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تصفيات وعقوبات.. أساليب »بوليسية« 
تتبعها واشنطن في التعامل مع الخصوم

اعتداء »صارخ« يطال مؤسسة أمنية عراقية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لم تمِض س�وى س�اعات قليلة عىل ترصيح�ات رئيس 
هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، التي فتح النار فيها 
ع�ىل الرئي�س األمريكي املنتهي�ة واليته دونال�د ترامب، 
وق�وات ب�اده املنت�رة يف الع�راق، حتى أعلن�ت وزارة 
الخزانة األمريكية، فرض عقوبات عىل الفياض بذريعة 

املشاركة باستهداف املتظاهرين.
ويف ترصيحات أدىل بها يوم الجمعة املايض، قال الفياض 
إنه »بعد س�نة عىل اغتيال الشهيدين القائدين تشهدون 
نهاية هذا املجرم )ترامب( وهو يحظى اليوم بخزي من 
أبن�اء قوم�ه«. وأكد أن »ردنا ع�ىل اغتيالهما هو خروج 

القوات األجنبية ولن نتنازل عن قرار الربملان«.
وع�ىل إثر ذلك، زعمت الخزانة األمريكية يف بيان أصدرته 
مس�اء الجمعة، أن الفياض كان عض�وا يف خلية األزمة 
التي كون�ت يف أواخر ع�ام 2019، والتي تألفت بش�كل 
أس�ايس من قيادات فصائل الحش�د الش�عبي، من أجل 

قمع املحتجني العراقيني«.
وذك�رت كذل�ك أن »العقوبات املفروضة ع�ىل الفياض، 
ومصالح�ه  ممتلكات�ه  جمي�ع  مص�ادرة  ستش�مل 
الش�خصية املوجودة يف الواليات املتحدة، أو تلك الخاصة 
به والتي بحوزة أو س�يطرة أش�خاص أمريكيني«، عىل 

حد زعمها.
الخارجي�ة  الق�رار األمريك�ي، قال�ت وزارة  ورداً ع�ىل 
العراقي�ة، أم�س الس�بت، إن »القرار مّث�ل مفاجأة غري 
مقبولة«، مؤكدة أنها ستتابع بعناية مع اإلدارة الحالية 
والجدي�دة يف واش�نطن جميع الق�رارات الص�ادرة عن 
وزارة الخزانة االمريكّية بحقِّ أسماٍء عراقّية والعمل عىل 

معالجة تبعات ذلك«.
من جانبه أصدر حزب الله بياناً جاء فيه: “بعدما أقدمت 
الوالي�ات املتحدة األمريكية عىل اغتيال نائب رئيس هيأة 
الحش�د الشعبي العراقي الش�هيد أبو مهدي املهندس يف 
جريمة موصوفة، ليس من املس�تغرب بتاتا إقدام وزارة 

الخزانة األمريكية عىل فرض عقوبات عىل رئيس الهيأة 
فالح الفياض، وهي عقوبات تضاف إىل سلسلة الجرائم 

املتمادية بحق العراق وشعبه«.
وأضاف الحزب أن »االدعاءات املتهافتة التي استخدمتها 
وزارة الخزانة األمريكية لتربير العقوبات تثري السخرية 
واالستهزاء بعد الفضيحة املتمثلة بقتل وجرح العرات 
من املتظاهرين األمريكي�ني منذ أيام أمام مبنى مجلس 

الشيوخ األمريكي”.
وتاب�ع الح�زب يف بيانه: “إنن�ا إذ ندين ونس�تنكر هذه 
الخط�وة األمريكي�ة بح�ق الفياض وم�ا يمثل�ه، فإننا 
نعتربه�ا وس�ام رشف عىل ص�دره تض�اف إىل تأريخه 
الجه�ادي الحاف�ل يف مواجه�ة اإلره�اب والتكفريي�ن، 
ونعلم تماما أن الس�بب الرئي�ي للعقوبات هو موقفه 
الحازم من االحتال األمريك�ي وعدم رشعية بقائه عىل 

أرض العراق، إضافة إىل دور الحش�د الش�عبي نفسه يف 
مواجهة داعش ومروعها اإلرهابي، وبالتايل إس�قاط 
كل املربرات والذرائع التي تس�تخدمها اإلدارة األمريكية 
إلبق�اء قوات االحت�ال جاثمة عىل صدر الع�راق، األمر 
الذي ترفضه غالبية الش�عب العراق�ي املجاهد والصابر 

والريف”.
ويف جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخامس م�ن كانون 
الثان�ي املايض، ص�وت مجلس الن�واب عىل ق�رار ُيلزم 
الحكوم�ة بالعمل ع�ىل جدولة إخراج الق�وات األجنبية 
من العراق، ومنعها من اس�تخدام أرض الباد وسمائها 
ومياهه�ا، لتنفيذ أي�ة أعمال عدائية تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
والق�ى الق�رار الربملان�ي، تأيي�داً ش�عبياً كب�رياً تمث�ل 
بتظاه�رات مليونية غاضبة، طالبت ب�”طرد االحتال” 

السيما بعد عملية االغتيال الغادرة.
بدوره يقول املحلل الس�يايس صباح العكييل ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »العقوبات األمريكي�ة جاءت بعد املواقف 
الوطنية التي تبناها رئيس هيأة الحش�د الش�عبي فالح 
الفياض، والتي يدفع ثمنها اليوم«، مؤكداً أن »العقوبات 
تمثل وس�ام رشف للفياض ودليل عىل أنه التحق بركب 

املجاهدين املطالبني بإخراج القوات األمريكية«.
ويضي�ف العكي�يل أن »ه�ذا الرج�ل )الفي�اض( فض�ل 
األه�داف الوطنية ورف�ض التواجد العس�كري، وبالتايل 
فإن العقوبات األمريكية تعت�رب تجاوزاً صارخاً من قبل 

الواليات املتحدة«.
وينبه العكييل إىل أن »الحشد الشعبي جزء من املؤسسة 
العسكرية العراقية، وأن الواليات املتحدة كشفت يف وقت 
س�ابق عن عدائها للحش�د بسبب إفش�اله مخططاتها 

التي أرادت النيل من العراقيني«.
ويلفت إىل أن »فالح الفياض شخصية حكومية، وبالتايل 
فإن ف�رض عقوبات عليه يع�د تدخاً أمريكي�اً كبرياً يف 
الشأن العراقي«، منوها إىل أن »ذلك جاء بسبب مطالبته 

بالثأر لدماء القادة الشهداء«.
ويف فجر يوم الجمع�ة املوافق )3 كانون الثاني 2020(، 
اس�تفاق العراقيون ع�ىل فاجعة حقيقي�ة أدمت قلوب 
املاي�ني منه�م، بعدم�ا نفذت طائ�رة أمريكية مس�رية 
هجوم�اً صاروخي�اً ع�ىل رت�ل كان يقل الش�هيدين أبو 
مهدي املهندس والجنرال قاس�م س�ليماني قرب مطار 

بغداد الدويل.
وأث�ارت ه�ذه الجريم�ة الت�ي نف�ذت بأمر مب�ارش من 
الرئي�س األمريكي املنتهي�ة واليته دونال�د ترامب، ردود 
أفعال غاضبة نظراً للمكانة الخاصة التي كان الشهيدان 
يحظيان به�ا بني العراقيني، الس�يما أنهما قادا معركة 
وجودي�ة كادت أن ُتس�قط ب�اد الرافدي�ن بي�د جماعة 
إرهابية بربرية، عملت عىل سفك دماء أبنائها عىل مرأى 
ومسمع املجتمع الدويل الذي بقي متفرجاً فرتة طويلة.
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في هذا العدد
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المراقب العراقي/بغداد...
أكدت وزارة الصحة، امس السبت ، 
انها اتفقت مع رشكة فايزر لتوريد 
1.5 ملي�ون جرح�ة خاص�ة بلقاح 
كورون�ا اىل الع�راق، فيم�ا لفتت اىل 

انها ستصل قريباً.
وق�ال الوزي�ر حس�ن التميم�ي يف 
ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »نس�بة الش�فاء م�ن ف�ريوس 
كورون�ا وصل�ت إىل 92% والوفيات 
تراجعت نحو 2% ومن بني اس�باب 

ذلك هو توفر بن�ى تحتية من ارسة 
ومعامل اوكس�جني واجهزة تنفس 

ومختربات«.
ولفت اىل ان »تراجع نس�ب االصابة 
قد يمهد للسيطرة عىل وباء كورونا 

بالكامل فيما لو التزم املواطنون«.
ولف�ت اىل أن »س�عر لق�اح كورونا 
ثابت عاملياً ويحدده االتحاد العاملي 
للقاح�ات وال صح�ة لتوجه العراق 
إىل اس�ترياد لقاح فاي�زر بأعىل من 

سعره العاملي«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت كتلة صادقون، امس الس�بت، أن رئي�س الحكومة يحاول التغطية 
ع�ىل فش�ل وزرائه. وق�ال النائب ع�ن الكتل�ة احمد الكنان�ي يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي«، أن »رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يحاول التغطية عىل فش�ل وزرائه يف إدارة املسؤولية«. وأضاف أنه »يجب 
أن تكون للشعب صورة واضحة بأن إدارة الكاظمي لهذه الحكومة فاشلة 
وال تس�تطيع تقديم اي يشء عىل ارض الواقع«. وأش�ار إىل أن »اس�تمرار 
الفش�ل الحكومي س�يذهب بالباد نحو الهاوية«، الفتا إىل أن »الحكومة 

بقيادة الكاظمي مخيبة لآلمال ولتطلعات الشعب العراقي«.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

ع�ىل خلفي�ة النكس�ة الت�ي تع�رض له�ا 
الرئي�س االمريكي الذي يوش�ك عىل نهاية 
واليت�ه دونالد ترامب س�يما بع�د تصويت 
الكونغ�رس ع�ىل ف�وز نظ�ريه ج�و بايدن 
برئاس�ة الواليات املتح�دة والتي جرت بعد 

يوم واحد من قي�ام أنصار ترامب باقتحام 
مبن�ى الكونغ�رس، وبالتزامن م�ع إصدار 
القضاء العراقي مذك�رة قبض عىل ترامب 
بتهم�ة الجريمة النك�راء التي اس�تهدفت 
قادة النرص الش�هيدين قاس�م س�ليماني 
وأبو مهدي املهندس عىل االرايض العراقية، 
ويف الوق�ت الذي تتهافت التهم عىل الرئيس 

االمريك�ي حت�ى وص�ل الح�ال للمطالب�ة 
بعزله تمهيدا لتحري�ك الدعاوى ضده، دعا 
مراقبون إىل اس�تثمار ذلك التخاذ املزيد من 
االج�راءات بغية تدوي�ل املذك�رة الصادرة 

بحق ترامب.
وي�رى مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس، أن 
الجان�ب العراق�ي مطالب بمتابع�ة جدية 

للقضي�ة، فيما ش�ددوا عىل اتخاذ املس�الك 
القانونية التي تجعل من الرئيس االمريكي 

مطلوبا من قبل اإلنرتبول الدويل.
وأصدرت محكمة الرصافة يف بغداد مذكرة 
قب�ض بح�ق الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب، بتهمة انته�اك الس�يادة العراقية 
وقت�ل قائ�دي الن�رص الش�هيدين قاس�م 

س�ليماني وأبو مه�دي املهن�دس يف مطار 
بغ�داد، فيما أعقب ذل�ك بأيام قليلة صدور 
ق�رار من قب�ل مجل�س الن�واب االمريكي 
يحس�م الجدل ويضع الحد ألح�ام ترامب 
ويعل�ن ف�وز باي�دن بالرئاس�ة االمريكية 

بشكل نهائي.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ما زال�ت أبراج نق�ل الطاق�ة الكهربائية يف 
محافظة االنبار تتعرض إىل هجمات منظمة 
لتدمريه�ا , ولكن هذه املرة ليس�ت من فعل 
عصابات داعش ، بل هو الرصاع العش�ائري 
ب�ني أبن�اء االنب�ار لاس�تحواذ ع�ىل عقود 
حماية االب�راج والتي تقع ضم�ن أراضيهم 
, يف ظ�ل غي�اب القانون وكأنه�ا مقاطعات 
تملكها العش�ائر  بعيدا عن سطوة القانون، 

فقبل أيام قليلة قامت إحدى عش�ائر االنبار 
بتفجري أبراج نقل الطاقة عىل خلفية إحالة 
عق�د حماية االب�راج إىل مقاولني م�ن أبناء 
االنب�ار، ما أغاظ ذل�ك الفعل تلك العش�رية 
فدم�رت خمس�ة أب�راج , دون رادع قانوني 

لها.
وأناط�ت وزارة الكهرب�اء حماي�ة االب�راج 
إىل العش�ائر من�ذ عام 2014 وم�ا زالت تلك 
العش�ائر تس�تغل ضعف الحكومة لتفرض 

اإلت�اوات ع�ىل املقاول�ني الت�ي اُحيل�ت لهم 
حماي�ة االب�راج , وإال فمصريه�ا التدمري , 
ورغ�م جه�ود االجه�زة االمني�ة وقطاعات 
الحشد الشعبي بالتعاون مع رشطة الطاقة 
يف  تدمريه�ا  العش�ائر ت�رص ع�ىل  أن  إال   ,
ح�ال عدم حصولهم عىل اإلت�اوات أو عقود 

الحماية .
محافظ األنبار، عيل فرحان الدليمي كشف ، 
عن وجود اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة 

الكهربائية.
وقال الدليمي، إنه »تم االتفاق مع العش�ائر 
والحش�د الشعبي والجيش، لتسيري دوريات 
أمنية مستمرة مع الخط الناقل للكهرباء«، 
داعي�اً »رشط�ة الطاقة إىل أخ�ذ دورها عىل 
الرغ�م م�ن أن إمكانياتها ال تكف�ي لتوفري 

الحماية يف عمق الصحراء«.
وأضاف، أن »املس�افة طويل�ة للخط الناقل 
للطاق�ة الكهربائية، الت�ي تمتّد من 100 إىل 

150 كم«.
وأكد أن »القوات األمني�ة ماضية بإجراءات 
التحقي�ق، بع�د إلقاء القبض ع�ىل عدد من 
املش�تبه بهم بهذا الخصوص، كما أن العمل 

جار إلعادة األبراج«.
مختصون أكدوا أن محافظة االنبار ما زالت 
منذ تحريره�ا من عصاب�ات داعش تواجه 
أزمة تفجري أبراج نقل الطاقة الكهربائية ...
تفاصيل اوسع صفحة 3

دماء قادة النصر تغرق »ترامب«.. هل يلجأ 
العراق إلى المحاكم الدولية؟

أبراج نقل الطاقة تتساقط أمام الصراعات 
العشائرية في األنبار

المراقب العراقي/بغداد...
فض�ل  ع�يل  الس�يايس  املحل�ل  أك�د 
الس�فارات  ان  الس�بت،  ام�س  الل�ه، 
والقنصليات تحولت اىل محميات لحكم 

العوائل.
وق�ال فض�ل الل�ه يف ترصي�ح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »وزارة 
الخارجي�ة تش�كل اهمية كب�رية يف أي 
دولة من دول العالم باعتبارها ترجمان 
السياسة الخارجية والجرس الرابط بني 
الع�راق ومحيطه العامل�ي ومن خالها 
الحكومات تصدر سياس�اتها للمحيط 
الدويل، إال العراق فسفاراته وقنصلياته 

مسخرة لخدمة املتنفذين بالدولة«.

