إذا كنت تخىش عىل 

صحت�ك، فيج�ب علي�ك تحدي�د وق�ت اس�تخدام 
سماعات األذن هذه، ال تميش فيها طوال اليوم وال 
تنام فيها«.وأش�ار الخبري ال�رويس إىل أن الصوت 
العايل يش�كل خط�را حقيقيا ع�ىل الصحة، كونه 
يؤثر سلبا عىل الس�مع، خاصة إذا كنت تستخدم 
السماعات لفرتة طويلة.وختم كوكانوف بالقول 
»نتيج�ة للص�وت الع�ايل تتل�ف الخاليا الحس�ية 
الس�معية تدريجي�ا، مم�ا ق�د ي�ؤدي إىل فق�دان 
السمع، لذا يجب أال تستخدم سماعات األذن أكثر 
م�ن ثالث س�اعات يف اليوم، بحد أقىص س�اعتني 
متتاليتني وليس بأقىص مس�توى م�ن الصوت«.

حتى يف القرن املايض، توصل العلماء إىل أن هناك تأثريا للرتددات الكهرومغناطيسية 
ع�ىل الغذاء وامل�واد العضوية. يش�ري العلماء يف أربع�ني دولة إىل أن س�ماعات األذن 
الالسلكية يمكن أن تسبب رسطان الدماغ. السبب هو أن البلوتوث هو مصدر مجال 

كهرومغناطييس خطري، والذي يف خصائصه يمكن مقارنتها بإشعاع امليكروويف.

كشفت صحيفة »The Independent« أن رشكة »مايكروسوفت« تخطط 
إلع�ادة تصميم نظام التش�غيل »windows« الخاص بها، الذي س�يتضمن 

.»windows تجديدا برصيا شامال لتجارب«
وتم نرش قائمة بالوظائف التي أعلنت عنها الرشكة حديثا، يف مجال هندسة 

.»Windows Core« الربمجيات يف فريق تجارب مستخدمي
وق�ال اإلع�الن: »تعمل يف ه�ذا الفريق مع 
ورشكاء   ،Surfaceو الرئيس�ة،  منصتن�ا 
التصنيع لتنس�يق وتقدي�م التجديد املرئي 
إىل  لإلش�ارة  وين�دوز،  لتج�ارب  الش�امل 
عمالئن�ا بأن وين�دوز قد ع�اد والتأكد من 
أن ويندوز يعد أفضل تجربة نظام تشغيل 
 ،»Windows Latest»��للعمالء«.ووفق�ا ل
س�تتضمن التغيريات التي تم إجراؤها عىل 
»Windows 10«، إصالح�ا ش�امال لقائمة 
»Start«، و«File Explorer«، والتطبيقات 

املضمنة لجعلها أكثر حداثة، ومنحها واجهة مس�تخدم متسقة بني جميع 
الربامج.كم�ا يتضمن ذل�ك أيضا جعل انتقال الكمبيوت�ر بني وضع الجهاز 
اللوح�ي أكثر سالس�ة والتبدي�ل من إعداد »امل�اوس«، ولوح�ة املفاتيح إىل 

االستخدام القائم عىل اللمس.

كش�فت رشكة نيس�رتون الس�نغافورية معلومات وصوًرا ألح�دث نموذج أويل 
له�ا ل�� Cube Two ، وهو منزل صغري ذكي به مس�اعد ذكاء اصطناعي، حيث 
وصفته بأنه ش�كل من أشكال منازل املستقبل، ويتوفر منزل Cube Two حاليا 
للطلب املس�بق . وبحس�ب موقع businessinsider األمريكى، فإن املنزل مقام 
عىل مس�احة 263 قدًم�ا مربًعا، وتقول Nestron إنه يمكن أن يس�توعب األرس 

املكونة م�ن ثالثة أو أربعة أف�راد مع تصميم 
مفتوح ومس�احة أك�رب مخصص�ة ملنطقة 
املعيش�ة املشرتكة، ومن الخارج، يبدو وكأنه 
عربة س�كن متنقلة مطورة، لكن من الداخل 
هناك العديد من العنارص املس�تقبلية، وفيما 
يىل نعرض الش�كل الذي س�يبدو عليه املنزل 

الذكي املستقبيل كما يىل: 
- يبلغ طول الهي�كل بأكمله حوايل 9 ياردات 

وعرضه حوايل 4 ياردات.
- يف الداخ�ل، ه�و جاهز تماًما للس�كن عند 

التسليم.
- يحتوي عىل غرفة معيشة ومطبخ وحمام وغرفة نوم ومنضدة بار.

 - هناك فتحة للضوء وتفتح الفضاء.
 - يش�تمل أثاثه عىل ش�فاط وحوض يف املطبخ وطاولة طعام وأريكة يف غرفة 

املعيشة ورف رسير وخزانة مالبس ومنضدة يف غرفة النوم.

تطوير منزل ذكى يشبه 
سفينة الفضاء

»مايكروسوفت« تعد تجديدا بصريا 
شامال لوندوز

مخاطر من استخدام سماعات
 األذن الالسلكية

الخميس 7 كانون الثاين  2021 العدد 2498 السنة العاشرة

نرش موقع رويرتز تقرير جديد كشف أن زيادة 
التنظيف م�ن قبل األش�خاص املصابني بالربو 
للوقاية من ع�دوى فريوس كورون�ا، قد يؤدي  
نوب�ات من امل�رض، وذلك وفقا مل�ا ذكره موقع 

.Reuters
وجد الباحثون الذين أجروا مسًحا عىل 795بالًغا 
يف الوالي�ات املتحدة يعان�ون من الربو بني مايو 
وسبتمرب أن نسبة الذين قاموا بتطهري األسطح 
باملبيض 5 مرات عىل األقل يف األس�بوع ارتفعت 
بنس�بة 155% بع�د ب�دء وب�اء كورون�ا، كم�ا 
أف�اد الباحث�ون يف دورية الحساس�ية واملناعة 
الرسيري�ة، يف املمارس�ة العملية أن اس�تخدام 
املناديل املبلل�ة املطهرة والبخاخات والس�وائل 
األخ�رى زاد أيًض�ا، بع�د حس�اب الس�لوكيات 
وعوام�ل الخط�ر األخ�رى، ارتبط�ت احتماالت 
اإلصاب�ة بالربو غري املنضبط بزيادة اس�تخدام 
األرسة للمناديل املطهرة، والبخاخات املطهرة، 
ومحالي�ل التبييض واملاء وغريها من الس�وائل 

املطه�رة.
وقال التقرير، ال تثبت الدراس�ة أن زيادة وترية 
التطهري تسبب يف اإلصابة بالربو غري املنضبط، 
ومع ذلك، تقول الدراسة إن األشخاص املصابني 
بالربو يحتاجون إىل خيارات تنظيف أكثر أماًنا، 
ينصح مركز الس�يطرة عىل األمراض والوقاية 
منها األمريك�ي«CDC« مرىض الربو أن يطلبوا 

من ش�خص آخر تنظيف األس�طح وتطهريها 
والبقاء يف غرفة أخرى عند استخدام املنظفات، 
أو املطه�رات وال يت�م التواج�د يف امل�كان اثناء 

استخدام املطهرات.
وأضاف املركز أيًضا، إن املاء والصابون قد يكونا 

لألس�طح  واألش�ياء الت�ي كافي�ني 
ملسها.ن�ادًرا م�ا يتم 

البخاخات المطهرة تزيد نوبات مرضى الربو

5G سامسونغ تكشف عن هاتف مخصص للعمل مع شبكات

ش�ارك مهن�دس معم�اري تصميًم�ا 
امله�ددة  البطري�ق  طي�ور  يحم�ي 
باالنق�راض ويوق�ف ذوب�ان الجلي�د 
القطب�ي يف أنتاركتي�كا، ف�إن املفهوم 
عب�ارة عن نظام من جزأين يس�تخدم 
األك�واخ الثلجي�ة ف�وق األرض وتحت 
املاء، وتوف�ر الهي�اكل العلوية لطيور 
البطري�ق موائ�ل م�ن صنع اإلنس�ان 
للتكاث�ر، جنًب�ا إىل جنب مع مس�احة 

كافية إلبقاء البيض دافًئا. 
ووفقا ملا ذكرت�ه صحيفة »ديىل ميل« 
الربيطاني�ة، يتميز الكوخ اإلس�كاني 
الس�فيل بثق�وب تش�به الحف�رة التي 
ومتصل�ة  البح�ر  إس�فنجة  تحاك�ي 

ببندول متأرجح مغمور باملياه. 
بواس�طة  البن�دول  يتح�رك  عندم�ا 
األم�واج، فإن�ه ينتج الكهرب�اء لتربيد 
الجلي�د املحي�ط، مم�ا ي�ؤدي إىل منع 

الصفائح املتجمدة من الذوبان.
حماي�ة  »نظ�ام  التصمي�م  ويس�مى 

البطري�ق«، ه�و م�ن أف�كار املصمم 
اإليرانى س�جاد نافي�دي، وعىل الرغم 
م�ن أنه ال ي�زال مرشوًع�ا مفاهيمًيا، 

يأمل نافيدي أن يعال�ج ذوبان الجليد 
القطب�ي م�ع إنش�اء موائ�ل لطي�ور 

البطريق.
يدف�ع ذوب�ان الجلي�د ن�وع بطاري�ق 
اإلمرباط�ور إىل االنقراض، ألن الطيور 

تعتمد ع�ىل املناظر الطبيعية املتجمدة 
للعي�ش والتكاث�ر، ومع وض�ع ذلك يف 
االعتب�ار، رشع نافي�دى يف إيج�اد حل 

لكال الحدثني.
 يتكون نظام الحماية من كوخ قباني 
ف�وق امل�اء يس�مح لطي�ور البطريق 
بالتجمع مًعا يف الداخل، جنًبا إىل جنب 
م�ع حاوية آمنة لوض�ع البيض، فهو 
مصم�م لحماي�ة الطيور م�ن درجات 
الح�رارة الت�ي يمك�ن أن تنخفض إىل 

-50 درجة فهرنهايت.
يوجد تحت املاء كوخ اسكيمو مقلوب 
مصمم مثل اسفنجة البحر ملنع الجليد 
من الذوبان عىل السطح، كما أن امليزة 
الرئيس�ية ه�ي البن�دول املرف�ق الذي 
يول�د الكهرباء عند تحريكه بواس�طة 
األمواج لتش�غيل نظ�ام تربيد يتضمن 
مروح�ة تربيد مائية، وتدف�ع الهياكل 
الب�ارد إىل املي�اه  امليكانيكي�ة اله�واء 

املحيطة وكذلك عىل السطح.

اكواخ ثلجية عائمة إلنقاذ طيور البطريق 

اإلمس�اك عن�د األطفال مش�كلة ش�ائعة، 
لكن قد يصعب اكتش�افه، وفًقا ألخصائى 
الجه�از الهضمى لألطفال بمستش�فيات 
كليفيالن�د كلينيك ىف أمري�كا محمد نارص 
قبانى، مضيفاً أن »نحو 1 من كل 20 زيارة 
ألطباء األطفال تتعلق باإلمساك، حيث تبدأ 
املش�كلة غالًبا عندما يكون األطفال بعيًدا 
عن املنزل ويخش�ون اس�تخدام الحمام«، 
وىف هذا التقرير نتعرف عىل أبرز طرق ملنع 

اإلمساك عند األطفال.
ووفقاً ملوق�ع »كليفيالن�د كلينيك« هناك 
ع�دد من األش�ياء الت�ى يج�ب مراقبتها 
لع�الج ومن�ع اإلمس�اك عن�د األطف�ال، 

وتشمل:
- قد يصبح الطف�ل أحمر الوجه أو يعانى 

من اإلجهاد أثناء حركة األمعاء.
- خطوط صغرية ىف الحفاضات أو املالبس 
الداخلي�ة ه�ذه عالم�ة محتمل�ة عىل عدم 

مرور الرباز بشكل صحيح.
- قلة الشهية وآالم ىف املعدة.