وأض�اف أن »الع�راق ويف ظ�ل وج�ود 
االقطاعي�ات السياس�ية تحولت وزارة 
الخارجي�ة في�ه إىل ضيع�ات وانس�اب 
وعوائ�ل تس�يطر عليه�ا، فباالضاف�ة 
للفس�اد املايل واالداري الذي ترتب فيها 
وعىل وجود عوائل مالكة للوزارة فأنها 
فشلت فش�ا ذريعة بسبب عدم وجود 
ش�خصيات حقيقية كف�وءة اكاديمية 
العلمي�ة  االمكان�ات  تمتل�ك  مهني�ة 
والعملية لتس�تطيع رس�م سياس�ات 
الع�راق  تس�اعد  حقيقي�ة  خارجي�ة 
باالنفتاح ع�ىل العالم الخارجي وتكون 
عن�رصا ايجابيا يف جذب االس�تثمارات 

الخارجية للسوق العراقية«.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ا النائ�ب الس�ابق محمد س�عدون 
الصيه�ود، ام�س الس�بت، اىل رضورة 
تدوي�ل الجرائ�م االمريكي�ة يف الع�راق 

انطاقاً من اغتيال قادة النرص .
وقال الصيهود يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »القض�اء العراقي يعمل 
دائم�ا ع�ىل تحقي�ق العدال�ة وانصاف 
الضحاي�ا واملظلوم�ني ال س�يما م�ن 
و  واالغتي�ال  الغ�در  اي�ادي  طالته�م 
الس�عيدان  الش�هيدان  مقدمته�م  يف 
املجاهدان ابو مهدي املهندس والجنرال 
قاسم س�ليماني ومن استشهد معهم 
يف ليل�ة االغتي�ال الغادرة الت�ي نفذتها 
طائ�رات الع�دو االمريك�ي الصهيوني 

العام املايض ».
واض�اف : »يج�ب تش�كيل لجن�ة من 
دع�وى  ورف�ع  العراقي�ني  املحام�ني 
قضائية ع�ىل املجرم ترامب يف محكمة 
الع�دل الدولي�ة يف الهاي كون�ه العقل 
املدب�ر لتل�ك العملي�ة وهو م�ن اعطى 
اوام�ر اغتي�ال ق�ادة الن�رص يف العراق 
للتنظيم�ات  مقارعته�م  بس�بب   ،
للمخطط�ات  وافش�الهم  االرهابي�ة 
الصهيوامريكي�ة الت�ي حاول�ت تدمري 
ان  مؤك�دا   ، املنطق�ة  ودول  الع�راق 
تل�ك  ازاء  االي�دي  مكت�ويف  الوق�وف 
الجريم�ة النكراء هو اس�تهانة بدماء 
بتصحياته�م  واس�تخفاف  الش�هداء 

وانجازاتهم ».

محلل سياسي: السفارات تحولت 
إلى محميات للعوائل

برلماني سابق يدعو لتدويل 
الجرائم األمريكية في العراق

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائب رياض املس�عودي، امس الس�بت، ان ف�رتة تمديد 
الفص�ل التريع�ي س�تكرس مل�روع املوازنة العام�ة لعام 

.»2021«
وقال املس�عودي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن “تمديد الفصل التريعي االول من السنة التريعية الثالثة 
ملدة ش�هر واح�د س�يكون مخصص الق�رار م�روع قانون 

املوازنة العامة لعام 2021”.
واض�اف ان “التمدي�د ج�اء لقضي�ة معين�ة وه�ي م�روع 
املوازن�ة”، مش�ريا إىل أن “جميع الجلس�ات املق�رر انعقادها 

ستخصص القرار املوازنة فقط”.
ولف�ت اىل ان�ه » م�ن املق�رر اس�تضافة واس�تجواب عدد من 

الوزراء واملسؤولني يف حكومة الكاظمي«.

نائب: فترة تمديد الفصل 
التشريعي سُتكرَّس للموازنة

الصحة: اتفقنا مع فايزر على 
تزويدنا بـ«1.5« مليون جرعة لقاح 

كتلة سياسية: الكاظمي يحاول 
التغطية على فشل وزرائه

رسميًا.. حسن أحمد مدربًا 
6لكرة الطلبة
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

ترامب وخزي الدنيا 
ما حص�ل يف األيام األخرية من رئاس�ة دوالند ترامب أمر 
يس�تحق التوثيق والتوقف عنده كشاهد ومصداق ودليل 
وآي�ة من آيات رب العاملني لخزي الدنيا قبل عذاب اآلخرة 

المرباطور الدولة األوىل يف العالم .
 لق�د عاث ترامب يف األرض فس�ادا فمن�ح القدس هدية 
لدول�ة إرسائي�ل ونق�ل س�فارة أمري�كا لها ول�م يكتِف 
بذلك ب�ل اع�رف بالجوالن الس�ورية ضمن )الس�يادة( 
اإلرسائيلية ولم يكتِف بذلك فأعلن مرشوعه املشؤوم بما 
يس�مى صفقة القرن والس�عي لضم األغوار والضفة إىل 
كيان بني صهيون ولم يكتِف بذلك  بل راح يوغل يف إهانة 
األعراب وابتزاز خزائن النفط الس�عودي وبقية مش�ايخ 
الخلي�ج بمئ�ات املليارات وصفقات األس�لحة ولم يكتِف 
بذلك فكانت اتفاق�ات إبراهام للتطبيع القس���ري بني 
قرقوزات األنظم�ة العربية وإرسائيل ول�م يكتِف ترامب 
بكل ذلك فكان اغتيال الشهيدين املهندس وسليم����اني 
عرب�ون الصدمة الك�ربى وإقام�����ة حج���ة األرض 

عىل السم����اء فج����اء الرد . 
ترام�ب ب�كل رعونت�ه وش�قاوته واس�تهتاره بالقوانني 
الدولي�ة وم�ا يحمل م�ن نفس ش�وفيني عن�ري وما 
يتعام�ل به من المب�االة بكل من اع�رض أو لم يعرض 
بعدما خضعت له أوروبا برؤس�اء دول اتحادها مؤيدين 
مرغمني صامتني وبعدما انقاد له النظام العربي الرسمي 
بإذعان وذل وخنوع بأشباه الرجال من أصحاب الجاللة 
والس�يادة والسمو وهيئاته الدينية . ها هو ترامب اليوم 
معت�وه مخب�ول منب�وذ يف أمريكا 
م�ن الجمهوري�ني كم�ا ه�و عند 

الديمقراطيني .
 كأن�ه فق�د العقل وأم�ى مختل 
التوازن حيث أمر أنصاره بالتوجه 
إىل مقر الكونغ�رس ملنع التصديق 
انتخاب�ات  يف  باي�دن  ف�وز  ع�ىل 
الرئاس�ة وحص�ل م�ا حص�ل من 
كارثة لم ُتنَس وما أثبت هشاش�ة 
الديمقراطية األمريكية وقتل ودماء 
و)حواس�م( وفوىض ث�م يتلقى اإلهانة واالس�تكبار من 
أعض�اء الحزب الجمه�وري قبل الديمقراط�ي والرئيس 
باي�دن ث�م يخ�رج ترام�ب مت�ربىء مما حص�ل ويدعو 
إىل محاس�بة اإلرهابيي��������ن ال���ذي�ن اقتح��موا 

الكونغرس !!. 
الي�وم أمريكا عىل ش�فا املجه�ول وترامب فق�د املوالني 
واملؤيدين له حتى يف الحزب الجمهوري وأصوات تنحيته 
ومحاكمت�ه جنائيا  تتع�اىل يف مجلس الن�واب األمريكي  
واس�تقاالت أركان إدارته تتواىل بل وصل األمر إىل القضاء 
العراقي الذي يصحو متأخ�را ويقر مذكرة إلقاء القبض 
ع�ىل ترامب بتهم�ة القتل العمد للش�هدين أبطال النر 

ورفاقهما .
 ل�م يبَق مع ترامب س�وى نع�اج التطبي����ع يتباكونه 
وينع�ون أنفس�هم بع�د ما التح�ق نتنياهو بمن ش�مت 

وتشفى .
 أخ�ريا وليس آخرا أتذكر ما قاله اإلم�ام الخميني رحمه 
الل�ه بعدم�ا احتل ص�دام املحم�رة وعبادان وس�أله أحد 
الصحفي�ني بأن ص�دام قد انتر عليكم فم�اذا تقولون 
فرد علي�ه الخميني قائال )َم�ْن يضحْك أخ�رًيا يبِك كثريًا 
( وفع�ال بكى ص�دام وبك���ى البع�ث املقبور وضحكت 

إيران وصارت بلدا نوويا رغم أن����ف الجميع .
 نع�م ما يمر به ترامب اليوم هو خ�زي الدنيا قبل عذاب 

اآلخرة. اللهم إني شامت. اللهم إني شامت.
 اللهم إني شامت.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
هاجم�ت الجبه�ة العراقي�ة، امس الس�بت، عضو 
مجل�س الن�واب أحم�د عبد الل�ه الجب�وري امللقب 
ان صفقات�ه  إىل  اش�ارت  فيم�ا  ب�«أب�و م�ازن«، 

املشبوهة انكشفت أمام الشعب العراقي.
وقال�ت الجبه�ة يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 

نسخة منه، إن »محاوالت املدعو ابو مازن استهداف 
عضو الجبهة والقيادي فيها جاسم الجبارة بسبب 
او دون س�بب هي جزء من تخبطات أعداء الشعب 
العراقي يف محاولة يائس�ة لخلط األوراق والتغطية 
عىل الفس�اد الذي ازكم االنوف يف محاولة الستمالة 
الجماهري«، مبينة أن »تلك املحاوالت املس�تهلكة لم 

تعد تنطيل عىل القايص والداني الن الشعب العراقي 
عموم�ا وابن�اء محافظة ص�الح الدي�ن خصوصا 
اصبح�وا ع�ىل قناع�ة كامل�ة بم�ن كان معه�م يف 
مواجه�ة مش�اكلهم وتحدياتهم ومن اس�توىل عىل 
ثرواتهم واوصلهم اىل حافة الهاوية طيلة السنوات 

السابقة«.

م�ن  البع�ض  »مح�اوالت  أن  الجبه�ة،  واعت�ربت 
املفلس�ني واملتصيدين باملاء العكر للمساس برموز 
الجبهة واعضاءها ه�ي محاوالت رخيصة من تلك 
األطراف للتغطية عىل فش�لها وش�عورها الواضح 
بانتهاء دورهم بعد انكش�اف صفقاتهم املشبوهة 

امام الشعب العراقي«.

الجبهة العراقية: »أبو مازن« مستهلك وصفقاته المشبوهة مكشوفة أمام الشعب

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

عل���ى  االمريك���ي  ال���رد 
ق���رار القض���اء العراق���ي 
المتعل���ق بتجريم ترامب 
هو وض���ع رئي���س هيئة 
الحش���د الش���عبي الس���يد 
فالح الفي���اض على الئحة 

العقوبات.
الس���يادة..  الس���يادة.. 

السيادة

رئيس كتلة نيابية: خالفات عميقة على 4 فقرات في الموازنة يصعب حلها
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد رئيس كتلة إرادة الربملانية، النائب حسني عرب، امس السبت، 
صعوبة التوافق بشأن املوازنة يف ظل الخالفات العميقة بشأنها.

وق�ال ع�رب، إن »هن�اك خالفات عميق�ة تتعلق بزي�ادة نفقات 
الحكوم�ة يف املوازنة، وخفض قيمة الدينار، واس�تقطاعات من 
مرتبات املوظفني، وحصة إقليم كردس�تان من املوازنة، وغريها، 
لذا فإن امللف صعب واملوازنة فيها عجز وعليها خالفات كبرية«.

وحذر عرب من »املناكفات السياسية ومحاوالت تعطيل املوازنة، 
مل�ا لذلك من خطورة عىل الوضع الع�ام للبلد، خصوصا أن تدخل 
املصالح الضيقة يف املوازنة س�تكون له تداعيات سلبية«، مشددا 
»يج�ب أن تقبل املوازنة بمرشوع وطني وليس برؤية ش�خصية 

أو مناطقية«.
وأك�د، أن »للربملان حق حذف بعض امل�واد، وتخفيض النفقات«، 
داعي�ا إىل »رضورة التوافق لتمريره�ا، ألنها تؤثر عىل البالد وعىل 
سري حركة السوق، لكن يجب أن يكون التمرير برشط أن تجري 

عليها تعديالت مدروسة بشكل صحيح ومهني«.

تحرك نيابي لقطع مخصصات المنافع االجتماعية للرئاسات الثالث
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�ف النائ�ب يف الربمل�ان م�ر الك�روي، 
امس الس�بت، عن تحرك نيابي قريب إللغاء 
»’ش�امل«’ للمناف�ع االجتماعية للرئاس�ات 

الثالث يف البالد.
وق�ال الك�روي، يف تريح صحف�ي تابعته 

»املراقب العراقي« إن »هناك توافقا بني عدد 
كبري من الن�واب، حيال مل�ف رضورة الغاء 
ش�امل مللف املناف�ع االجتماعية للرئاس�ات 
الثالث، خاص�ة وان البالد تم�ر بأزمة مالية 
خانقة تستدعي تقليص النفقات املالية غري 

الرورية«.

واض�اف الك�روي، أن »هن�اك ح�راكاً نيابياً 
قريب�اً للدع�وة إىل الغاء ش�امل ل�كل املنافع 
وب�دون  الث�الث  للرئاس�ات  االجتماعي�ة 
استثناء«، مؤكدا انه »سيجري جمع تواقيع 
نيابي�ة م�ن اجل مناقش�ة االم�ر يف مجلس 

النواب«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت مكافحة إجرام بغداد، امس السبت، عن إلقاء القبض عىل 

منتحل صفة ضابط ومتهمني آخرين بالقتل واالتجار بالبرش.
وقال�ت املكافحة، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إنها »سجلت نش�اطات مهمة ضمن حصيلة ممارساتها األمنية 
خالل )٢٤( س�اعة املاضية، وتضمنت القبض عىل متهم بجريمة 
قتل وفق املادة ٤٠٦ ضمن قاطع مكتب مكافحة إجرام الكرامة، 
بينم�ا تمكن مكتب مكافحة إجرام الصالحي�ة من إلقاء القبض 
ع�ىل متهم قام بانتح�ال صفة ضابط رشطة برتب�ة مالزم وفق 
امل�ادة ١٦٠ ق.ع، يف ح�ني ألق�ت مف�ارز لجنة مكافح�ة االتجار 
بالبرش/الرصافة القبض عىل متهم�ة لقيامها باالتجار بالبرش، 

وتم توقيفهم وفق املادة ٦ من قانون مكافحة االتجار بالبرش«.
وأضاف�ت، أن »مف�ارز املديرية نفذت أوامر قب�ض بحق عدد من 
املتهمني لقيامهم برسقة مبالغ مالية، ومحالت تجارية، ومنازل 
س�كنية، وآخرين متهم�ني بالتزوير ومطلوب�ني بقضايا جنائية 
آخرى ضمن مكات�ب مكافحة إجرام عدد م�ن مناطق العاصمة 

االخرى«.

املراقب العراقي/ صالح الدين...
أف�ادت وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية، امس الس�بت، 
بإلقاء القبض عىل ثالث�ة ارهابيني ينتمون لعصابات داعش يف 

صالح الدين.
وقال�ت الوكال�ة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »من خالل متابعة عنارص عصاب�ات داعش ضمن قواطع 
املسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية 
اس�تخبارات صالح الدي�ن يف وزارة الداخلية م�ن القاء القبض 
ع�ىل ثالثة ارهابي�ني مطلوبني وف�ق احكام امل�ادة )٤ ارهاب( 

النتمائهم لعصابات داعش االرهابي«.
وأضافت، أن »املتهمني عملوا بمايس�مى قاطع س�امراء تحت 
كنى واس�ماء مختلف�ة والذي اعرف�وا من خ�الل التحقيقات 
معهم بأنتمائه�م لتلك العصابات االجرامية واش�راكهم بعدة 
عملي�ات ارهابية ض�د القوات االمنية واملواطن�ني قبل عمليات 

التحرير«.
وأش�ارت الوكالة، إىل »تدوين اقوالهم باالعراف وتس�ليمهم اىل 

جهة الطلب بوصل استالم اصويل«.

القبض	عىل	منتحل	صفة	ضابط	
ومتهمين	بالقتل	واألتجار	بالبشر

االستخبارات	تقبض	عىل	3 
دواعش	يف	صالح	الدين

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

منهل عبد األمري المرشدي ..