- التبول الالإرادى.
- التهابات املسالك البولية.

- ف�رتات طويلة من الوق�ت عىل القرصية 
»النونية«.

نصائح ملس�اعدة اآلباء ع�ىل تجنب إصابة 
الطفل باإلمساك

1. وضع روتني دخول الحمام
س�اعد طفلك ىف إنش�اء روتني حمام حتى 
يتمك�ن من اس�تخدامه بانتظام من خالل 

جدول منتظم للوجبات.
ح�اول أن يتن�اول الطفل وجب�ات الطعام 
يف نف�س الوق�ت كل يوم حت�ى يتمكن من 

دخول الحمام بعد تناول الطعام.
2. اجع�ل الطف�ل ي�رشب امل�اء وال تقطع 

الحليب
امل�اء رضوري ألجس�امنا للعم�ل بش�كل 
صحي�ح، ولتحريك األمعاء إىل جانب تناول 
نظ�ام غذائي مت�وازن تأكد م�ن أن طفلك 

يرشب أيًضا الكثري من املاء.
3. تضمني األلياف يف نظامهم الغذائي

يعترب تن�اول األلياف أم�ًرا صحًيا، لكن ما 
ه�ى كمية األلي�اف الكافي�ة؟ ملعرفة عدد 
جرامات األلياف التى يجب أن يس�تهلكها 
طفلك يومًيا أضف خمس�ة إىل سن الطفل 

)بالس�نوات(. عىل س�بيل املثال س�يحتاج 
إىل 7  العم�ر عام�ني  البال�غ م�ن  طفل�ك 
جرامات م�ن األلي�اف من ناحي�ة أخرى، 
يحتاج البالغون إىل نح�و 19 إىل 38 جراًما 

يومًيا حسب العمر والجنس.
قدم�ي الفواك�ه والخ�روات والحب�وب 
الكامل�ة مثل الخ�وخ واملش�مش والخوخ 
والزبيب والبازالء والفول والربوكيل للطفل.

4. الحد من اإلمساك باألطعمة
راق�ب تن�اول طفل�ك لألطعم�ة املس�ببة 
امل�وز واألرز والجب�ن  لإلمس�اك، ويعت�رب 
من أكرب األس�باب ألنها يمكن أن يس�اهم 
تناولها ىف اإلصابة باإلمساك، وهذا ال يعني 
التخلص م�ن هذه األطعم�ة تماًما« ، كما 

قال الدكتور قباني.
5. تشجيع ممارسة الرياضة

اجع�ل أمعائهم تتحرك من خالل تش�جيع 
الحرك�ة والنش�اط البدني تعت�رب الحركة 
مفيدة لألطفال ألنها ال تخلق فقط عادات 
جي�دة، وتطل�ق الطاق�ة وتمنع الس�منة، 
لكنها تس�اعد أيًضا يف وظيفة األمعاء لدى 

األطفال.

املش�اركني، أكثر عرض�ة لإلصابة باملضاعفات العصبي�ة، بما يف ذلك مرض تفحص دراس�ة دولية جدي�دة ما إذا كان م�رىض »كوفيد-19«  م�ن  مجموعت�ني  والخرف.وس�رتاقب  األج�ل لعدوى »كوفيد« عىل الجهاز العصبي املركزي.وس�يجري جانب منظمة الصح�ة العاملية، يف العواق�ب القصرية والطويلة الزهايمر«.وس�يبحث خ�رباء الصحة من أكثر م�ن 30 دولة، إىل الدراس�ة الرئيس�ية يف »مرض ألزهايمر والخرف: مجلة جمعية الدولي�ة الحالية، حس�بما ذك�رت جمعي�ة ألزهايمر.وأعلن عن من املستش�فيات، وأولئك املسجلني بالفعل يف الدراسات البحثية األش�خاص الذين لديهم حاالت مؤكدة لفريوس كورونا وخرجوا ألزهايم�ر 
فح�ص 

أكتوب�ر، امل�رىض املتعاف�ني خ�الل س�تة وتس�عة و18  ش�هرا.ويف 
وج�دت دراس�ة أن 
امل�رىض  معظ�م 
الذي�ن يدخل�ون 
ملستش���فى  ا
بفي�����روس 
ون�ا  ر ك����و
ن  ن�و يع���ا
مش�اكل  م�ن 
 ، عصبي����ة
ذل�ك  يف  بم����ا 
الدم�اغ  أم�راض 

التنكسية.

»كوفيد19-« على الدماغ!دراسة تفحص كيفية تأثير 

5 طرق لمنع اإلمساك عند األطفال 

»واتس آب« يحطم رقما قياسيا

مرتبة ذكية لألطفال تتعقب درجة حرارة أجسامهم
يف  الذكي�ة  األدوات  انت�رشت 
حي�ث  مؤخ�را،  م�كان  كل 
التكنولوجي�ا  رشكات  تق�وم 
ال�ذكاء االصطناعي يف  بدمج 
الس�يارات ومك�ربات الصوت 
الكهربائي�ة  واملصابي�ح 
والهوات�ف، ولعل األمر الجديد 
هو وصول ه�ذه التكنولوجيا 
للمرات�ب، فتع�اون خ�رباء يف 
 Nottingham Trent جامع�ة
Rober Ltd يف  م�ع رشك�ة 

تشيسرتفيلد لصنع مراتب 
ذكية لألطف�ال املبترسين 
إلبقائه�م يف درجة حرارة 
م�ن  للوقاي�ة  مثالي�ة 

املضاعفات الصحية. 
ووفق�ا مل�ا ذك�ره موقع 
مي�ل«  »دي�ىل  صحيف�ة 

الربيطاني�ة، فإنه غالًبا ما 
يك�ون األطف�ال املبترسين 

غ�ري قادري�ن ع�ىل الحف�اظ 
عىل درجة حرارة أجس�امهم 
األساس�ية، ويج�ب أن يظلوا 
يف حال�ة مس�تقرة يف جمي�ع 
األوق�ات، وإذا ل�م يك�ن األمر 

إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن  كذل�ك، 
مش�اكل صحية مثل مشاكل 
وصعوب�ة  الغذائ�ي  التمثي�ل 
مط�ورو  ويق�ول  التنف�س. 

الجديد  الرسي�ر 

إنه يمكن اكتش�اف التقلبات 
الصغ�رية يف درج�ات الحرارة 
واإلحم�اء ع�ىل الف�ور ملن�ع 
الطف�ل من الحص�ول عىل أي 
وه�ذا  ب�رودة، 

س�يعمل جنًب�ا إىل جن�ب مع 
اإلجراءات التي يتخذها طاقم 
الرعاية الصحية املتخصص. 

وتم بناء نموذج أويل من البويل 
يوريثان، ويتم اختباره حالًيا، 
الفري�ق إط�الق  يأم�ل  كم�ا 
املنتج يف الوقت املناس�ب، وال 
يوجد مخط�ط زمني حايل أو 

سعر لألداة.
وأض�اف فورد، »ال يس�تطيع 
األطفال الصغار جًدا تنظيم 
الح�رارة كما يفعل الكبار، 
ل�ذا ف�إن الحف�اظ ع�ىل 
درج�ة ح�رارة مناس�بة 
للجسم يف مثل هذا العمر 
رضوري«،  أمر  الضعيف 
»األطف�ال  أن  موضح�ا 
الذي�ن ال يت�م االحتفاظ 
الح�رارة  درج�ة  يف  به�م 
املناس�بة يواجه�ون خطرًا 
متزايًدا لإلصابة بمضاعفات، 
ع�ىل  حريص�ني  كن�ا  لذل�ك 
ع�ىل  يس�اعد  يشء  تطوي�ر 
ضم�ان تعظيم فرص نموهم 

الطبيعي«.

كش�فت رشكة سامس�ونغ مؤخرا ع�ن تصميم 
ومواصف�ات هاتف جدي�د طورته ليكون من بني 
أكث�ر األجهزة الذكية املنافس�ة املخصصة للعمل 
 Galaxy A42 5.ويأت�ي هات�فG م�ع ش�بكات
5G الجدي�د بهي�كل أنيق م�ن املع�دن والزجاج، 
تمتاز واجهت�ه الخلفية بتدرجات مميزة ألطياف 
ألوانه�ا، وتبل�غ أبع�اد الهي�كل يف ه�ذا الجه�از 

)8.6/75.9/164.4( ملم، أما وزنه ف� 193 غ.
 Super AMOLED وزود ه�ذا الجه�از بشاش�ة
بمق�اس 6.6 بوصة، دقة عرضها )720/1600( 

بيكس�ل، أبعاده�ا »20:9«، ومع�دل س�طوعها 
الهات�ف  له�ذا  تقريبا.ويمك�ن  ش�معة/م   266
االتص�ال بش�بكات 5G والتعام�ل برسع�ة م�ع 
 Snapdragon البيان�ات بفض�ل معالج من ن�وع
5G 750، ورشيح�ة موديم خاصة، فضال عن أنه 
مجه�ز بذواكر وصول عش�وائي 8/6 غيغابايت، 
وذواك�ر تخزي�ن داخلي�ة 128 غيغاباي�ت قابلة 
للتوسيع عرب بطاقات microSDXC.أما الكامريا 
األساس�ية ل�ه فتأت�ي رباعي�ة العدس�ة بدق�ة 
األمامية  )48+8+5+5( ميغابيكس�ل، والكامريا 

بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف 
عىل الوجوه.

ودعمت سامسونغ هذا الجهاز أيضا بمنفذين 
لبطاقات االتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، 
ورشيح�ة NFC للدف�ع اإللكرتون�ي، وأنظمة 
لتحديد املواقع عرب األقمار الصناعية، وبطارية 
بسعة 5000 مييل أمبري تعمل بتقنيات الشحن 
تش�غيل  بنظ�ام   5G  A42 الرسيع.ويعم�ل 
Android 10 م�ع واجه�ات One UI 2.5، اما 

أسعاره فتبدأ من 339 دوالرا تقريبا.

 »Daily mail« موق�ع  كش�ف 
الربيطان�ي أنه تم إرس�ال أكثر من 
تطبي�ق  ملي�ار رس�الة ع�رب   100
آب«،  »وات�س  الف�وري  الرتاس�ل 
ليل�ة رأس الس�نة.ولفت إىل أن هذا 
الع�دد الكبري من الرس�ائل يف نفس 
الي�وم، يعد أكثر م�ن أي يوم آخر يف 
تاري�خ هذا التطبي�ق، حيث أنه من 
ب�ني هذا الك�م الهائل من الرس�ائل 
االفرتاضية، كان هناك أكثر من 12 

مليار صورة.
ارتفاع�ا  القي�ايس  الرق�م  ويمث�ل 

جدي�دا يف ش�عبية التطبي�ق، حيث 
يس�تمر يف االنتش�ار ح�ول العال�م 

.»Daily mail»�وفقا لل
وبحسب املوقع الربيطاني، استحوذ 
الربيطاني�ون ع�ىل أكث�ر م�ن 900 
ملي�ون رس�الة، بينما بلغت نس�بة 
الرس�ائل املبعوثة م�ن الهنود، أكثر 
م�ن 20 ملي�ار رس�الة، حيث لفت 
املوقع إىل أن الرتحيب بالعام الجديد 
والدخول يف عقد جديد قد يجعل من 
الصع�ب كرس الرق�م القيايس لعدد 
الرس�ائل يف ي�وم واحد باملس�تقبل، 