رفع الحصانة يسهل تعقيد اإلجراءات

نكسة ترامب »تحفز« العراق على مفاتحة 
اإلنتربول إلصدار مذكرة دولية بحقه

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
عىل خلفية النكس�ة التي تعرض 
لها الرئيس االمريكي الذي يوشك 
عىل نهاي�ة واليته دونال�د ترامب 
س�يما بع�د تصوي�ت الكونغرس 
عىل فوز نظريه جو بايدن برئاسة 
املتح�دة والت�ي ج�رت  الوالي�ات 
بعد ي�وم واح�د من قي�ام أنصار 
ترامب باقتحام مبنى الكونغرس، 
وبالتزام�ن م�ع إص�دار القض�اء 
العراقي مذكرة قبض عىل ترامب 
بتهم�ة الجريم�ة النك�راء الت�ي 
الشهيدين  النر  استهدفت قادة 
مه�دي  وأب�و  س�ليماني  قاس�م 
املهن�دس ع�ىل االرايض العراقية، 
ويف الوق�ت ال�ذي تتهاف�ت التهم 
عىل الرئيس االمريكي حتى وصل 
الح�ال للمطالب�ة بعزل�ه تمهيدا 
دع�ا  ض�ده،  الدع�اوى  لتحري�ك 
مراقبون إىل اس�تثمار ذلك التخاذ 
املزيد من االج�راءات بغية تدويل 

املذكرة الصادرة بحق ترامب.
الش�أن  يف  مراقب�ون  وي�رى 
العراق�ي  الجان�ب  أن  الس�يايس، 
مطالب بمتابعة جدي�ة للقضية، 
فيم�ا ش�ددوا عىل اتخاذ املس�الك 
القانوني�ة التي تجعل من الرئيس 
قب�ل  م�ن  مطلوب�ا  االمريك�ي 

اإلنربول الدويل.
وأص�درت محكم�ة الرصاف�ة يف 
بغداد مذك�رة قبض بحق الرئيس 

األمريك�ي دونالد ترام�ب، بتهمة 
انته�اك الس�يادة العراقي�ة وقتل 
الش�هيدين قاس�م  النر  قائدي 
س�ليماني وأب�و مه�دي املهندس 
يف مط�ار بغداد، فيم�ا أعقب ذلك 
بأي�ام قليلة صدور ق�رار من قبل 
مجل�س النواب االمريكي يحس�م 
الج�دل ويضع الحد ألحالم ترامب 
بالرئاس�ة  باي�دن  ف�وز  ويعل�ن 

االمريكية بشكل نهائي.
وبحس�ب تقاري�ر أمريكي�ة فأن 
إقال�ة ترامب تضعه أم�ام طاولة 
تهم صعب�ة عىل طاول�ة القضاء 
االمريك�ي، منه�ا قضاي�ا مالي�ة 
بس�وء  معني�ة  أخ�رى  وكذل�ك 
استخدامه للس�لطة، وكذلك فأن 
٦ دعاوى قضائي�ة، بينها االبتزاز 
مس�تقبله  س�تقرر  واالحتي�ال 
خروج�ه  بع�د  مب�ارش  بش�كل  
»البي�ت األبيض« وخس�ارته  من 
الجمهوري�ة  رئاس�ة  امتي�ازات 
عق�ب ٤ س�نوات م�ن االحتم�اء 

ب�«الحصانة«.
املل�ف  ه�ذا  ح�ول  وللحدي�ث 
والخط�وات املقبل�ة املطلوبة من 
املحل�ل  أك�د  العراق�ي،  الجان�ب 
أن  الكنان�ي،  كام�ل  الس�يايس 
طوي�ل  طري�ق  أمام�ه  »الع�راق 
لتحوي�ل الحك�م ال�ذي أصدرت�ه 
محكم�ة الرصافة بحق ترامب إىل 
مذك�رة قب�ض دولية يت�م العمل 

عليها بالتعاون مع »اإلنربول«.
ل��  الكنان�ي، يف تري�ح  وق�ال 
»ع�ىل  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
الحكوم�ة العراقي�ة تكليف جهة 
قانوني�ة تعن�ى بالقضي�ة بغي�ة 
الرس�مية  الجه�ات  مفاتح�ة 
القضائ�ي  بالتسلس�ل  وتعم�ل 
حتى الحص�ول عىل مذكرة قبض 

دولية«.
الح�ال  »انق�الب  أن  وأض�اف، 
ع�ىل ترام�ب يف ظل تغ�ري وضعه 
الس�لطة  الس�يايس وإزاحته من 
تدين�ه يصب�ح  وظه�ور قضاي�ا 
تحقيق تل�ك الخطوة أمرا يس�ريا 
مقارنة بما إذا كان رئيس�ا مقاال 
قضائي�ة  مش�اكل  وج�ود  دون 
»املذك�رة  أن  إىل  مش�ريا  علي�ه«، 
العراقي�ة تمنع ترامب من تحركه 
م�ع ال�دول الت�ي تتعامل بش�كل 

مبارش مع العراق«.
القض�اء  »موق�ف  أن  واعت�رب 
العراق�ي حتى يومنا ه�و موقف 
س�ليم وإن ج�اء متأخ�را ويع�د 
انتص�ارا إلرادة الش�عب العراق�ي 
وث�أرا للش�هداء من ق�ادة النر 

ورفاقهما«.
يشار إىل أن أمريكا اعرفت عالنية 
بتنفيذه�ا جريم�ة اغتي�ال قادة 
النر ورفاقهم�ا، يف مطار بغداد 
ال�دويل »املدني«، مخرق�ة يف ذلك 

سيادة العراق أرضاً وشعباً.

جدد النائب عن تحالف س�ائرون عيل س�عدون الالمي 

التأكي�د عىل ع�زم تحالفه دخ�ول االنتخاب�ات املقبلة 

منف�رداً، وذل�ك بالت����زام�����ن مع بدء تس�جيل 

املفوضية لألح�زاب والكيانات السياس�ية، وفيما أكد 

ع�ىل أهمي�����ة إجراء االنتخاب�ات بموعدها املقرر، 

اش����ار اىل أن مف���وضي�ة االنتخ���اب�ات تعم�ل 

حاليا ع�ىل إج����راءها وف����ق امل�����وعد املحدد 

لها رسميا.

الالم�ي، يف تري�ح لرادي�و  وق�ال 

وتابعت��������ه  »املرب������د« 

إن�ه  العراق�����ي«  »املراق�ب 

»وبالرغ������م م������ن 

التفاوض���ات السياس�ية 

ج�رت  ال���ت�ي  الكث�رية 

إال ان�ه ال يوج�����د يشء 

رسمي حتى اآلن«.

إذاعيترصيح
عضو	بسائرون:	تحالفنا	
سيدخل	االنتخابات	منفردًا
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اكدت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ، ان  االتفاقية الصينية هي 
الضمانة الوحيدة لتطوير البنى التحتية وانهاء الفس�اد يف املشاريع، 
مبينة ان االتفاقية س�تحل ازمة الخدمات الكربى.وقال عضو اللجنة 
ف�اح الخفاجي   ان “االتفاقية الصينية من اهم ركائز تنمية العراق  
املس�تقبلية وال يمكن التفريط فيها كونها الس�بيل الوحيد يف تطوير 
البن�ى التحتي�ة وانهاء الفس�اد والبريوقراطية يف انجاز املش�اريع”.

وأضاف الخفاجي، ان “خطوة بناء الف مدرس�ة باالتفاق مع رشكة 
صيني�ة مختص�ة م�ن  خال دف�ع النفط له�ا خارج حص�ة االوبك 
النفطي�ة للعراق خطوة يف غاية االهمية لزيادة دخل الباد “.واش�ار 
اىل ان “ الع�راق ق�د ينجح يف تطوير اغلب بن�اه التحتية يف حال ابعاد 
الضغ�وط السياس�ية وعدم الس�عي الفش�ال املرشوع كم�ا جرى يف 

قانون البنى التحتية يف عهد رئاسة حكومة نوري املالكي”.

االقتصادية النيابية: االتفاقية الصينية هي 
السبيل الوحيد لتطوير العراق وانهاء الفساد

اعل�ن مرصف الرافدين، عن اطاق مبادرة النافذة الواحدة لتمويل 
املش�اريع االس�تثمارية يف الباد وبس�قوف مالية مفتوحة .وقال 
املكتب االعامي للمرصف يف بيان ، انه “تماشيا مع سياسة وخطة 
املرصف الهادف�ة اىل دعم االقتصاد الوطني واملس�اهمة يف تفعيل 
القطاع الخاص والنش�اطات والفرص االس�تثمارية وبتوجيه من 
وزارة املالي�ة لدعم االس�تثمار فقد تق�رر اطاق مب�ادرة النافذة 
الواحدة لتعزي�ز القطاع االس�تثماري يف العراق”.وأض�اف البيان 
أن “ه�ذه املب�ادرة تقوم عىل اس�اس تس�هيل وتبس�يط اجراءات 
الرشكات واملس�تثمرين وانجاز املعاملة يف وقت وبرسعة قياسية 
بعي�دا عن الروتني وحلق�ات الرتهل الزائدة الت�ي تتطلب اكتمالها 
اليام معدودة وذلك عرب انش�اء غرفة موحدة من االقس�ام املعنية 
واملناطه لها مهمة االس�تثمار يكون هدفه�ا االنتهاء من معاملة 

املستثمر ومنحه القرض بكل سهولة وانسيابية”.

الرافدين يطلق مبادرة النافذة الواحدة 
االقت�صاديلتمويل المشاريع االستثمارية

ضعف القانون يفتح أبواب الصراعات العشائرية حول مقاوالت خطوط نقل الطاقة في األنبار 
فساد وهدر مالي من نوع آخر

 يف ظ�ل غي�اب القان�ون وكأنها 
مقاطعات تملكها العشائر  بعيدا 
عن س�طوة القان�ون، فقبل أيام 
قليلة قامت إحدى عشائر االنبار 
بتفجري أب�راج نق�ل الطاقة عىل 
خلفية إحالة عقد حماية االبراج 
إىل مقاولني من أبن�اء االنبار، ما 
أغ�اظ ذل�ك الفعل تلك العش�رية 
فدمرت خمسة أبراج , دون رادع 

قانوني لها.
الكهرباء حماية  وأناط�ت وزارة 
االب�راج إىل العش�ائر من�ذ ع�ام 
2014 وم�ا زال�ت تلك العش�ائر 

تستغل ضعف الحكومة لتفرض 
الت�ي  املقاول�ني  ع�ىل  اإلت�اوات 
 , االب�راج  له�م حماي�ة  اُحيل�ت 
وإال فمصريه�ا التدم�ري , ورغم 
جهود االجهزة االمنية وقطاعات 
الحش�د الش�عبي بالتع�اون مع 
رشط�ة الطاقة , إال أن العش�ائر 
ترص ع�ىل تدمريه�ا يف حال عدم 
حصولهم ع�ىل اإلتاوات أو عقود 

الحماية .
محاف�ظ األنب�ار، ع�ي فرح�ان 
الدليمي كشف ، عن وجود اتفاق 
الطاق�ة  أب�راج  لحماي�ة  أمن�ي 

الكهربائية.
وق�ال الدليمي، إنه »ت�م االتفاق 
مع العش�ائر والحش�د الش�عبي 
دوري�ات  لتس�يري  والجي�ش، 
أمنية مس�تمرة مع الخط الناقل 
للكهرباء«، داعياً »رشطة الطاقة 
إىل أخ�ذ دوره�ا ع�ىل الرغ�م من 
أن إمكانياته�ا ال تكف�ي لتوف�ري 

الحماية يف عمق الصحراء«.
طويل�ة  »املس�افة  أن  وأض�اف، 
للخط الناقل للطاقة الكهربائية، 
التي تمتّد من 100 إىل 150 كم«.

وأكد أن »الق�وات األمنية ماضية 
إلقاء  بع�د  التحقيق،  بإج�راءات 
القبض عىل عدد من املشتبه بهم 
به�ذا الخصوص، كم�ا أن العمل 

جار إلعادة األبراج«.
مختص�ون أك�دوا أن محافظ�ة 
االنب�ار م�ا زال�ت من�ذ تحريرها 
تواج�ه  داع�ش  عصاب�ات  م�ن 
أزمة تفج�ري أبراج نق�ل الطاقة 
الكهربائية والفاعل هذه املرة هم 
أبناء العش�ائر التي تم�ر االبراج 
يج�ربون  فه�م   , أراضيه�م  يف 

وزارة الكهرب�اء ع�ىل إعطائه�م 
عقود حماي�ة االب�راج وهذا يدل 
ع�ىل ضع�ف االجه�زة االمنية يف 

املحافظة وهناك تواطؤ ما بينها 
الت�ي التس�مح  وب�ني العش�ائر 
بدخول القوات االمنية ملناطقهم 

يف ظ�ل ضع�ف الحكوم�ة الت�ي 
وجهت قواتها لحف�ظ النظام يف 
الجن�وب تاركة املناط�ق الغربية 

وعش�ائرها الت�ي تتج�اوز ع�ىل 
أن  الحكوم�ة  وع�ىل   , القان�ون 
ع�ىل  س�يادتها  لف�رض  تدخ�ل 

أرايض االنبار.
بالش�أن  املخت������ص  وي�رى 
الطائ�ي يف  االقتص�ادي جاس�م 
اتصال مع )املراقب العراقي(: أن 
التج�اوزات عىل أب�راج الكهرباء 
يف  االخ�رية  االون�ة  يف  ازدادت 
محافظ�ة االنب�ار , بس�بب عدم 
اح�رتام العش�ائر هن�اك لهيب�ة 
الدولة ويتحمل سياسيو املناطق 
الغربي�ة ج�زءا كب�ريا م�ن هذه 
االزمة فهم يمنعون وصول قوات 
كافية من رشطة حماية الطاقة 
, ب�ل إنه�م يتفقون مع عش�ائر 
تل�ك املنطق�ة عىل عدم الس�ماح 
بدخولهم م�ن أجل الحصول عىل 
عقد حماية تلك االبراج وبخافه 

يتم تدمريها .
وتابع الطائ�ي: أن عقود حماية 
الطاق�ة نوع مبطن من الفس�اد 
, ف�وزارة الكهرباء ترصف مئات 
الرتيليون�ات م�ن الدنانري بحجة 

ه�ذه  بينم�ا   , االب�راج  حماي�ة 
املناطق  الظاه�رة تختف�ي م�ن 
ورغ�م   , والوس�ط  الجن�وب 
جه�ود االجهزة االمنية والحش�د 
الش�عبي يف حماي�ة تل�ك االبراج 
, إال أن املس�افة أكث�ر م�ن 100 
كيلو مرت , لذلك تس�تغل العشائر 
وبالتواطؤ مع بعض السياسيني 
تلك الثغ�رات للمطالب�ة بحماية 

االبراج.
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن 
االقتصاد عبد الحس�ني الشمري 
يف اتصال مع ) املراقب العراقي(« 
أن م�ا يت�م رصف�ه م�ن أم�وال 
حماي�ة  بحج�ة  العش�ائر  ع�ىل 
اخرتعته�ا  بدع�ة  ه�ي  االب�راج 
وزارة الكهرب�اء يف عه�د الوزي�ر 
الفاس�د قاس�م الفه�داوي م�ن 
أجل ضمان والء تلك العش�ائر له 
, فكان�ت عق�ود حماي�ة االبراج 
تح�ال إىل عش�ائر , والعجيب أن 
ه�ذه القضية النراه�ا يف مناطق 
الجنوب والوس�ط التي عشائرها 

هي التي تحمي األبراج مجانا .

م���ا زالت أبراج نق���ل الطاق���ة الكهربائية في 
محافظة االنبار تتع���رض إلى هجمات منظمة 
لتدميره���ا , ولكن هذه المرة ليس���ت من فعل 
عصاب���ات داع���ش ، بل هو الصراع العش���ائري 
بين أبناء االنبار لالس���تحواذ على عقود حماية 

االبراج والتي تقع ضمن أراضيهم .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

س�جلت أس�عار النف�ط، ، ارتفاع�اً جدي�داً لتحق�ق أكرب 
مكاسب اسبوعية لها.

واغل�ق خام برن�ت عن�د 56.25 دوالًرا للربمي�ل ، مرتفعاً 
1.87 دوالر أو 3.44٪، وس�جل الخام مكاس�ب اسبوعية 
بلغ�ت نس�بتها 8.1٪، وأغلقت العقود اآلجل�ة لخام غرب 
تكس�اس الوس�يط )WTI( عن�د 52.72 دوالًرا للربمي�ل، 

وسجلت مرتفعة 1.89 دوالر ، أو 3.72٪ ، وهي أيًضا أعىل 
مستوياتها منذ أواخر شباط، وسجل خام غرب تكساس 
الوس�يط مكاسب أس�بوعية بنس�بة 7.7٪.ودفع ارتفاع 
األس�هم العاملية مؤرشات ني�كاي اليابانية واألمريكية إىل 
مس�تويات قياس�ية جديدة ، حيث ركز املس�تثمرون عىل 
املزيد من التحفيز إلصاح الرضر االقتصادي للوباء.وقال 

محللون إن أس�عار النفط قد تش�هد تصحيًحا يف األشهر 
املقبل�ة إذا ظل الطلب ع�ىل الوقود مقي�ًدا بالوباء. القيود 
الصارمة عىل الس�فر واألنش�طة األخ�رى يف جميع أنحاء 
العال�م الحتواء الزي�ادة يف ح�االت COVID-19 تؤثر عىل 
مبيع�ات الوقود ، مما يضع�ف احتمالية تعايف الطلب عىل 

الطاقة يف النصف األول من عام 2021.

وهن�اك أيًضا نق�اط مضيئة لاس�تهاك ع�ىل الرغم من 
فريوس كورونا حيث يواجه نصف الكرة الش�مايل ش�تاء 
قارس الربودة. أدى أبرد طقس يف بكني منذ عام 1966 إىل 
ارتفاع أسعار الطاقة املحلية ومن املتوقع أن تظل درجات 
الح�رارة يف معظم أنحاء أوروبا وآس�يا دون املتوس�ط يف 

معظم شهر كانون الثاني.