م�ع احتمالي�ة أن تك�ون ليلة رأس 
مرش�حة   2020 الجدي�دة  الس�نة 
محتملة.وقالت رشكة »واتس آب«: 
»كم�ا تعلم�ون، احتف�ل الن�اس يف 
جميع أنح�اء العالم ببدء هذا العقد 
مع األصدقاء والعائلة، ولكن العديد 
منا الذين ل�م يتمكنوا من االحتفال 
مع أحبائه�م ش�خصيا، ولجأوا إىل 
هواتفهم ملش�اركة أمنياتهم بالعام 
الجديد م�ع اآلخرين«.وع�ىل الرغم 
م�ن أن�ه م�ن املحتم�ل أن تك�ون 
الرسائل باألغلب، معايدات وتهنئة، 

إال أن »واتس آب« ال يمكنه تأكيد 
محتوى الرسائل، بسبب التشفري 

التام بني األطراف.
رشك�ة  أوضح�ت  جانبه�ا  م�ن 
»يضم�ن  قائل�ة:  آب«  »وات�س 
التش�فري الت�ام ب�ني األط�راف يف 
وات�س آب، أن�ك أنت والش�خص 
ال�ذي تتواص�ل مع�ه، الوحيدين 
اللذي�ن بإمكانكما ق�راءة ما يتم 
إرس�اله، وليس باس�تطاعة أحد 
آخر ق�راءة ذل�ك، وال حتى واتس 

آب«.



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

مواقيت ال�صالة

الخميس  7 كانون الثاين  2021   العدد  2498  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5: 39

12 :8

5 : 27

6 :30

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

تعمل لونا ميتيج من خالل 
صوتها، ولذلك فهي تجد 
في ارتداء الكمامة تحديا 
كبيرا في أداء عملها، 
وهو ما دفعها إلى تعليم 
زمالئها كيف يجعلون 
اآلخرين يفهمون ما 
يقولون، حتى وهم يرتدون 
الكمامات.

منه«  تيش  »هو  مدينة  رشطة  احتجزت 
جثة  تخزينه  بسبب  رجال  الفيتنامية، 
نمر من نوع البرب الهندي الصيني النادر، 
ذكرته  ما  بحسب  وذلك  نبيذ،  يف  منقوعة 

وسائل إعالمية فيتنامية.
إكسربيس«  إن  »يف  صحيفة  وذكرت 
أن  االلكرتوني  موقعها  عىل  االخبارية 
الرشطة ألقت القبض عىل يل هاي ثو /28 
حماية  لوائح  »انتهاكه  بسبب  عاما/، 
والنادرة«،  باالنقراض  املهددة  الحيوانات 

بحسب الرشطة.
تربط  عالقة  هناك  أن  الرشطة  وذكرت 
تهريب  مجال  يف  تعمل  وعصابة  ثو  بني 
ذلك  إثر  عىل  وقامت  الربية،  الحيوانات 

بمداهمة منزله.
وقالت الرشطة إنها عثرت يف منزل الرجل 
نمر  رأس  جانب  إىل  النمر،  جثة  عىل 

محشو، ورأس دب محشو.
ويعتقد بعض الفيتناميني أن رشب النبيذ 
تقوية  عىل  يعمل  النمور،  مع  املنقوع 

صحتهم.

»المطابخ الشبح«
 تزدهر في زمن كورونا 

أقدم موظف مرصي عىل إلقاء زوجته من رشفة 
منزلهما قاصداً قتلها، بسبب خالف أرسي نشب 

بينهما.
مركز  نيابة  أن  السابع«  »اليوم  صحيفة  وذكرت 
بتهمة  املوظف  حبس  قررت  الزقازيق  رشطة 
الرشوع يف قتل زوجته 4 أيام عىل ذمة التحقيقات.
وزير  مساعد  الغفار،  عبد  إبراهيم  اللواء  كان 
من  إخطاراً  تلقى  الرشقية،  أمن  مدير  الداخلية 
الجنائية،  املباحث  مدير  رؤوف،  عمرو  اللواء 
العمر 53 عاماً  تبلغ من  يفيد بوصول ربة منزل 
بكدمات  مصابة  بالزقازيق  العام  املستشفى  إىل 

وكسور وحالتها مستقرة.
وتبني من التحريات نشوب مشادة بينهما بسبب 
املجني  بني  مشاجرة  إىل  تطورت  أرسية  خالفات 
عليها وزوجها املوظف )63 عاماً( بسبب خالفات 
عىل مرصوف البيت، فقام عىل أثرها بإلقائها من 

رشفة الطابق األول.
الزقازيق  رشطة  بمركز  األمنية  األجهزة  وألقت 
القبض عىل الزوج املتهم، وتمت إحالته إىل النيابة 

العامة للتحقيق معه.

»تشاينا  لرشكة  السابق  الرئيس  أن  الصني،  شمال  محكمة  « أعلنت  نغ و ر ا هو
أبرز قضايا  واحدة من  باإلعدام، يف  عليه  األصول، حكم  إلدارة 

الفساد يف البالد.
يبلغ  رشاوى  طلب  أو  بتلقي  شياومني  الي  وأدين 

مليون   276.72( يوان  مليار   1.788 حجمها 
عندما   ،2018 إىل   2008 بني  ما  فرتة  يف  دوالر( 
كان أيضا كبري منظمي املصارف، وفقا للمحكمة 

الشعبية املتوسطة يف تيانجني.كما أدين الي، الذي 
بتهمة   ،2018 يف  الحاكم  الشيوعي  الحزب  من  طرد 

تعدد الزوجات.
املواطنني وتلقى  ابتز  إن الي  الصينية،  السلطات  وقالت 

من  كبرية  مبالغ  الختالس  آخرين  مع  وتواطأ  رشاوى، 
األصول العامة، واستغل مناصبه لتقديم مزايا غري الئقة ملن 

رشوه.
القانون  عن  خارجا  كان  شياومني  »الي  أن  املحكمة،  بيان  يف  وجاء 
وجشع للغاية«.ورصحت رشكة هوارونغ، بأن لجنة الحزب الشيوعي 

الرشكة  قالت  اليوم«.بينما  »روسيا  وفق  الحكم،  تؤيد  الرشكة  يف 
اللجنة  عزم  تعكس  القاسية  شياومني  الي  معاملة  »إن  بيان:  يف 
املركزية القوي بزعامة يش جني بينغ، وعدم التسامح يف معاقبة 
لكن  واسع،  نطاق  عىل  اإلعدام  عقوبة  الصني  الفساد«.وتطبق 
إصدار الحكم باإلعدام يف جرائم مثل االختالس والرشوة والفساد 
انخفض يف السنوات األخرية وسط الرفض العام.وأصدت املحكمة 
الصينية حكما مماثال عام 2013 حني أعدم رجل األعمال تسنغ 

تشنغ جيه بعد أن أدانته املحكمة بجرائم مالية.

طرح أحد املهندسني املعماريني مفهوماً جديداً لحماية 
القطبية  القارة  يف  باالنقراض  املهددة  البطاريق 
ثلجية  ألكواخ  جزأين  من  تصميماً  مقدماً  الجنوبية، 
األكواخ  توفر  وفيما  املياه.  تحت  كما  األرض  فوق 
أجل  من  للبطاريق  اإلنسان  صنع  من  موائل  العلوية 
فإن  دافئاً،  البيض  إلبقاء  كافية  مساحة  مع  التكاثر 
املحيط  الجليد  لتربيد  الكهرباء  تنتج  السفلية  األكواخ 
لصحيفة  ووفقاً  املتجمدة.  الصفائح  ذوبان  ووقف 
القارة  يف  الجليد  ذوبان  كان  الربيطانية،  ميل«  »دييل 
الجنوبية يدفع ببطاريق »اإلمرباطور« نحو االنقراض؛ 
والتكاثر.  للعيش  املتجمدة  املناطق  عىل  تعتمد  ألنها 
وكانت هناك توقعات منشورة يف عام 2019 بانقراض 

املقبلة بسبب تناقص موائلها. الـ80 عاماً  املناخ يف غضون  النوع بسبب تغري 
أفكار املصمم سجد  البطاريق« هو من  الجديد، ويدعى »نظام حماية  املفهوم 
نافيدي. ويمكن أن تدخل البطاريق األكواخ الثلجية فوق األرض لوضع البيض يف 
بيئة آمنة، ذلك أنها مصممة لحماية الطيور من الحرارة التي يمكن أن تصل إىل 
50 درجة فرنهايت سالبة. أما تحت املياه، فيوجد كوخ معكوس يمتاز بثقوب 

وتتصل ببندول مغمور يتأرجح منتجاً كهرباء.

أكواخ ثلجية تحمي البطاريق المهددة باالنقراض !

إىل  كوفيد-19  جائجة  !أدت 
الشبح  املطابخ  ظاهرة  انتشار 
وهي  املتحدة،  الواليات  يف 
أن  للزبائن  يمكن  ال  مطابخ 
أو  املأكوالت  لتناول  يقصدوها 
تقوم  ال  إذ  طلبياتهم،  استالم 
توصلها  أطباق  بتحضري  سوى 
إليهم.وإذا بحث أحد عن مطعم 
»مونسرت  أو  وينغز«  »فايربييل 
ماك« يف األرايض األمريكية، فلن 
الشارع،  يف  له  الفتة  يوماً  يرى 
غري إن أجنحة الدجاج أو أطباق 
املعكرونة التي يعّدانها متوافرة 
الذكي  الهاتف  عىل  زّر  بكبسة 
عرب منّصة لتوصيل البضائع إىل 

املنازل.
كما  التجارية،  العالمة  فهذه 
العرشات غريها، أنشئت لغرض 
وهي  غري،  ال  املنتجات  تسليم 
تحّض أطباقا يف مطابخ توصف 

بـ »الشبح« بعيدا عن الزبائن.
تُعرف  التي  الظاهرة  فهذه 
)»دارك  الخفيّة  باملطابخ  أيضا 

كيتشن«(k والتي هي أصالً قيد 
ثالث  أو  سنتني  منذ  االزدهار 

تعّززت بفعل الوباء.
ويلفت »نيكستبايت«، وهو أحد 
الشبح  املطابخ  هذه  مشغيّل 
وينغز«  »فايربييل  قبيل  من 
و«مونسرت ماك«، إىل أن »عادات 
جّراء  من  تغرّيت  املستهلكني 
خاض  وقد  كوفيد-19.  وباء 

كثريون غمار هذه املنّصات«.
لهذا  مؤاتية  األحوال  وكانت 
إغالق  مع  املبادرات  من  النوع 
فتحها  ثّم  أشهر  طوال  املطاعم 
البقاء  البعض  وتفضيل  بقيود 
لتناول  الخروج  وعدم  املنزل  يف 
سبتمرب،  و  يناير  الطعام.وبني 
كربى  »دورداش«،  تلّقت 
يف  الوجبات  تسليم  منّصات 
من   %  47( املتحدة  الواليات 
 543 السوق(،  يف  الحصص 
بثالث  أكثر  أي  طلبية،  مليون 
املسّجل  املجموع  من  مّرات 
العام املايض، وفق »يورونيوز«.

هرب من المحاكم.. فحاصرته 
التماسيح في البحيرة !