البرلمان يلمح لتغيير شامل في الموازنة: تتعارض مع البرنامج الحكومي واإلصالحات
يعقد مجلس النواب جلسة مخصصة إلنجاز 
القراءة األوىل ملرشوع قان�ون املوازنة العامة 

االتحادية للسنة املالّية الحالية 2021.
وأك�د مق�رر اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أحم�د 
الصف�ار ، أن “جمي�ع م�واد املوازن�ة قابل�ة 
للتغي�ري لتعارضها م�ع الربنام�ج الحكومي 
واإلصاح�ات املفرتضة”.وأض�اف، أن�ه “إذا 
عقدت الجلس�ة اليوم السبت س�تقرأ املوازنة 
قراءة أوىل، وستكون هناك جلسة يوم االثنني 
أو الثاثاء للقراءة الثانية، وبعدها ستتس�لم 
اللجنة املالية املرشوع، وتبدأ بمناقشة جميع 
ما ورد يف م�رشوع موازن�ة 2021”، الفتاً اىل 
أن “جمي�ع بنود املوازنة قابل�ة للتغيري، ألنها 
ال تنس�جم مع الربنامج الحكوم�ي واملنهاج 
ال�وزاري والورق�ة البيضاء املقدم�ة من قبل 
وزارة املالية«.واوض�ح أن “املح�ور الرئي�س 
األول من املحاور الخمس�ة يف الورقة البيضاء 
التي قدمتها الحكومة، يركز عىل ترشيد 
النفقات وزيادة اإليرادات، إذا 
ما الحظن�ا يف ه�ذه املوازنة، 

أنه�ا تعد من ك�ربى املوازن�ات يف العراق منذ 
عام 2004، وهي موازنة توس�عية انفجارية، 
فأغلب بنود االنفاق أصبح بها توس�ع وليس 
ترش�يدا، وهذا فيه تناقض للمح�ور الرئيس 
يف الورقة البيضاء«.وأكد الصفار أّن “املوازنة 
واملتوس�طة  الفق�رية  الطبق�ات  تس�تهدف 
واملوظف�ني م�ن ذوي الرواتب املتوس�طة أو 

الدني�ا، ك�ون الق�رار الخ�اص بتغيري س�عر 
رصف الدين�ار مقابل ال�دوالر، أدى اىل تضخم 
بنسبة 25 باملئة، وهذا يعني انخفاض الدخل 
الحقيقي للموظف�ني بهذا املقدار، و25 باملئة 
من الدخل بدأ يتآكل بس�بب التضخم وارتفاع 
االسعار”، منوهاً بأن “هذه الطبقة هي األكثر 
ترضراً من املوازنة، علم�ًا أن الورقة البيضاء 

تق�ول إن )اتج�اه الحكوم�ة دعم وتش�جيع 
الطبقات الهش�ة ومحدودي الدخل(”.وانتقد 
مق�رر اللجن�ة املالي�ة م�ا وصف�ه بالخط�أ 
القانون�ي الذي وقعت فيه الحكومة بمس�ألة 
الرضائ�ب، وق�ال: إن “الحكوم�ة وب�دالً من 
التوج�ه اىل الهدر املوج�ود يف جباية وتحصيل 
االيرادات؛ وقعت يف خطأ يتمثل يف إدراج تغيري 
قانوني يف سعر رضيبة الدخل ضمن مرشوع 
املوازن�ة ال�ذي يع�د م�ن القوان�ني )املؤقتة( 
التي ت�رسي ملدة ع�ام فقط، بينم�ا القوانني 
الرضيبية قوانني )دائمة( ترسي بش�كل عام 
لغاية تعدي�ل القوانني أو إلغائه�ا”، مبيناً أنه 
“إذا أرادت الحكوم�ة أن تغ�ري أو تعدل قانون 
الرضيب�ة؛ يفرتض أن تق�دم مرشوع )قانون 
تعدي�ل الرضيب�ة( أو امل�واد املوج�ودة ضمن 
قانون الرضيبة، وليس بإدراج سلم تصاعدي 
باس�تقطاع الرضيب�ة م�ن املوظف�ني ضمن 
قان�ون املوازن�ة الذي ه�و قان�ون )مؤقت(، 
بمعنى أن الحكوم�ة أجرت تغيريات يف قانون 

)دائم( ضمن قانون )مؤقت(”.

النف��ط يتج�����اوز 56 دوالرا للب���رمي���ل ال��واح���د

مبالغ فلكية تصرفها القنصليات 
والسفارات لفائدة األحزاب والدولة 

أك�دت عض�و لجن�ة االقتصادي�ة النيابية ندى ش�اكر ج�ودت، أن 
»مبال�غ فلكية« ترصفه�ا القنصليات والس�فارات تمرير اجندات 
األح�زاب وفوائدها، أما الدولة »صفر اليدي�ن« ال تمرر أي مصالح 
له�ا يف الدول، ويف حني أش�ارت إىل أن بعض الس�فراء والقناصل ال 
يجي�دون حتى اللغة التي تتحدث بها الدول املعينني فيها، اوضحت 
أن تلك التعيينات اقترصت عىل أبناء وأش�قاء املسؤولني والزعماء.
وقال�ت ج�ودت , إن »العرشات م�ن البعثات يج�ب غلقها من قبل 
وزارة الخارجي�ة ك�ون العراق لم يس�تفد منها، س�يما مع دول ال 
ترتبط مع العراق بعاقات تجارية او يتواجد فيها جالية عراقية«، 
الفتة إىل أن »القنصليات والس�فارات العراقية ترصف مبالغ فلكية 
من اجل تمرير سياس�ة بعض االح�زاب دون اي مصالح عراقية«.
وأضاف�ت أن »تعيين�ات  الس�فراء والقناص�ل اقترصت ع�ىل ابناء 
واش�قاء الزعم�اء السياس�يني م�ن اجل التمت�ع بمبال�غ ورواتب 
وسكن وامتيازات ودراسة«، يف حني نجد أن 
هناك سفراء وقناصل ال يجيدون حتى 
التكل�م باللغ�ة يف الدول الت�ي يمثلون 

العراق فيها.

كوجر : رواتب الموظفين والمتقاعدين 
ستصرف بموعدها ولن تتأخر

اعلنت اللجنة املالية النيابية ان رواتب املوظفني واملتقاعدين 
سترصف بموعدها ولن تتاخر بتاخر اقرار املوازنة ».

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر  :« ان مجلس النواب 
س�يجري تعدي�ات كبرية عىل فق�رات قان�ون املوازنة لعام 
2021 ، ولكن ليس بالرضورة ان تحدث مش�اكل بني الكتل 
السياس�ية حولها ، ونامل ان تتوافق الكتل السياس�ية عىل 

بنود قانون املوازنة بارسع وقت ممكن ».
واكد ان مناقش�ة املوازنة لغاية اقرارها يحتاج وقت يرتاوح 
بني 20 - 30 يوما ، الفتا اىل انه من السابق الوانه الحكم عىل 
فق�رات قانون املوازنة بدون الجلوس واجراء املناقش�ة مع 
الجه�ات املعنية يف الوزارات الت�ي طلبت املبالغ ، وثم تحديد 
املبال�غ التي تحتاجه�ا فعا واملهمة وغ�ري املهمة وهل هي 

شكلية او واقعية ؟«.
واوض�ح ان وزير املالية اعط�ى تعليم�ات اىل دوائر الوزارة 
بش�أن رصف رواتب املوظف�ني واملتقاعدين لش�هر كانون 
الثاني الجاري والتي ستكون وفق مبدأ 1 / 12 ، ولن ينتظر 
اق�رار املوازن�ة ليت�م رصف الروات�ب ، وبالتايل تاخ�ر اقرار 
املوازن�ة لن يؤثر ع�ىل رصف رواتب املوظف�ني واملتقاعدين 

اشهر الحايل ».

أرقام واقتصاد

مليارات دينار قيمة العقار 
الذي اوقفت هيئة النزاهة 

التالعب بملكيته في 
محافظة االنبار

 4

فرصة عمل ستوفرها 
المدينة الصناعية في 

ذي قار بعد اكتمال البنى 
التحتية لها 

 1500

نائب كردي:ال يوجود إتفاق بين بغداد وأربيل 
حول إيقاف الرواتب الفضائية في اإلقليم

نف�ى عضو اللجنة املالية يف برملان كردس�تان، بهجت 
عي، وجود اتفاق م�ع بغداد حول إيقاف الرواتب غري 
القانوني�ة باإلقليم.وق�ال عي يف حدي�ث  صحفي، إن 
“قرارات السيطرة عىل الرواتب غري القانونية يف اإلقليم 
ال عاقة له�ا بالحكومة االتحادية وال االتفاق معها”.
وأضاف، أن “هذه اإلجراءات مرتبطة بقانون اإلصاح 
الذي أق�ره برملان اإلقلي�م والحكومة ملزم�ة بتنفيذه 
للقضاء عىل الفاس�دين والذي�ن يتاعبون باملال العام 
والس�يطرة عىل الفضائيني والذي�ن يتقاضون رواتب 
غ�ري قانونية”.وأوض�ح عضو اللجن�ة، أن “الحكومة 
االتحادي�ة طلب�ت أع�داد املوظف�ني يف اإلقلي�م وت�م 
تزويدها بالبيان�ات والوثائق الكاملة واإلجراءات التي 
تتخذها حكومة اإلقليم هي خطوات إصاحية أخرها 
انشغال الحكومة بأزمة فريوس كورونا وما تبعها من 
أحداث، ولكن قانون اإلص�اح ماض بالتنفيذ”.قررت 
وزارة الش�هداء واملؤنفلني يف حكومة إقليم كردستان، 
إيق�اف رواتب 13 ألف�اً من ذوي الش�هداء واملؤنفلني 
بسبب عدم توفر الرشوط.وذكرت الوزارة يف بيان ، أنه 
“تنفي�ذا للفق�رة الثالثة من امل�ادة الرابعة من النظام 
رق�م 4 لس�نة 2020 واملتعلق بقان�ون االصاحات يف 
روات�ب املوظفني واملخصصات واالمتي�ازات والتقاعد 

يف اقليم كردس�تان – العراق، وفيما يتعلق بنظام رقم 
9 املخت�ص بتحدي�د حقوق وامتيازات ذوي الش�هداء 
وضحاي�ا االنف�ال يف اقلي�م كردس�تان للع�ام 2020، 
وبقرار وزاري من وزارة ش�ؤون الشهداء واملؤنفلني، 
قررت ال�وزارة اليوم  2021/1/6 قطع منح 13،282 
ش�خصا لم تتوفر فيهم الرشوط القانونية”.ويف وقت 
سابق، أعلنت وزارة املالية يف حكومة كردستان، قطع 
رواتب “غ�ري قانونية” ألكثر من 10 آالف ش�خص يف 

اإلقليم.

نائبة: فاسدون يعطلون محطات الكهرباء 
عمدًا إلجبار الدولة على استيراد الطاقة

طالبت النائب�ة عالية نصيف، رئيس الوزراء بتنفيذ حملة لتطهري 
وزارة الكهرب�اء من الفاس�دين وإعفاء عدد م�ن أصحاب املواقع 
القيادي�ة وإحالتهم اىل املحاكم املختصة بتهم�ة التخريب املتعمد 
واله�در باملال العام، مبينة أن حيتان الفس�اد يف الوزارة يتعمدون 
تعطي�ل محط�ات الكهرب�اء إلجبار الدول�ة عىل اس�ترياد الطاقة 

بماي�ني ال�دوالرات . وقال�ت يف بي�ان ، إن الفاس�دين يف ال�وزارة 
يمارس�ون دوراً تخريبي�اً بالتواط�ؤ م�ع جه�ات خ�ارج الوزارة 
تعطيهم عموالت به�دف تعطيل محطات الكهرباء وإجبار الدولة 
عىل استرياد الطاقة، ومن بني املحطات محطة )ما عبدالله( التي 
تم تأخري إنجازها بشكل متعمد بعد ان تم التعاقد مع رشكة بغداد 
املش�بوهة والتي لم تنجز اعمال التأهيل رغم اس�تامها 80٪ من 
مبل�غ العقد الكي، وتمت تس�وية العقد بالرتضية لصالح الرشكة 
الفاس�دة ». وأضافت نصيف أن محطة )القيارة( الغازية بس�عة 
750 ميغ�اواط ت�م اطفاء وحداتها ال� 6 منذ انش�ائها عام 2018 
وتعم�ل بواقع وح�دة واحدة 125 ميغ�اواط، والهدف من اإلطفاء 
هو جعل الدولة تضطر الس�ترياد الطاقة من خورمالة بواقع 400 
ميغاواط وبمبالغ كبرية تتجاوز 110 مايني دوالر لصالح رشكتي 
كار وقيوان ». وتابعت :« أما محطة )الدبس( الغازية والتي بسعة 
250 ميغاواط فلم يتم تشغيلها عىل الرغم من أن وحداتها جديدة 
وم�ن ارقى املوديات، وقد تعاقدت عىل نصبها وزارة الكهرباء مع 
رشك�ة ايرانية منذ 2010 ووصلت نس�بة االنج�از بها 67٪ ولكن 
حيت�ان الفس�اد يف ال�وزارة عرقل�وا اكمالها بذرائع متع�ددة ليتم 

االستمرار يف استرياد الطاقة من كردستان بمايني الدوالرات ». 



ودولي4 عربي 

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

تسييس وكذب غربي ال ينتهي

المراقب العراقي/ متابعة
وج�اء الطلب عن طري�ق نائب املندوب 
األمريكي ل�دى األمم املتحدة ريتش�ارد 
ميلز، الذي دعا يف اجتماع ملجلس األمن 
الدويل روسيا وغريها من »املدافعني عن 
الحكومة السورية«، إىل حث دمشق عىل 

االعرتاف باستخدام أسلحة كيماوية.
وق�ال ميل�ز: »نعتقد أن مجل�س األمن 
مس�ؤول عن ضمان ف�رض العقوبات 
يس�تخدمون  الذي�ن  ع�ىل  الوخيم�ة 
األسلحة الكيماوية، ال يمكننا أن نبقى 
صامتني وال يمكننا الس�ماح أن يصبح 
اس�تخدام األس�لحة الكيماوية مقبوالً 
أو طبيعي�اً«. وأك�د أن أمري�كا ترّح�ب 
»باملسار املوثوق واملوضوعي واملهني«، 
الذي اتبعته األمانة الفنية ملنظمة حظر 

األسلحة الكيميائية.
والغري�ب أن س�وريا عض�و يف منظمة 
»حظر االس�لحة الكيميائية« وس�لمت 
أس�لحتها الكيميائية بالكامل بإرشاف 
أمم�ي، ولك�ن مل�اذا ال تج�ر أمري�كا 
الكيان االرسائييل عىل تس�ليم ترسانته 
الكيماوية وهو أكر خطر عىل س�كان 

الرشق االوسط بالكامل؟.
واعت�اد العالم عىل ازدواجية واش�نطن 
يف التعاط�ي م�ع دول املنطق�ة، ولك�ن 
تعاطيها مع أزمة الكيماوي يف سوريا، 
تدل عىل »وقاحة« غري مس�بوقة، وعىل 
عج�ز أم�ام العالم ب�أرسه ع�ىل اثبات 
تورط دمش�ق يف ه�ذا املل�ف، ويف حال 
عجزت واش�نطن عن محاسبة سوريا، 
س�تكون أم�ام ورط�ة كب�رية ولذل�ك 
تضغ�ط ع�ىل روس�يا ق�در املس�تطاع 
إلحراج س�وريا وإجبارها عىل االعرتاف 

بما لم تفعله.
وأدركت روس�يا م�ا تفعله واش�نطن، 
حيث خ�رج الرمل�ان ال�رويس ليتحدث 
ع�ن دور الغ�رب يف تجدي�د مرسحي�ة 
الكيماوي يف سوريا، مؤكداً أن أعمالهم 
أصبحت مكش�وفة للعال�م بأكمله من 
فرك�ة وك�ذب. وأك�د الرمل�ان الرويس 
عىل لس�ان النائب بيوتر تولس�توي، أن 
الجماعات اإلرهابية يف سوريا مدعومة 

بالحكومة الرتكي�ة تعمل عىل التضليل 
اإلعالمي والف�ركات، واتهام الحكومة 
الكيماوي  بارتكاب مج�ازر  الس�ورية 
يف إدل�ب للتغطية ع�ىل مجازرهم التي 

يقومون بها ضد املدنيني األبرياء.
وهن�اك أحادي�ث كثرية ع�ن احتمالية 
اع�ادة املس�لحني مرسحي�ة الكيماوي 
م�ن جديد، وس�وريا وروس�يا فضحتا 
باألدل�ة الحقائق يف الس�ابق ممارس�ة 
واس�تخدامهم  وحماقتهم  اإلرهابي�ني 
وكان  إدل�ب،  يف  الكيماوي�ة  االس�لحة 
البيض�اء« اإلرهاب�ي  الخ�وذ  »تنظي�م 
ورعاته�م هم املس�ؤولون ع�ن افتعال 
املرسحي�ات الكيماوي�ة الت�ي اصبحت 
مفضوح�ة للجمي�ع، وه�م م�ن كانوا 
مفرك�ة  وأدل�ة  ادع�اءات  يقدم�ون 

وشهود زور.