عثر صيادان يف أيكة شاطئية بأقىص شمال أسرتاليا تعّج بالتماسيح عىل 
رجل عاٍر تبنّي أنه مالّحق قضائياً، تمكّن من الصمود بضعة أيام بني أشجار 

هذه الغابة متغذياً خصوصاً من حيوانات الحلزون.
وأفادت وسائل إعالم محلية بأن كيفن جوينر وكام فاوست كانا يصطادان 
السمك بعد ظهر األحد بالقرب من داروين، عاصمة والية نورذرن ترييتوري، 
عندما سمعا نداءات استغاثة من الرجل الذي كان مغطى بالطني وبلسعات 

البعوض.
وقال كيفن جوينر لـ«ناين نيوز« األربعاء »لم نفهم ما كان يفعل هناك«.

وكان الرجل مصاباً بالجفاف ويحتاج إىل املساعدة، لذلك اصطحبه الصيادان 
معهما وأعطياه مرشوباً وثياباً وأخذاه إىل داروين، عىل ما روى جوينر.

ولكن بمجرد وصوله إىل املستشفى، أوقفته الرشطة لعدم امتثاله للمراجعة 
القضائية يف قضية سطو مسلح.

يف  تجوله  أثناء  تاه  إنه  أخربهما  الرجل  ألن  ذهال  إنهما  الصيادان  وقال 
املنطقة.

وأكد املسؤول يف رشطة الوالية لني تورنر لوسائل اإلعالم أن الرجل يُحاكم 
يف قضايا عدة. وقال لـ«إن تي نيوز« إنه »أصبح قيد التوقيف لكنه ال يزال 

يف مستشفى داروين امللكي، حيث يعالج من محنته التي ألحقها بنفسه«.

رحالته  آخر  برلني،  يف  تيجيل  مطار  استضاف 
الفرنسية  الجوية  للخطوط  تابعة  طائرة  وهي 
متجهة إىل باريس، وغادرت وسط تهليل ونافورة 
مياه أطلقتها سيارات اإلطفاء باملطار عىل سبيل 

التحية.
حركة  أمام  مرة  ألول  تيجيل  مطار  وافتتح 
التجاري عام 1960، وكان يمثل إحدى  الطريان 
الغربية مع  برلني  تربط  التي  الرئيسية  البوابات 

بقية العالم.
من  مئات  واصطف  اإلنذار  صفارات  وانطلقت 
ركب  ملشاهدة  املدرج  عىل  املطار  يف  العاملني 
 60 بعد  املدرج  إىل  طائرة  آخر  يرافق  سيارات 
عاماً من وصول طائرة لرشكة الخطوط الجوية 
الفرنسية يف أول رحلة تجارية تهبط عىل املطار.

يشعر  الباردة  الحرب  يف  الطويل  لتاريخه  ونظراً 
عاطفي  بارتباط  برلني  سكان  من  كثريون 
بنتها  مؤقتة  جوية  كقاعدة  بدأ  الذي  باملطار 
أسابيع  غضون  يف  الفرنسية  االحتالل  قوات 
عندما  الغربية  برلني  إىل  اإلمدادات  إلرسال 

حارصتها القوات السوفييتية عام 1948.
االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  كثريون  وكتب 
تيجيل  مطار  إغالق  ويأتي  تيجيل«.  لك  »شكراً 
بعد أيام من افتتاح مطار برلني الدويل الجديد عىل 
الجانب اآلخر من املدينة متأخراً تسع سنوات عن 

املوعد الذي كان محدداً لذلك.

برلين توّدع مطار الحرب 
الباردة ب«نافورة مياه« !

يحتفظ بجثة نمر نادر في منزله !

بوابات فضائية لمناطق بعيدة في الكون !

هائلة  سوداء  ثقوباً  روس  علماء  اكتشف 
تكون  أن  املمكن  من  الكونية  املجرات  يف 

بوابات ملناطق بعيدة يف الكون.

نرش  دراسات  مجموعة  وأوضحت 
عن  نقالً  »سبوتنيك«،  موقع  تفاصيلها 
يمكن  أنه  أكاديمي«،  »أوكسفورد  موقع 

للمركبة الفضائية أن تمر نظرياً عرب هذه 
البوابات أو الثقوب الدودية، مشرية إىل أن 
املستوى العايل من اإلشعاع فيها لن يمنح 

الطاقم فرصة للبقاء عىل قيد الحياة.
لها  السوداء  الثقوب  أن  الباحثون  والحظ 
يف  منفذ  لها  ليس  ولكن  قوية،  جاذبية 

نقطة أخرى من الكون.
الفيزيائي  العمل،  مؤلفي  أحد  وذكر 
العلماء أحرزوا  أن  ميخائيل بيوتروفيتش، 

تقدماً طفيفاً يف دراسة الثقوب الدودية.
»الثقوب  لهذه  مشابه  جسم  أقرب  ويقع 
سنة  مليون   13 مسافة  عىل  الدودية« 
ضوئية من األرض التي ال تزال بعيدة عن 

متناول البرش.
وتصدر هذه الثقوب الدودية أشعة »غاما« 
داخل  املرتاكمة  التدفقات  تصادم  نتيجة 
اإلشعاع  هذا  فإن  وعليه  الدودية،  الثقوب 
عن  كثرياً  يختلف  مميز  طيف  له  سيكون 
تلك النفاثات أو أقراص الرتاكم من النوى 

املجرية النشطة.
وتلميذه  أينشتاين  ألربت  العالم  كان 
صياغة  أعادا  قد   ،1935 عام  روزن، 
اقرتاحاً  وقّدما  املوضوع،  هذا  حول  فكرة 
سّمياه »الجسور« التي تربط بني نقطتني 
نظرياً  تسمح  واملكان  الزمان  يف  بعيدتني 
بمرور املادة بني ثقبني واحد أسود واآلخر 
الجسور تعرف فيما  أبيض، وصارت هذه 
ثم  آينشتاين-روزن«  »جسور  باسم  بعد 

»الثقوب الدودية«.
عن  عبارة  هي  الدودية  الثقوب  أن  يُذكر 
الفضاء  يف  بعيدين  مكانني  تربط  أنفاق 
وقد  النسبية،  النظرية  حسب  املنحني 
من  السفر  ويمكن  فعالً  موجودة  تكون 

خاللها.

لتحويل  طريقة  ماليزيون  باحثون  طّور 
األلياف املوجودة يف أوراق األناناس، التي ليس 
يمكن  قوية  مادة  إىل  العادة،  يف  استخدام  لها 

استخدامها يف بناء هياكل الطائرات امُلسرّية.
وكان املرشوع، الذي يرأسه الربوفيسور محمد 
املاليزية،  بوترا  بجامعة  سلطان  حميد  طارق 
ملخلفات  ُمستدامة  استخدامات  إيجاد  يحاول 
وهي  النجات،  هولو  يف  مزارع  من  األناناس 

منطقة تبعد 65 كيلومرتاً عن كواالملبور.
األناناس  أوراق  وقال، يف ورشة عمل: »نحّول 
يف  تطبيقات  يف  استخدامها  يمكن  ألياف  إىل 
طائرة  صناعة  يف  وبخاصة  الطريان  مجال 

ُمسرّية«.
وأضاف أن الطائرات امُلسرّية املصنعة من املواد 

وزنها  إىل  قوتها  نسبة  تكون  الحيوية  املركبة 
الصناعية،  األلياف  من  املصنعة  تلك  من  أعىل 
التخلص  أنها أرخص وأخف ومن السهل  كما 

منها.
دفن  يمكن  الطائرة  ُدمرت  إذا  أنه  وأردف 

هيكلها يف الرتبة ليتحلل خالل أسبوعني.
هذه  من  األويل  النموذج  إن  يقول  ومىض 
ارتفاع  عىل  التحليق  يمكنه  امُلسرّية  الطائرات 

نحو ألف مرت والبقاء يف الجو نحو 20 دقيقة.
أكرب  ُمسرّية  بتصميم طائرة  الباحثون  ويأمل 
مجسات  منها  أكرب  حموالت  تسع  حجماً 
املراقبة  وألغراض  الزراعية  لألغراض  تصوير 

الجوية.

 ، أشهر  وبضعة  عاماً  العمر  من  تبلغ  أسرتالية  طفلة  تستطيع 
التزحلق والتوازن عليه، يف وقت بالكاد تميش عىل  استخدام لوح 
قدميها، وقد انترش لها فيديو عىل موقع »تيك توك« أخرياً، حصد 

ماليني املعجبني بقدراتها الباهرة.
بويل آنا غراي، ويبلغ عمرها تحديداً 15 شهراً، من نيو ساوث ويلز، 
تعلمت كيفية استخدام لوح التزحلق عىل يد والدها، ومنذ سبتمرب 
»تيك  موقع  عىل  لها  فيديو  مقاطع  تحّمل  والدتها  كانت  املايض، 
توك«، تظهر مهاراتها يف التزحلق، وتلك حصدت لتاريخه ما يصل 
إىل 7.3 ماليني إيماءة إعجاب، وجمهور من املعجبني وصل عددهم 
إىل 618 ألف متابع. وقد نرشت صحيفة »دييل ميل«، مقطع فيديو 
التزحلق، قبل  للطفلة، وهي تقف وتتوازن بشكل مثايل عىل لوح 
أن يدفعها والدها لصعود منحدر يف حديقة، يف مشهد مذهل فعالً، 
بالنسبة إىل فتاة بعمر 15 شهراً.وأفادت والدتها جسيكا آالرد، بأن 
طفلتها أظهرت اهتماماً كبرياً بلوح التزحلق أثناء قضائهم عطلة 
نهاية أحد األسابيع يف كوخهم، وكان والدها يحركها ذهاباً وإياباً 
تتعلم  أن  قبل  حتى  عليه،  تتوازن  كانت  فيما  التزحلق،  لوح  عىل 
امليش. وبعد أن بدت واثقة من نفسها عىل اللوح، كانا يدفعان بها 
يف أنحاء املنزل. ثم يف أحد األيام، دفعها والدها عرب ممر يف املنزل، 
ما  التزحلق.ودائماً  لوح  عىل  توازن  بأفضل  القيام  من  فتمكنت 
التزحلق، فيما تحيط  أثناء  الحماية  الطفلة خوذة وأدوات  تعتمر 

ذراعي والدها بها يف حال وقعت.

بيعت سمكة تونة ضخمة زرقاء الزعانف مقابل 20.8 مليون ين )202 
ألف دوالر( يف طوكيو يف أول مزاد هذا العام يف سوق السمك الرئيسية 

باملدينة. ويبلغ وزن السمكة 208 كيلوجرامات.

طائرات مسّيرة من مخلّفات األناناس !

طفلة بعمر سنة تتوازن على لوح تزحلق !

  سمكة تونة بأكثر
 من 200 ألف دوالر 

بالكامل يف شمال رشقي  الشتاء  الصقيع« يف فصل  تتفتح  »زهور 
الصني.بلغت درجة الحرارة يف مدينة هيخه بمقاطعة هيلونغجيانغ 
شمال رشقي الصني يف أول يوم من عام 2021، -25 درجة مئوية، 

بحسب صحيفة »الشعب« الصينية.
وقد أدى االختالف الكبري يف درجة الحرارة بني الداخل والخارج، إىل 
تفتح »زهور الصقيع« الجميلة والرائعة يف كل أرجاء مدينة هيخه.

»زهور الصقيع« تتفتح في شمال شرقي الصين

  اعدام رجل بتهمة تعدد الزوجات !

يلقي زوجته من شرفة 
المنزل بسبب خالفهما 

على المصروف

news