وجاء ه�ذا الترصف غ�ري األخالقي من 
منظم�ة حظ�ر االس�لحة الكيميائي�ة 
التي تعامل�ت مع الحاالت قيد التحقيق 
بانتقائية بالغة فسعت إلنكار ما قدمته 
لها سوريا وروسيا فيما يتعلق بحادثة 
حل�ب املوثقة الت�ي وقع�ت بتاريخ 24 
ترشي�ن الثاني 2018 وتبن�ت ادعاءات 
التنظيم�ات اإلرهابية ح�ول حادثة لم 
تق�ع وزعم حدوثه�ا يف رساقب يف األول 
م�ن آب 2016 ول�م يقت�رص األمر عىل 
ذلك ب�ل إن بعثة تق�ي الحقائق التي 
تحق�ق يف حادث�ة الريم�وك التي وقعت 
يف 22 ترشي�ن األول 2017 ويف حادثتي 
خربة املصاصنة اللتني وقعتا يف السابع 
م�ن تم�وز والراب�ع م�ن آب 2017 ويف 
حادثة قليب الثور يف س�لمية يف التاسع 
من آب 2017 ويف حادثة بليل يف صوران 

يف الثام�ن من ترشين الثان�ي 2017 لم 
تص�در أي تقارير أو نتائج لتحقيقاتها 
الح�وادث  أن  الح�وادث رغ�م  يف ه�ذه 
الخم�س وقعت قبل الحادث�ة املزعومة 
يف دوما عام 2018 والتي صدر بش�أنها 
تقرير تشوبه عيوب جسيمة قبل أشهر 

طويلة.
ويف العام 2019، اتهمت أمريكا روس�يا 
بمس�اعدة س�وريا يف إخفاء اس�تخدام 
وب�ادرت  محظ�ورة،  س�امة  ذخ�رية 
موس�كو إىل إن�كار ترصيح�ات ممث�ل 
أمري�كا ل�دى منظم�ة حظر األس�لحة 
الكيميائي�ة، كيني�ث وارد، التي جاءت 
وسط خالف بني روسيا وقوى غربية يف 

املؤتمر الدويل للمنظمة يف الهاي. 
وكال�ة  كش�فت  نفس�ه  الع�ام  ويف 
»ويكيليك�س« أن خراء »منظمة حظر 

األس�لحة الكيميائي�ة« نفوا اس�تخدام 
غ�از الكل�ور يف مدينة دوما الس�ورية، 
يف  املس�ؤولني  كب�ار  أن  إىل  وأش�ارت 
إىل  بعثته�ا  أعض�اء  أج�روا  املنظم�ة 

سوريا عىل تزوير الحقائق.
يف  الروس�ية  الحكوم�ة  اتهم�ت  كم�ا 
بي�ان له�ا، منظم�ة حظ�ر األس�لحة 
يف  والتس�ييس  ب�التحي�ز  الكيميائي�ة 
تحقيقاته�ا بش�أن هجمات األس�لحة 
الكيميائية يف س�وريا، وأكدت الحكومة 
الروس�ية بأن م�ا تقوم ب�ه املنظمة ال 
يعتمد عىل املصداقية والش�فافية فهي 
تجمع معلوماتها من وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي ومنظم�ات غ�ري حكومية 

مرتبطة باملجموعات اإلرهابية.
وه�و م�ا أدى إىل قي�ام لجن�ة تق�ي 
الحقائ�ق بإص�دار تقاري�ر الس�تخدام 

ب�كل م�ن حل�ب  الكيم�اوي  الس�الح 
ورساق�ب بش�كل غ�ري صحي�ح وغري 
منطق�ي، كم�ا أن التقري�ر يج�ب أن 
يعتمد ع�ىل العديد من األدلة وأن يكون 
ع�ادل وال ينح�از إىل أي جه�ة عىل حد 
قولها. بدورها أدانت س�وريا الضغوط 
الغربي�ة الرامية إلرغ�ام منظمة حظر 
أعض�اء  ودول  الكيميائي�ة  األس�لحة 
فيها عىل اعتم�اد مرشوع قرار فرنيس 
»ع�دم  وبهتان�اً  زوراً  يزع�م  غرب�ي 
امتثاله�ا« اللتزامها بموج�ب اتفاقية 
الحظ�ر مؤك�دة أن أي ق�رار س�يصدر 
عن املجلس التنفيذي استنادا لفركات 
»فري�ق التحقيق وتحدي�د الهوية« هو 
ق�رار مس�يس يهدف اىل إلص�اق تهمة 
اس�تخدام أس�لحة كيميائية بس�وريا 

وترئة اإلرهابيني ورعاتهم.

عجزت أمريكا عن تقديم أي اثبات يؤكد تورط الحكومة السورية باستخدام السالح الكيميائي ضد المدنيين، ومنذ اندالع 
الحرب السورية وواشنطن تعمل على تكرار سيناريو احتالل العراق، لكنها فشلت للعام العاشر على التوالي، بالرغم من 

جميع الفبركات والتضليل اإلعالمي الذي اتبعته بمساعدة بعض المرتزقة من هنا وهناك، وبسبب عجزها عن إظهار 
الحقائق اتجهت االدارة االمريكية نحو الضغط على سوريا إلجبارها على االعتراف باستخدام االسلحة الكيميائية.

المراقب العراقي/ متابعة
أعلن�ت وزارة التج�ارة الصيني�ة، الس�بت، ع�ن 
إج�راءات جديدة ملواجهة القوان�ني والقيود »غري 
املررة« التي تفرضه�ا دول أجنبية عىل الرشكات 

الصينية واملواطنني الصينيني.
ونرشت ال�وزارة اإلجراءات املتعلق�ة ب�«التطبيق 
غري امل�رر للترشيعات األجنبي�ة يف الخارج«، عىل 
موقعه�ا االلكرتون�ي، كم�ا وضعت »آلي�ة عمل« 

لتقييم اآلثار القانونية املرتتبة عىل أحداث كهذه.
لإلش�عار،  وفق�ا  أن�ه  إىل  »روي�رتز«  وأش�ارت 
»يمك�ن ألي صين�ي أو أي رشك�ة صينية تمنعها 
الترشيع�ات األجنبية م�ن االنخراط يف األنش�طة 
االعتيادي�ة االقتصادية أو التجاري�ة، أو ما يتعلق 
بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها، يمكنها أن تبلغ 
وزارة التجارة الصينية بذلك يف غضون 30 يوما«.

ولفتت إىل أن الوزارة ستعمل بعد ذلك عىل »تقييم 
الوض�ع، وم�ا إذا كان يش�كل انته�اكا محتم�ال 

للقانون الدويل، وتأثريه عىل سيادة الصني وأمنها 
القوم�ي، وتأثريه ع�ىل املواطن�ني الصينيني، وأن 
الحكومة الصينية قد تتخذ أيضا إجراءات مضادة 

رضورية للرد«.
جدير بالذك�ر أن هذه القواع�د الجديدة جاءت يف 
وقت يش�هد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية 
ضد العديد م�ن الرشكات الصيني�ة، وخاصة من 

الحكومة األمريكية.

المراقب العراقي/ متابعة...
تعهدت ميليش�يات الرئي�س األمريك�ي املنتهية واليته دونال�د ترامب، 
الذين يشعرون بالجرأة بعد اقتحام الكونغرس األربعاء املايض، بالعودة 
إىل واش�نطن لحضور حفل تنصيب الرئيس املنتخ�ب جو بايدن، حيث 

بدأوا يحشدون بعضهم عر االنرتنت.
وظهر هذا التعهد ألنصار ترامب والدعوة للحش�د للتوجه إىل واش�نطن 
ع�ىل منصات مثل »بارلر« و«تيليغرام«، وفقا ملا ذكرته ش�بكة »إن بي 

يس« اإلخبارية األمريكية.
وأفادت الشبكة بأن أحد الحسابات عىل تطبيق بارلر يتم تعقبه من قبل 
الجهات الرس�مية بعد توجيه دعوة ألنصار ترامب بالعودة إىل واشنطن 

يف 19 كانون الثاني مع »حمل السالح للدفاع عن عزيمة البالد«.
وأش�ارت إىل أنه تم استخدام غرف دردش�ة تطبيقي تيليغرام وبارلري، 
باإلضاف�ة إىل منص�ة »دونالد وي�ن« لتخطيط وتنس�يق احتجاجات 6 

كانون الثاني التي تحولت إىل أعمال شغب.
وش�هدت منصة »دونالد وين« إش�ادات كثرية باألشخاص الذين قاموا 
بأعمال الش�غب أثناء عملية اقتحام الكونغرس، األربعاء املايض، والتي 

تسببت بمقتل 5 أشخاص، بينهم أحد رجال أمن الكابيتول.
ووفقا للش�بكة اإلخبارية، فقد تعهد أحد مستخدمي بارلر ممن ينرش 
كثريا عن حركة »كيو أنون« بالتوجه إىل واش�نطن بأعداد كبرية، وقال 

»سنأتي بأرقام ال يمكن ألي جيش دائم أو وكالة رشطة مطابقتها«.

ميليشيات ترامب تخطط لالحتجاج 
بحفل تنصيب بايدن

المراقب العراقي/ متابعة...
أصبحت الجمهورية االس�المية االيرانية ضمن الدول الخمس يف العالم 

يف مجال انتاج الليزر عايل الطاقة يف العالم.
وتحقق هذا االنجاز القيم م�ن قبل الخراء والعلماء يف مجال الصناعة 

النووية يف مركز علوم وتقنيات الليزر االيراني.  
وجرت عملية االختبار الساخن لليزر عايل الطاقة 10kw يف مركز علوم 
وتقنيات اللي�زر االيراني بحضور رئيس املركز ومس�اعد رئيس رشكة 

»فوالد مباركة« للشؤون التكنولوجية.
وكان املركز قد ابرم عقدا مع رشكة »فوالد مباركة« للصلب يف اصفهان 
يف العام املايض النتاج وتصنيع الليزر الفايري عايل الطاقة حيث تحقق 
ه�ذا االمر اخريا وس�يتم اس�تخدامه ربيع العام القادم ب�دال عن الليزر 

الغازي االوروبي املستخدم يف الرشكة حاليا.
وقد اعلن�ت منظمة الطاقة الذرية االيرانية اس�تعدادها للمش�اركة يف 
تصمي�م وتصنيع الحاجات ذات التكنولوجي�ا العالية )High-tech( يف 

املجال الصناعي يف البالد.

إيران ضمن الدول الخمس المنتجة 
لليزر عالي الطاقة في العالم

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�به النائ�ب الديمقراطي ع�ن والية نيوي�ورك جمال بوي�ن قيام موقع 
التواصل االجتماعي تويرت بحظر حساب الرئيس االمريكي املنتهية واليته 
دونال�د ترام�ب بعملية القب�ض عىل الديكتات�ور العراقي الس�ابق صدام 

حسني.
وذكرت قناة فوكس نيوز أن النائب الديمقراطي رد عىل قرار تويرت بحظر 
حس�اب ترام�ب باظهار لقطات فيدي�و قديمة يظهر في�ه الحاكم املدني 
الس�ابق للعراق ب�ول بريمر يف بغ�داد وهو يعلن يف مؤتم�ر صحفي القاء 
القب�ض عىل صدام قائال ”ايها الس�يدات والس�ادة …لق�د القينا القبض 

عليه”.
واضاف ان النائب دعم قرار تويرت بحظر حساب ترامب قائال إن ” حساب 
ترامب يحرض الغوغاء«، مبيناً أن »ترامب طاملا استخدم الحساب لالدعاء 
ب�ان االنتخابات االمريكية كانت مزورة، ومهاجمة خصومه السياس�يني 

عىل الرغم من خسائره القضائية العديدة يف الطعن يف التصويت«.
من جانبه قال املتحدث باسم تويرت “لقد تم تعليق الحسابات بما يتماىش 
مع سياس�تنا بش�أن النش�اط الضار املنس�ق. لقد أوضحنا أننا س�نتخذ 
إجراءات إنفاذ قوية بش�أن الس�لوك الذي من املحتمل أن يؤدي إىل الرضر 

غ�ري املتصل باإلنرتنت، ونظراً الحتمال العنف املتج�دد املحيط بهذا النوع 
من الس�لوك يف األيام املقبلة، س�نعلق بشكل دائم الحس�ابات املخصصة 

بجماعة )اقانون( املتطرفة املوالية لرتامب”.

نائب ديمقراطي: حظر ترامب من تويتر يشبه القبض على صدام

واشنطن بوست: ابن سلمان يحاول بشدة 
إرضاء بايدن لكنه “لم يفعل ما يكفي”

فايس: القطعة المنهوبة من الكونغرس يجب 
عرضها في المتحف العراقي

الصين تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة 
»قيود أجنبية غير مبررة«

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
يف افتتاحية لصحيفة “واشنطن بوست” قالت إن الحاكم السعودي يقوم بمحاوالت يائسة 

لرتضية الرئيس املنتخب جوزيف بايدن ولكنه “لم يفعل ما يكفي”.
وجاء فيها أن قادة العالم يتدافعون ملوضعة أنفسهم تحضريا لإلدارة املقبلة لبايدن وكاماال 
هاريس، وربما كان ويل العهد الس�عودي محمد بن س�لمان أكثرهم. فهو “الطاغية املفضل 
للرئيس دونالد ترامب والذي ش�جع أو برر سياسته الخارجية العدوانية وجرائمه يف حقوق 
اإلنس�ان. ويش�عر ابن س�لمان أنه يف خطر مع الرئيس املنتخب جوزيف باي�دن الذي تعهد 
بوق�ف “الصك األبيض الخطري”. وكانت النتيجة سلس�لة من األعمال لالس�تجابة للمظالم 
األمريكية مع الرياض”. وأشارت إىل أن آخر عمل كان يف هذا األسبوع من خالل قمة مجلس 
التع�اون الخليج�ي التي وافقت فيها الس�عودية م�ع اإلمارات والبحري�ن ومرص عىل وقف 
املقاطع�ة االقتصادية ضد قطر، الدولة األخرى الحليفة للوالي�ات املتحدة. وعىل مدى ثالثة 
أعوام ونصف قامت الدول الخليجية مع مرص بمحاولة التنمر عىل قطر ودفعها لالستسالم 
وتنفي�ذ قائم�ة طويلة م�ن املطالب السياس�ية منها قط�ع عالقاتها مع جماع�ة اإلخوان 

املسلمني وإسكات قناة الجزيرة. وكانت الحملة فاشلة وبشكل بائس.

المراقب العراقي/ متابعة ...
اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي، السبت، بتغريدة 
ملراس�لة مجل�ة فاي�س االمريكي�ة هند حس�ن والتي 
اقرتح�ت فيه�ا بش�كل س�اخر ان يتم ع�رض القطع 
الفني�ة املنهوب�ة م�ن مبن�ى الكونغ�رس يف املتح�ف 

العراقي .
ونقلت مجلة فايس يف تقرير لها التغريدة التي هاجمت 
فيها املراسلة هند، االمريالية االمريكية بشكل ساخر 
قائل�ة إن ”القط�ع األثرية املنهوبة التي تم االس�تيالء 
عليها عندم�ا اقتحم أنص�ار ترامب مبن�ى الكابيتول 

األمريكي يجب أن تظهر يف املتحف العراقي”.
واضاف�ت بتغري�دة اخرى س�خرت فيها م�ن الحادث 
ومن الرسق�ات االمريكية لالثار العراقية بالقول ”آمل 
أن تظه�ر ه�ذه القطع األثري�ة األمريكي�ة املنهوبة يف 

متح�ف بغداد الوطني العراق�ي وأن يتم االحتفاظ بها 
هن�اك إىل أج�ل غري مس�مى للحماية وكذل�ك من أجل 

متعة املشاهدة الثقافية للسكان املحليني”.
وتاب�ع التقري�ر انه “رسعان م�ا انض�م الكثريون اىل 
املق�رتح مطالب�ني ايض�ا بظه�ور القط�ع املنهوبة يف 
املتحف الريطاني ايضا الذي اُتهم بأنه “أكر مستلمي 
املمتل�كات املرسوقة يف العالم أو يف م�كان آخر بحجة 
الحماي�ة ألنه ال يمكن أبًدا عرض القطع االثرية بأمان 

يف اوطانها االصلية“.
وقال احد املس�تخدمني س�اخرا ”لقد هرع االمريكان 
لغ�زو البل�دان االخ�رى وانته�ى به�م الح�ال اىل غزو 
بلدهم“، فيما كتب آخر س�اخرا إن ”األمريكيني كانوا 
مش�غولني ج�ًدا يف تصدي�ر الديمقراطي�ة إىل البل�دان 

االخرى ونسوا ابقاء البعض منها ألنفسهم “.

االحد 10 كانون الثاين 2021 العدد 2499 السنة العاشرة

مزاعم »الكيماوي السوري« ُتعّري منظمة 
حظر األسلحة وتكشف زيف ادعاءاتها

المراقب العراقي/ متابعة...
شنت قوات االحتالل الصهيوني، السبت، حملة 
مداهمات واعتقاالت يف صفوف الفلس�طينيني 
بالضف�ة الغربي�ة. وذكرت وكالة “فلس�طني 
الي�وم” أن ق�وات العدو اعتقلت ش�ابا من رام 

الله واربعة شبان من قريوت جنوبي نابلس.
وأوضحت مص�ادر محلي�ة أن وحدات خاصة 
اقتحم�ت مدين�ة رام الل�ه وح�ارصت بناي�ة 
س�كنية يف منطقة بطن اله�وى، حيث تجمع 
بناي�ات س�كنية للط�الب، واعتقل�ت طال�ب 
جامع�ي. واعتقلت ق�وات الع�دو الصهيوني، 

أربعة شبان من باب العامود بالقدس املحتلة، 
بعد االعتداء عليهم بالرضب املرح.

وجرى اعتقال اربعة ش�بان م�ن بلدة قريوت 
جنوب�ي نابل�س، وت�م اقتياده�م للتحقيق اىل 
مس�توطنة “ش�يلو” كما ذكر مصدر محيل يف 

البلدة.

المراقب العراقي/ متابعة...
تس�بب تس�اقط الثل�وج بكثاف�ة يف 
إس�بانيا، بتعطي�ل حرك�ة املرور عىل 
الطرق والس�كك الحديدي�ة، كما أدى 

إلغالق مطار العاصمة مدريد.
واس�تمر تس�اقط الثلوج بغزارة عىل 

نطاق غري مس�بوق من�ذ 50 عاما يف 
مدري�د، التي اضطرت إلغ�الق مطار 
“باراخاس” الدويل يف مدريد “ألسباب 

أمنية”.
وغ�رد املطار ع�ىل حس�ابه يف موقع 
“توي�رت”: “يس�تمر العم�ل يف إخ�الء 

املدارج من الثل�وج، ونأمل أن نتمكن 
من اس�تئناف الخدم�ة يف أرسع وقت 

ممكن”.
وعطل�ت الثلوج حرك�ة املرور عىل ما 
يق�رب م�ن 400 طريق، وفق�ا لهيئة 
النقل اإلسبانية، حيث تقطعت السبل 

بمئ�ات م�ن س�ائقي الش�احنات يف 
جميع أنحاء البالد.

واضط�ر 300 منهم بالفع�ل لقضاء 
اللي�ل م�ن الخمي�س إىل الجمع�ة يف 
موقف للس�يارات بالقرب من كوينكا 

)وسط إسبانيا(.

قوات االحتالل تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

ألول مرة منذ 50 عامًا .. الثلوج توقف حركة المرور
 وتغلق مطار مدريد



اليخف�ى عىل الجمي�ع أن تميز العراقي�ن وابتكاراتهم لي�س بجديد عىل 
اإلعالم العاملي، إذ يس�جل العراقيون حضوره�م يف مجاالت العلوم كافة 
بم�ا يؤك�د تفوقهم من بن جنس�يات بل�دان العالم، فنس�مع بن اآلونة 
واألخرى خرب اخرتاع مواطن عراقي شيئا جديدا يف مجاالت الحياة الطبية 
او الهندس�ية او الزراعي�ة او اإللكرتونية، او غريه�ا مما يعود بالنفع اىل 

اإلنسانية جمعاء.
 ولع�ل اختي�ار وكالة ناس�ا الفضائي�ة اخ�رتاع أربع طالب�ات عراقيات 
بعم�ر ال�ورد، ليكون ضمن رحلته�ا اىل محطة األبح�اث العاملية العائمة 
يف الفض�اء، بعد فوزه�ن باملركز األول يف الوالي�ات املتحدة األمريكية عن 
ابتكاره�ن طريق�ة فريدة من نوعه�ا لتصفية املياه. الالف�ت يف األمر أن 
أعمار تلك الطالبات التتجاوز الخامسة عرش، ولو عشن يف بلدهن العراق 
لكن اليوم يف مرحلة الدراسة املتوسطة. وتتناقل القنوات واإلذاعات هذه 
البرشى، وتتصدر مانش�يتات الصحف وتكون حديث الساعة بن رشائح 
املجتم�ع، وقطعا هم يس�لطون الضوء عىل االخرتاع وليس عىل جنس�ية 
مخرتعه، إذ أن من املفرتض أن بلده هي التي تروج له، وتسعى اىل إظهار 

الصورة بأوسع أطرها، وتكون مدعاة فخر واعتزاز لها.
إال ان الحكوم�ات التي تعاقبت يف عراقنا بدًءا من النظام الس�ابق انتهاًء 
بالحكوم�ة الحالي�ة، ل�م توِل ه�ذا الجان�ب اهتمام�ا مناس�با، بل عىل 
العك�س، فقد حارب�ت العلماء من الذي�ن لديهم طاقات وأف�كار جديدة 
يف إختصاصاته�م، وكبح�ت طموحاتهم ووأدت اخرتاعاته�م يف مهدها، 
ألس�باب عدة. فعىل س�بيل املثال ماقامت به س�لطات النظام السابق يف 
ثمانيني�ات القرن املايض، حن توصل رج�ل ميكانيكي اىل فكرة تصنيع 
طائرة هليوكوبرت مبس�طة، مس�تغال بذلك مامتوفر لديه من امكانيات 
بس�يطة من أدوات لسيارات مس�تهلكة، وحن أراد إدخال اخرتاعه حيز 
التنفيذ -وبدأ بالفعل بتنفيذه- اختفى الرجل يف دهاليز السلطات األمنية 
واملخابراتية لنظام البعث، ولم ير النور بعدها ولم يره أحد اىل يومنا هذا، 
وال أحد يعلم ب�أي أرض دفن، وكل الذي يعلمه العراقيون أن اخرتاعه قد 
دف�ن واندرس رسه اىل األب�د. وتعددت مثل هذه اإلخرتاع�ات التي لم تلق 

األرضية املشجعة لها اوالحاضن لفعالياتها.
الي�وم تتك�رر نفس الص�ورة بأوجه أخ�رى يف باقي العل�وم، فالطالبات 
األربع لس�ن الوحيدات يف مجال االبتكارات واالكتشافات الجديدة، ولست 
هنا بصدد الدعاية واإلعالن عن أحد، وترويج ما اخرتعه اواكتشفه، فهم 
كث�ر، اذ هناك من العراقين كّم يجب ان اليس�تهان بقدراته وامكانياته، 

ممن تجود به عقولهم بكل جديد يف مجاالت الحياة وتطبيقاتها.
 هو أمر ليس بجديد عىل ش�عب كالعراقين، فمنذ س�الف العصور كانوا 
س�باقن يف مجاالت العلوم كافة، فضال ع�ن اآلداب والفنون والصناعات 
العس�كرية. وكانت ابتكاراتهم نرباسا استنار به علماء الغرب فيما بعد. 
والي�وم وبتناس�ل طبيعي ورشعي، يجي�د أحفاد الس�ومرين والبابلين 
واآلشورين ممارس�ة دورهم يف صناعة الحياة، ومواكبة مسرية التقدم 
بمجاالته كافة. وهنا ينبغي عىل الدولة -الس�يما املؤسس�ات املعنية- ان 
ترع�ى اهتمام�ات كهذه وتحتضنه�ا وتمول القائم به�ا ماديا ومعنويا، 
لتتي�ح لطاقاته ان تتفجر، وتأتي بما يخ�دم العراق والعراقين عىل وجه 

الخصوص، واإلنسانية عىل وجه العموم.
ألي�س م�ن حق هؤالء ومن ح�ق العراقين جميعهم عىل م�ن بيدهم أمر 
تق�دم وازده�ار هذا البل�د، أن يأخ�ذوا بأيديهم ليس�هموا يف رق�ي البلد 
بعقوله�م؟ أم مازال مس�ؤولونا وساس�ة عراقنا متمس�كن بسياس�ة 
كب�ح الطاقات التي انتهجها من س�بقهم، واختاروه�ا إرثا لهم بدل إرث 

حمورابي ونبوخذنرص يف العلوم واآلداب.

كبح الطاقات..!
بقلم/علي علي
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بقلم/ هدى رزق
تواصل تركيا مش�اريع االنفتاح عىل روس�يا 
والص�ن وتعزي�ز عالقاته�ا ب�دوٍل إقليمي�ٍة 
فاعل�ة، مثل إي�ران والهند وباكس�تان، رغم 
ق�رار الواليات املتحدة تفعيل 5 مواد من أصل 
12 يف قانون »كاتسا«، بهدف إرسال إشارات 
التصعيد التدريج�ي، إذا لم ترتاجع أنقرة عن 
قرار التمّسك بصواريخ »إس 400« الروسية، 
وقد أخذ ه�ذا القرار نصيبه م�ن الرّد الرتكي 

بعدم الرتاجع. 
تأخذ العالق�ات الرتكية الغربي�ة طريقها إىل 
الخصومة، فبعض الدول األوروبية واإلقليمية 
تنتظ�ر من باي�دن موقفاً حاس�ماً يمّيز بن 
العالقة مع تركيا الدولة وسياس�ة إردوغان، 
إضافًة إىل معاقب�ة حكومة العدالة والتنمية. 
ال ش�ّك أّن أنقرة تقرأ ما سيأتي بشكٍل دقيق. 
التصعيد مع بايدن س�يكون مكلفاً بالنس�بة 
له�ا، وكذلك قرار الرتاجع س�يمّس بإنجازاٍت 
تعتربه�ا حق�اً من حقوقه�ا، وربم�ا  يكون 
أكث�ر تكلفًة عىل مس�اراٍت عديدة منها رشق 

املتوسط والعالقات الرتكية الروسية.
تخ�ى أنق�رة أن ُيصار إىل تهمي�ش نفوذها 
ودوره�ا اإلقليم�ي، فه�ي ل�ن تق�ف يف وجه 
أّي تفاه�ٍم م�ع باي�دن رشط أالّ يكون الثمن 
خس�ارة إنجازاته�ا، وربما س�تجرّي نجاحها 
للنات�و إذا ما اس�تعاد صورت�ه القديمة عىل 
يد فري�ق بايدن. لكّن بعض ال�دول األوروبية 

ال تب�دو مهادن�ة، فهي رّصح�ت أّن إردوغان 
يستعمل الناتو ملآرب خاصة ال سيما يف رشق 
املتوس�ط حي�ث توجد حق�وٌل غني�ة بالغاز 

الطبيعي والنفط.
مرشوع�ان  املنطق�ة  ه�ذه  ع�ىل  يتناف�س 
اقتصاديان كبريان، يس�عى كلٌّ منهما إىل مّد 
خط أنابيب رشق املتوس�ط يص�ل إىل أوروبا 
من جهة، ونق�ل الغاز عرب ق�ربص واليونان 
من جهٍة أخرى، مرشوع »إيس�ت ميد« الذي 
يتقاطع خّطه مع املنطق�ة املّتفق عليها بن 

تركيا وليبيا. 
م�ن املعل�وم أّن الخالفات الرتكي�ة األمريكية 
تت�وّزع ع�ىل ث�الث ملف�اٍت أساس�ية: قوات 
س�وريا،  يف  )قس�د(  الديمقراطي�ة  س�وريا 
جماعة فتح الله غولن يف بنسلفانيا، وصفقة 
صواريخ »إس 400« الروسية. لكّن العقوبات 
األخ�رية فرضت حظراً ع�ىل جميع تراخيص 
وتصاري�ح التصدير األمريكي�ة، لصالح إدارة 
الصناع�ات الدفاعية. وتقيض هذه العقوبات 
إدارة  برئي�س  الخاّص�ة  األص�ول  بتجمي�د 
الصناع�ات الدفاعي�ة، ومس�ؤولن آخري�ن 
فيها، وفرض قيود التأش�رية عليهم. يبدو أّن 
ه�ذا املوضوع هو ما ُيغضب واش�نطن بعيداً 
عن األض�واء، فأنقرة قد حرّك�ت حواىل 700 
م�رشوع صناعي دفاعي تركي دفعًة واحدة، 

للتحّرر من القيود الغربية.
ش�ّكلت الصناعة الدفاعية املتنامية يف تركيا 

حجر زاوية يف السياس�ة الخارجية املستقلة 
الت�ي ينتهجه�ا إردوغ�ان، وه�و م�ا ت�رّدده 
أنقرة يومياً بش�أن التمّس�ك بسياس�اتها يف 
مجاالت التسلح وتطوير الصناعات الدفاعية 
املتنامي�ة التي تمن�ح تركيا هام�ش مناورٍة 
أكرب يف سياق سياستها الخارجية، من خالل 
خفض االعتماد عىل واردات األسلحة وتعزيز 

االستقاللية الذاتية.
لكّن الواليات املتحدة عمدت يف ترشين األول/
أكتوبر إىل وقف الرتخيص الذي ُيجيز التصدير 
إىل تركي�ا مح�رّك عم�ود ال�دوران التوربيني 
الوالي�ات  يف  جزئي�ًا  املصنَّ�ع   ،800A-CTS
املتحدة، يف خضم التش�نجات الدبلوماس�ية. 
هناك صفقت�ان مهمتان بن أم�ريكا وتركيا 
ق�د تش�ملهما العقوب�ات. األوىل ه�ي عق�د 
 ،»16-F« متابعٍة للرتقيات الهيكلية لطائرات
والثاني�ة عق�د تراخيص التصدي�ر ملحركاٍت 
أمريكي�ة الصن�ع، تحتاجه�ا تركي�ا إلتم�ام 
صفقة بي�ع مروحياٍت هجومية لباكس�تان 

بقيمة 1.5 مليار دوالر.
لعبت  الصناعة العسكرية الرتكية دوراً فاعاًل 
يف الرصاع الليبي، فدخول القدرات العسكرية 
الرتكية إىل مرسح األحداث يف بداية العام منذ 
يناير /كانون الثان�ي 2020، وبروز قدراتها 
يف التخطيط االس�رتاتيجي، أس�فرا عن تغيري 
املس�ار بش�كٍل حاس�م، مما أعط�ى تحالف 
حكومة الوف�اق الوطني الق�درة عىل امتالك 

عنرص املفاجأة للس�يطرة عىل س�ماء إقليم 
طرابلس.

تتخ�ذ  ليبي�ا،  غ�رب  يف  الرتكي�ة  املصال�ح 
طابع�اً وجودي�اً، فف�ي ظ�ّل عزل�ٍة متزايدة 
يف رشق البح�ر األبي�ض املتوس�ط واقتص�اٍد 
مرتاجع، وّفرت الس�احة الليبية للمخططن 
االس�رتاتيجين لألت�راك القدرة ع�ىل إنعاش 

مواقعهم الجيوسرتاتيجية، ال سيما أّن تركيا 
ق�د م�ّددت مؤخراً بق�اء قواته�ا يف ليبيا ملدة 
18 ش�هراً، لتوصيل رس�الٍة مفاده�ا أنها لن 

تنسحب، ما أغضب بعض الدول األوروبية. 
ُتعترب العالقات الرتكية الروسية من املحطات 
البارزة بالنسبة ألنقرة، فهي تّتسم بالتعاون 
والتنافس يف آن، ال سيما يف سوريا. تجىّل أكرب 

حدٍث يف عام 2020 باندالع اشتباكاٍت عنيفٍة 
بن الق�وات الس�ورية املدعومة من روس�يا 
وتركي�ا يف إدل�ب. وّقعت تركيا وروس�يا عىل 
إثرها مذكرة تفاهٍم يف 5 مارس/آذار، مّهدت 
الطريق ملهمٍة دوريٍة تركيٍة روس�ية مشرتكة 
األهمي�ة  ذات   M4 الرسي�ع  الطري�ق  ع�ىل 

االسرتاتيجية.
تع�ّول  بعض الدول عىل بايدن من أجل إعادة 
معاقب�ة تركي�ا وتطبي�ق األجندة الت�ي عرّب 
عنه�ا قبل فوزه باالنتخاب�ات، فهو أرّص عىل 
دعم »قس�د« يف س�وريا ومنظم�ات املجتمع 
املدن�ي واملعارض�ة يف الداخ�ل الرتك�ي، التي 
دقت ناقوس الخطر بشأن الترشيعات املثرية 
للجدل، والت�ي تقول إنها س�تمنح الحكومة 
س�لطات واس�عة جدي�دة ملراقبة أنش�طتها 

وحظرها.
قان�ون  م�رشوع  يق�وم  أن  املف�رتض  م�ن 
من�ع التموي�ل ومراقبت�ه م�ن الخ�ارج، أما 
يف الداخ�ل، فه�و قي�د املناقش�ة يف الربمل�ان 
الرتكي ويزخر باملواد التي تس�مح للحكومة 
بتعي�ن أمن�اء للمنظم�ات غ�ري الحكومية، 
أصوله�ا،  ومص�ادرة  أنش�طتها،  وتعلي�ق 
ومراقبة أنش�طتها الخاصة بجم�ع األموال، 
وش�لّها تماماً. ترصفات القيادة السياس�ية 
الرتكي�ة وقراراتها تدّل ع�ىل أّن أنقرة تناقش 
السيناريوهات املحتملة مع الرئيس األمريكي 

الجديد وتواصل مشاريعها  يف آٍن معاً.

بقلم/عبد الخالق الفالح
وال ش�ك أن تش�خيص امل�رض أس�هل من 
وصف ال�دواء، وهو ما يؤدي، يف جزء منه، 
إىل ش�ّح املعرف�ة بش�أن األبع�اد الفعلي�ة 
للفس�اد، كما أنه يعكس مدى اس�تعصاء 
املش�كلة. َفوب�اء الرش�وة املع�ارص، ع�ىل 
س�بيل املث�ال، محصلة العومل�ة، وأي يشء 
س�يعوق تدف�ق تلك األموال س�يؤدي أيضا 
إىل الح�د من نش�اطات الفاعل�ن وأالفراد 
النافذين ذلك يف تحديث الترشيعات وتغليظ 
العقوبات لردع كل من تس�ول له نفسه يف 
ممارس�ة أي ش�كل أو مظهر من مظاهر 
الفس�اد يف الدولة واملجتمع، وبالتأكيد فإن 
إنج�از قانون مكافحة الفس�اد والكس�ب 
غري امل�رشوع لي�س بال�رورة أن يكون 
كافًي�ا لوقف نهب امل�ال العام واس�تغالل 
الوظائ�ف ع�ىل نحو كب�ري، فثم�ة قوانن 
كث�رية ال تج�د احرتاًما وال تمل�ك هيبة وال 
تطبق بش�كل ع�ادل وخاص�ة  اذا ما كان 
التنفي�ذ بيد نف�س الفئة الفاس�دة، وماذا 
س�يكون موقف املواطن ليتأكد أن القانون 
موض�ع التنفيذ، مما ق�د يعمل عىل الخلط 
يف الحدود بن املصلح�ة العامة والخاصة، 
للترشيع�ات  الفاع�ل  التطبي�ق  وبخ�الف 
سيتخىل املواطن عن احرتامه للمؤسسات 

الترشيعية والقضائية والتنفيذية.
 وقد كان الفساد العامل األسايس يف انهيار 
وسقوط أغلب الحضارات واإلمرباطوريات 
واألنظم�ة ومحرك للث�ورات واالنتفاضات 
قديم�ا وحديث�ا، كم�ا تفن�ن مرتكب�وه يف 
كيفية زيادة ثرواتهم بصورة غري مرشوعة 
ولم تعد الوظيفة العامة لديهم أداة لخدمة 
املجتم�ع، وإنما أصبحت س�لعة يتاجرون 
لتحقي�ق  س�لطاتها  ويس�تثمرون  به�ا 
أغراضهم الشخصية ومصالحهم الخاصة 
بل ومصالح أقاربهم وأصدقائهم وتزايدت 
ه�ذه الظاهرة وك�ذا االهتمام بها بش�كل 
ملحوظ يف اآلون�ة األخرية، واكثر الحركات 
والتظاه�رات الحالية  ترف�ع من مكافحة 

الفساد شعارا لها« وهي ظاهرة ال تعرتف 
بالح�دود الزمنية كم�ا رأين�ا وال بالحدود 
املكاني�ة، حي�ث وجوده�ا ال يقت�رص عىل 
مجتمع ما أو دول�ة دون أخرى، فال يوجد 
عىل وجه البس�يطة ذل�ك املجتمع الفاضل 
الذي يخلو من الفس�اد و املفس�دين، فهو 
متفيش يف ال�دول املتقدمة والدول النامية، 
وان كان اس�ترشاؤه يف ه�ذه األخ�رية أكثر 
وتأثريه أخطر. والفساد اإلداري هو أخطر 
أن�واع الفس�اد ع�ىل اإلطالق، ألن�ه يصيب 
اإلدارة بالش�لل ويجعله�ا غري ق�ادرة عىل 
النهوض باملهام املطلوبة منها. وال تقترص 
عىل املال انما يش�مل املحسوبيات الحزبية 
والعش�ائرية والجهوية والدينية وتنطوي 
عىل س�لوك غري قانوني تيهدف اىل تحقيق 
اه�داف خاص�ة مل�ن يمارس�ها و إس�اءة 
اس�تخدام املنصب او امل�وارد لغايات التي 
يراها، وأنواعه: الفس�اد الصغري والفساد 

الكب�ري، حي�ث يمك�ن أن يتحول الفس�اد 
الصغري اىل فساد كبري يف حال عدم الكشف 
عنه ومعالجته، تظهر أس�باب انتش�ارها 
يرتب�ط بعضها ببعض من خالل سالس�ل 
معقدة من التش�ابك والرتابط يف الواسطة 
والعالقات التي توصل شخصاً ما لوظيفة 
عامة ،وعدم وجود بيانات موثوقة لقياس 
م�دى انتش�ار الفس�اد الخفائه�ا من قبل 
الفاعل�ن ، وه�و ما يح�ول دون أي إجراء 
املتورط�ن وع�دم تع�اون  قانون�ي ض�د 
املؤسس�ات مع التحقيقات يف تقديم االدلة 
، بَم�ن فيه�م رشكات ك�ربى ال تتورع عن 
قب�ول ال�رىش إن ُطلب�ت منه�ا ودأبت عىل 
دفع ال�رىش مقاب�ل العق�ود، واملوافقات، 

وإجراءات أخرى كانت ترغب بتنفيذه.
ث�الث  إىل  الفس�اد  أس�باب  تتع�دد  ق�د 
مجموعات؛ وهي أسباب فردية وتنظيمية 
وبيئي�ة، و نج�د أن ضع�ف أداء الجه�ات 

الرقابي�ة يحت�ل املرك�ز األول بن أس�باب 
أس�همت يف انتشار الفس�اد املايل واإلداري 
يف القطاع الحكومي. وضعف أداء الجهات 
الرقابي�ة ينتم�ي إىل األس�باب التنظيمية، 
هنا يربز الس�ؤال املهم مل�اذا يضعف األداء 
الرقاب�ي؟! ه�ل هو الخوف م�ن التبليغ أم 
املعرف�ة بع�دم الجدوى م�ن التبليغ؟! عىل 
الرغم من الحمالت الكبرية ضد الفاس�دين 
من الخطوط األمامية للقي�ادة العليا التي 
تنوه عنها الحكومة العراقية ولكن لم تقم 
بكشفها ولم تحاسب اال القلة من الطبقات 
الوس�طى وم�ا دون بدل ان تمس�ك بذيول 
الحيت�ان الكبار التي طاملا وقفت لتخاطب 
املواطني�ن بمكافحة الفس�اد ولكن ومع 
االس�ف كما يقول عنهم  س�بحانه وتعاىل 
يف  القران الكريم » َوِمْن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك 
ْنَيا َوُيْش�ِهُد اللََّه َعىَل َما  َقْوُل�ُه يِف الَْحَياِة الدُّ
يِف َقلِْبِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصاِم َوإَِذا َتَوىلَّ َس�َعى يِف 

األَْرِض لُِيْفِس�َد ِفيَها َوُيْهلَِك الَْحرَْث َوالنَّْسَل 
َواللَُّه ال ُيِحبُّ الَْفَس�اَد َوإَِذا ِقيَل لَُه اتَِّق اللََّه 
أََخَذْتُه الِْعزَُّة ِباإلِْثِم َفَحْس�ُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس 

الِْمَهاُد«.سورة البقرة 204 اىل 207.
ولع�ل احتالل الق�وات األمريكي�ة للبالد يف 
عام 2003 واسقاط النظام البعثي بقيادة 
الطاغية صدام حس�ن، وإس�قاط النظام 
السيايس، ثم تفكيك معظم مفاصل الدولة 
العراقي�ة، وم�ن ث�م إعادة تش�كيلها وفق 
رؤي�ة االحتالل االمريك�ي وإدارة »الحاكم 
األمريك�ي املدن�ي للع�راق«، ب�ول بريم�ر 
،أدى إىل تحّول الفس�اد م�ن ظاهرة ُيمكن 
محاربته�ا والس�يطرة عليه�ا، إىل نظ�ام 
محم�ي بقوانن وترشيعات، أو ممارس�ة 
يومّي�ة محمّي�ة من قبل قي�ادات فوقية و 
تحّول النظام السيايس نحو اقتصاد سوق 
تقوده أالح�زاب السياس�ية واصبح صور 
للفس�اد املحمي بإط�ار قانون�ي يتضمن 
نطاق�اً أوس�ع م�ن األنش�طة االقتصادية 
املختلفة، ما جع�ل ثروات البالد نهباً لذوي 

النفوذ والسيطرة داخل العراق وخارجه.
 وانعدام التنافس ع�ىل القليل املتوفر، واىل 
تراجع املستوى الثقايف واملعريف بشكل عام 
ويتطل�ب تفعيل دور العب�ادة والجامعات 
وامل�دارس والقن�وات املس�موعة واملرئي�ة 
املكتوبة واإللكرتونية،  والصحف واملجالت 
يف محاربة الفساد وخطورته عىل املجتمع، 
وبي�ان القصص والعرب ع�رب التاريخ حول 
األق�وام والش�عوب الس�ابقة وم�ا ترت�ب 
ذل�ك  وارتب�اط  الفس�اد،  بس�بب  عليه�م 
يف عقيدتن�ا الس�محة الت�ي تح�ارب هذه 
الظاهرة وتجرمها  و ان ضمان الش�فافية 
بما ال يدع مجاالً للش�ك يف تطبيق القوانن 
الصارمة يف ح�ق املخالفن، واعتماد نظام 
عقوبات رادعة وتوضيح تناس�ب كل نوع 
م�ن أن�واع الفس�اد، حت�ى يت�م الحد من 
ظه�وره مره ثانية، بحي�ث تكون معلنة يف 
وسائل اإلعالم ومتاحة للجميع من االمور 

املهمة ملكافحة الفساد.

بقلم/ د. علي مطر
مخٍزيا للش�عب األمريكي كان مظهر الخ�راب والعنف الذي 
خلّف�ه أنص�ار دونالد ترام�ب ملنع التصديق ع�ىل فوز جون 
باي�دن بالرئاس�ة. ومفاجئ�اً كان ل�دول العال�م التي تنظر 
للوالي�ات املتحدة األمريكية عىل أنها رمز الديمقراطية. لكنه 
لم يك�ن مفاجئاً للدول التي ترى ه�ذه الدولة عىل حقيقتها 
الكامن�ة يف التعج�رف والتك�رب والقت�ل. لقد كش�ف الوجه 
الحقيقي ألمريكا، بعد س�نوات طوال من الكذب والتزييف يف 
رفع ش�عارات الديمقراطية، ما جعل حتى الدول التي تعرف 

بدكتاتوريتها تهزأ من الديمقراطية املزعومة.
قلب دونالد ترامب التقاليد الديمقراطية األمريكية رأًسا عىل 
عقب يف رحلته لخوض انتخابات الرئاسة األمريكية، ومن ثم 
محاولته االحتفاظ بالرئاس�ة بعد خسارته املدوية، مستغاًل 
يف ذل�ك قدرات�ه الفائق�ة ع�ىل الرتهي�ب والعن�ف وتجييش 
أنصاره، ما أنذر بخطر التقس�يم يف أمريكا، وانقس�ام األمة 
األمريكي�ة عىل نفس�ها، وبالتايل تبدد الحلم األمريكي ش�يًئا 
فش�يًئا، أو ما يع�رف باألمة األمريكية، لنك�ون أمام تطبيق 

حقيق�ي لرصاع حضاري داخل الوالي�ات املتحدة األمريكية، 
م�ا جعل حتى املقربن م�ن ترامب يدق�ون ناقوس الخطر، 
ويصف�ون ما حص�ل بالغوغائي وينقلبون علي�ه. لم يوافق 
عىل سياس�ة ترامب حتى الصقور م�ن الجمهورين، الذين 
منهم من أعلن اس�تقالته، فضالً عن رفض دويل لهذا املشهد 
الذي يبن الديمقراطية الهش�ة وف�ق ما وصفها جو بايدن. 
هذه الديمقراطية ليس�ت وحدها الهشة، إنما كل الحضارة 
األمريكية هي حضارة هش�ة، فما حصل هو صورة حقيقة 
ب�ل ترجم�ة لحقيقة ومس�لمة ب�أن أمريكا ل�م تتطور عىل 
املس�توى الثقايف واملجتمعي بقدر ما تطورت عىل املس�توى 

التكنولوجي.
بدا املش�هد يف ش�وارع العاصمة األمريكية واش�نطن، وفق 
الكثري من املعلقن األمريكين أكرب إس�اءة اىل »الديمقراطية 
األمريكي�ة«، الت�ي يراه�ا كث�ريون يف العال�م ويف املنطق�ة 
العربي�ة، نموذجا يحتذى به، كما أنه يمثل انتكاس�ة لدعاة 
الديمقراطي�ة يف دول ع�دة، والذي�ن يس�تلهمون النم�وذج 
األمريك�ي، يف س�عيهم للدف�اع ع�ن الحري�ة والديمقراطية 

وحقوق اإلنس�ان. وي�كاد يجم�ع معظم املراقبون للش�أن 
األمريك�ي، ع�ىل أن التط�ورات الدراماتيكية،التي ش�هدتها 
االنتخابات الرئاسية األخرية يف الواليات املتحدة، وما أحدثته 
من انقس�ام داخ�ل املجتمع األمريكي، مثلت مناس�بة تكاد 
تك�ون فري�دة، يف التاري�خ األمريك�ي الحديث، له�ز صورة 
الديمقراطية األمريكية، الت�ي ينظر إليها كثريون يف العالم، 

عىل أنها من أعرق وأقدم الديمقراطيات.
األمريكي�ة،  السياس�ية  الس�احة  تش�هد  األوىل  فللم�رة 
تك�رارا لعبارات م�ن قبيل »تزوي�ر االنتخاب�ات«، و«رسقة 
االنتخاب�ات«، وكذلك »القبول بتس�ليم س�لمي للس�لطة«، 
وألول مرة تش�هد الش�وارع األمريكية مظاه�رات احتجاج 
ضد نتائج االنتخاب�ات، يتصادم خاللها فريقان متعارضان 
صدام�ات عنيف�ة، وهو ما يجم�ع عىل أن النظرة املقدس�ة 
للديمقراطي�ة اإلمريكي�ة بدأت يف الرتاج�ع، كنتيجة حتمية 
لالنتخاب�ات األخ�رية، يف ظل م�ا أجمعت علي�ه عدة صحف 
غربي�ة وأمريكي�ة، من أن األم�ة األمريكية باتت منقس�مة 
بص�ورة كب�رية. وعىل الجان�ب اآلخ�ر، فإن كث�ريا من دول 

العال�م، وبينه�ا دول املنطق�ة العربية، بات�ت تنظر يف حالة 
م�ن عدم التصديق، ملا تراه من مش�اهد يف الواليات املتحدة، 
يف وق�ت بدا ذلك بمثابة انتصار لرؤية النظم املس�تبدة، التي 
ش�ككت دوما يف رضورة الديمقراطية، وأهميتها للش�عوب 
كوس�يلة للحكم، بينما يش�عر دع�اة الديمقراطية وحقوق 
اإلنس�ان، الذين كانوا يس�تلهمون النموذج األمريكي بحالة 

من خيبة األمل وفقدان الظهري.
لقد اثر م�ا حدث يف الكونغرس عىل ص�ورة امريكا الداخلية 
والخارجي�ة، لدرج�ة أن الرئي�س األمريكي األس�بق جورج 
ب�وش املع�روف باجرامه ض�د الش�عوب علق ع�ىل اقتحام 
املتظاهرين مبن�ى الكونغرس، قائالً إن العنف يف واش�نطن 

مقزز ومؤسف.
وأض�اف بوش، هك�ذا يتم االعرتاض عىل نتائ�ج االنتخابات 
يف جمهوري�ة امل�وز، وليس يف دول�ة ديمقراطي�ة، هذه هي 
إذاً الديمقراطي�ة الزائفة والوج�ه الزائف الذي تختبئ خلفه 
الواليات املتح�دة، لقد ظهر لكل العالم بفعل تعجرف دونالد 

ترامب وتصلفه.

تركيا واالستعداد السياسي لالنتقال إلى العام 2021

كذبة محاربة الفساد وتخلي الموطن..!

اقتحام الكونغرس .. صورة »الديمقراطية« الحقيقية ألميركا

إن الفساد ظاهرة موجودة و عرفتها البشرية على مر األزمنة وهي مشكلة جادة ، يعّرف معجم 
أوكسفورد اإلنجليزي الفساد بأنه »انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خالل 
الرشوة والمحاباة«، والفساد في معاجم اللغة هو في )فسد( ضد َصُلَح )والفساد( لغة البطالن، 

فيقال فسد الشيء أي بُطَل واضمحل، ويأتي التعبير على معاٍن عدة بحسب موقعه،
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أربع بطوالت خليج كروية انسلت من بني أيدينا ونحن ننتظر الظفر 
بالفرص�ة لتزدان البرصة الفيح�اء وجماهرينا الكبرية بهذا الحدث 
الكروي الذي غادرنا منذ عام 1979 يف بغداد ورصنا نرتقبه بحرارة 
منذ ذلك التاريخ اىل اليوم دون ان تكون هناك فرصة حقيقية للنيل 
بالبطول�ة وإن كن�ا حاولنا م�راراً منذ خليج�ي 22 كتوجه رصيح 
ومه�م للفوز بتنظي�م البطولة، ولكن أحالمنا ذهب�ت أدراج الرياح 
ألس�باب معظمها تتعلق بن�ا وليس بدول الخليج وفش�لنا أيضاً يف 
تسويق الخطاب اإلعالمي حينها من أعىل املستويات يف اتحاد الكرة 

وبشواهد معروفة جداً ليس آخرها ملف التلوث ألرض البرصة.
ولكي نفهم سيناريو تفكري فريق التفتيش املُنبثق عن لجنة تقييم 
ملف�ات النس�خة الخامس�ة والعرشين م�ن بطول�ة كأس الخليج 
العرب�ي لكرة القدم برئاس�ة اليمني د.حميد الش�يباني الذي ينوي 
زيارة محافظة البرصة يف األس�بوع األخري من ش�هر كانون الثاني 
الح�ايل لتفّقد املرفق�ات الخاصة بالضيافة والتأّك�د من مطابقتها 
ملعايريه�ا الت�ي ت�م وضعها خ�الل االجتم�اع الذي عقده رؤس�اء 
االتح�ادات الخليجي�ة والعراق واليم�ن يف الثالث من ش�هر كانون 
األول 2019 بالعاصم�ة القطري�ة الدوحة، ال بّد لن�ا أن ندرك بانها 
لن تختلف عن اللجان الس�ابقة الت�ي زارت العراق والبرصة تحديداً 
والتقت مسؤويل وزارة الشباب والرياضة واالتحاد العراقي املركزي 
لك�رة الق�دم وحاورت الطرف�ني بوض�وح ورشوط معلنة وطالبت 
بإجاب�ات موضوعية رصيحة من مكان الح�دث وتقييمه بما يليق 
بحجم البطولة، ومنها لجنة القطري س�عود املهندي التي تابعناها 
بدق�ة قبل نحو س�بعة أع�وام يوم تق�ّدم العراق بطلب اس�تضافة 
خليجي 22 وما وضعته من رشوط اطلق عليها )االس�ئلة الثمانية 
حينه�ا( واملتعلّق�ة باملطارات والط�رق والفن�ادق واملالعب والنقل 
والجانب الصّحي والتغطيات وفق أعىل مستوى وكانت مداخالتهم 
يف كل م�ّرة ه�ي )نريد أن ن�رى ذلك عىل األرض فع�اًل وليس قوالً(، 
فالحديث عن الفنادق يتطلّب جاهزيتها من كل يشء وليس انتظار 
التعليم�ات من فرق التفتي�ش والطرق أيضاً تتبعها املستش�فيات 

والخدمات األخرى.
ولك�ن ال�ذي جرى حينها هو إخف�اق بنس�بة %100 يف إدارة ملف 
التعاط�ي مع اللجن�ة من االس�تقبال اىل اإلجاب�ات واختيار أماكن 
الزي�ارة وتعري�ف الوفد به�ا والرتويج بص�دق للبرصة بأنه�ا ُدّرة 
الخليج وتس�تحق أن تنال فرصتها، وليس مجرد التهويل اإلعالمي 
وإسقاط فرض زيارة الوفد واللجنة التفتيشية بداعي أننا قّدمنا ما 
علين�ا وتكّفلنا بتنظيم البطولة ولم يكن الطرف اآلخر يملك الجدية 

يف القبول وهذا إيهام متعمد لجماهرينا بكل تأكيد.
إننا اليوم، وإن كنا نمس�ك بتالبيب الفرصة وما تبقى منها أقل من 
ش�هر من املمكن أن تتح�اور الهيأة التطبيعية مع وزارة الش�باب 
والرياضة وتعد العّدة جيداً لالستقبال الذي سرتافقه مباراة الديربي 
بني العراق والكويت وأن نس�تغل املناس�بة أفضل اس�تغالل وعلينا 
بذات الوق�ت أن نعلم بانن�ا نعيش زمن فاي�روس كورونا والحظر 
ورّب ض�ارة نافعة فقد تخّفف عنا هذه الحالة ثقل ملف الجماهري 
وتواجدها، م�ع أن الفرضية تقع عىل احتماالت كثرية يف حال زوال 
خط�ر املرض، ولكن امله�م أن ال ترتك التطبيعية أو وزارة الش�باب 
املل�ف معلق�اً لحني وص�ول اللجن�ة وعليه�ا أن تبّك�ر يف التحضري 
لإلجابات من وحي الخربة السابقة التي اكتوينا بنارها ثالث مرّات 

وليس لدينا القدرة لتحمل ضياعها مرّة أخرى.

محمد حمدي

أعل�ن وزير الش�باب والرياضة عدنان 
درج�ال، ع�ن افتتاح أربع�ة مالعب يف 

العراق قريباً.
وقال درج�ال يف بيان لوزارة الش�باب 
إن  العرق�ي/  /املراق�ب  تابعت�ه 
»املنشآت الرياضية ومالعب 
كرة القدم تحديداً التي 
إنجازه�ا  س�يتم 
قريباً هي ملعبي 
واملدينة  الزوراء 
ع�ن  فض�اًل 

ملعب�ي 

امليناء وكركوك«.
واوض�ح ان »ملعب املدينة ش�به مكتمل 
وهن�اك مالحظات بس�يطة يف املقصورة 
الرئيس�ية، وإضافة تتعل�ق بصعود كبار 
وحاولن�ا  املقص�ورة،  إىل  الش�خصيات 
معالجتها بإضافة صالة استقبال خاصة 
بعد إستحصال موافقة خاصة من وزارة 

التخطيط األسبوع املايض«.
وأش�ار اىل ان »العمل سيبدأ مرة أخرى يف 
ملعب املدينة خالل األيام القليلة القادمة، 
بعد االتفاق م�ع الرشكة املنفذة وبمبالغ 

بسيطة ضمن مرشوع التنفيذ املبارش«.

وب�ني أن »ملع�ب املدينة س�ُيفتتح قريباً 
ج�داً، ونرجو أن تك�ون األوضاع الصحية 
يف البل�د والبل�دان األخرى تس�ري بش�كل 
جيد من أجل اس�تحصال موافقة االتحاد 
الدويل عىل إقامة مباراة تليق بافتتاح هذا 

امللعب«.
وتاب�ع »لم نح�دد موع�داً ثابت�اً الفتتاح 
امللعب كونن�ا ننتظر إكم�ال االتفاق عىل 
اإلضاف�ات البس�يطة الت�ي ان تأخذ أكثر 
من ش�هرين، تكلمنا مع إحدى الرشكات 
الخاص�ة باملصاع�د لعم�ل ديكور خاص 
وننتظ�ر وص�ول التفاصيل ليت�م العمل 

به«.
ولفت اىل ان »األمور البسيطة يف املقصورة 
الرئيس�ية بمنطقة كبار الشخصيات لن 
تأخ�ذ وقتاً طويالً، وأرج�و من األخ فالح 
منفي عودة التواصل معنا من أجل إكمال 

امللعب لكي نفتتحه بشكل متكامل«.
واكمل »أرجو ان يكون نهاية ش�هر آذار 
أو بداية شهر نيس�ان افتتاح امللعب عىل 
حد أقىص، وإن ش�اء الله تكون الظروف 
الصحي�ة مواتية ومالئمة لكي نس�تقدم 
أح�د الف�رق املهم�ة الفتتاح ه�ذا امللعب 

املهم يف هذه املدينة العزيزة«.

عق�دت اللجنة الفني�ة والتطوي�ر يف الهيأة 
التطبيعية، برئاس�ة الدكتور شامل كامل 
والدكتور وسام نجيب، اجتماعا موسعا 
م�ع اللجن�ة الفني�ة والتطوي�ر يف 
االتحاد االسيوي، برئاسة 

املدير الفني لالتحاد االس�يوي، ويم، وذلك عرب 
.)google meet( دائرة

واس�تعرَض ش�امل عم�ل اللجن�ة الفني�ة يف 
الفرتة التي مض�ت بما فيها العمل بالضوابط 
باالتح�اد  الخاص�ة  والتعليم�ات  واملش�اريع 

االس�يوي، إضافة اىل استعراض املنجزات التي 
تحققت، مثل هيكلة اللجنة الفنية والتطوير، 
وضواب�ط وتعليم�ات اختي�ار املدي�ر الفن�ي 
لالتحادات الفرعي�ة، وضوابط اختيار مدربي 
الفئ�ات العمري�ة، وم�رشوع اختي�ار الالعب 
املوهوب واملحل�ل الفني واهميت�ه، اضافة اىل 

اجراءات ترخيص االكاديميات.
وق�اَل كام�ل يف بي�ان للتطبيعي�ة حصل�ت /

املراقب العراقي/ عىل نس�خة منه ان »اللجنة 
الفني�ة والتطوي�ر، وبكامل اعضائه�ا، تعمل 
من اجل افتتاح قري�ب ملرشوع مراكز املوهبة 
الرياضية، وخاصًة اتفاق التوأمة مع مرشوع 

اسباير يف قطر«.
وأعل�َن كام�ل، يف االجتماع، اس�م املدير الفني 
لالتح�اد العراقي »الهولندي )فان س�تا( الذي 
س�يبارش عمله يف بداية ش�هر ش�باط املقبل، 
وكذل�ك اس�تقدام مدير فن�ي ملراك�ز املوهبة 
الرياضي�ة. أما م�درب املنتخ�ب االوملبي فإن 
اللجن�ة الفني�ة والتطوير رفع�ت توصية بأن 

يكون املدرب اجنبي الجنسية«.

التطبيعية تقرر تسمية مدرب أجنبي للمنتخب االولمبي

رسميًا.. حسن أحمد مدربًا لكرة الطلبة

محمد ينتقد قرار حل منتخبات الفئات العمرية 

ثائر أحمد مدربًا للكرخ

منتخب الناشئين يشارك في بطولة العرب لكرة اليد

درجال يعلن عن قرب افتتاح أربعة مالعب 
في بغداد والمحافظات

االداري�ة  الهي�أة  س�مت 
الريايض  الطلب�ة  لن�ادي 
الكابتن حس�ن احمد 
لفريقه�ا  مدرب�اً 
الكروي خلفا 

للمس�تقيل 
احمد خلف.

وذك�رت االدارة ان »امل�درب حس�ن احمد س�يتوىل 
تدريب فريق الطلبة الكروي ويساعده كل من بهاء 
كاظ�م وحي�در محمد اب�و عجة وم�درب الحراس 

سعد نارص«.
واضاف�ت ان »ادارة ن�ادي الطلب�ة ق�ررت توجي�ه 
العقوبة بحق عدد من العبي الفريق بسبب النتائج 

السلبية«.

تعاق�دت الهيئة االدارية لنادي الك�رخ مع املدرب ثائر احمد لقيادة الفريق 
يف املوس�م الحايل. وقال املدرب املس�اعد احمد عبد الجب�ار إن »ادارة نادي 

ثائر احمد لقيادة الفريق يف املوسم الكرخ تعاق�دت مع املدرب 
ان  »احم�د م ن املدرب�ني الذين الحايل«.واوض�ح 

خ�ربة  كبرية يف ال�دوري العراقي يمتلك�ون 
الفارق ووض�ع بصمتهم وبإمكانهم صناعة 

م�ع أي فريق يقودونه«.واض�اف أن »احمد 
بإمكان�ه اكم�ال م�رشوع امل�درب 

بتكاتف  س�لمان  كريم 
عن  معرب�اً  الجمي�ع«، 
أمل�ه يف »نج�اح املدرب 

بمهمته الجديدة«.

أك�د م�درب منتخب الناش�ئني بك�رة القدم، 
الفئ�ات  عم�اد محم�د، ان ح�ل منتخب�ات 

العمرية ليس من مصلحة الكرة العراقية.
وقال محمد إن »منتخب الناشئني لم يتلَق اي 

تبليغ من قبل الهيئة التطبيعية بحل منتخب 
الناشئني«، مشرياً إىل أن »اي قرار بهذا الصدد 

يجب أن يدرس ويأخذ اآلراء الفنية«.
وأوض�ح أن »العراق ال يمتل�ك دوري للفئات 

العمري�ة ك�ي نتمك�ن م�ن جمع 
العبني جدد وان قرار حل منتخبات 

الفئ�ات العمري�ة ل�ن يك�ون يف 
مصلحة الكرة العراقية«.

اعلن االتحاد العراقي لكرة اليد، عن مشاركة 
منتخب الناش�ئني الوطني يف البطولة العربية 
التي س�تقام يف اململكة املغربية يف الثامن من 
شباط املقبل ولغاية الحادي عرش من الشهر 
نفس�ه. وق�ال رئيس االتحاد س�الم عواد، ان 

االتحاد وباالتفاق مع املالك التدريبي سيضع 
منهاجاً خاصاً العداد الفريق بغية املش�اركة 

املثىل يف املنافسات العربية املقبلة.
بطول�ة  بمثاب�ة  تع�د  املش�اركة  ان  وب�ني 
اس�تعدادية تمهي�داً للمش�اركة يف البطول�ة 

اآلسيوية للناشئني. 
واش�ار عواد اىل انه س�يتم اختيار التش�كيلة 
النهائي�ة لتمثيل الع�راق يف البطول�ة العربية 
املرتقب�ة يف ض�وء م�ا قدم�ه العبون�ا خالل 

املنافسات املحلية يف املوسم املايض.

ق�رر االتح�اد العراقي لكرة الس�لة، معاقب�ة نادي غاز 
الشمال بتغريمه مليون دينار ملخالفته لوائح االتحاد.

وق�ال أمني رس االتحاد خالد نج�م، ان قرار التغريم جاء 
بس�بب عدم تهيئة نادي غاز الشمال قاعة اللعب لتدريب 
نادي زاخو قبل يوم من اقامة مباراة فريقي غاز الشمال 
وضيفه زاخو كما هو متفق عليه. واش�ار اىل ان الئحة 
ال�دوري العراقي املمتاز لكرة الس�لة للموس�م 2020-
2021 تض�ع ضم�ن رشوطه�ا للفرق املس�تضيفة ان 
تهيء قاعة الس�لة التي تحتضن اللقاء قبل يوم من اي 

مباراة الجراء الوحدات التدريبية فيها.
وانته�ت املب�اراة الت�ي جمع�ت فريق�ّي غاز الش�مال 

وضيفه زاخو بفوز زاخو 98 - 91 نقطة.

اتحاد السلة يعاقب نادي غاز الشمال



أعلن خيتايف اس�تعارة الياباني تاكيفوسا كوبو 
من ري�ال مدريد بعقد يمتد حتى نهاية املوس�م.

وأم�ى الالع�ب البال�غ تس�عة عرش عام�اً النصف 
األول م�ن املوس�م م�ع فياريال، فيما املوس�م الس�ابق 

بألوان مايوركا، وش�ارك حتى اآلن يف ثمان وأربعني مباراًة 
أحرز فيها أربعة أهداف.وال يش�مل عقد اإلعارة أيَّ بنٍد حول 
إمكانية التعاقد مع الالعب الشاب بصورة كاملة، إذ سيعود إىل 

صفوف ريال مدريد عقب نهاية املوسم.

أعلن ن�ادي يوفنت�وس اإليط�ايل يف موقعه الرس�مي 
عىل اإلنرتنت عن إصاب�ة مدافعه الهولندي دي ليخت 

بفريوس كورونا.
وج�اء يف بيان لنادي يوفنتوس: »أظهرت الفحوصات 
الطبية وفق�اً للربوتوكول املعمول ب�ه قبل املباريات، 
إصاب�ة املداف�ع دي ليخ�ت بعدوى ف�ريوس كورونا، 

نتمنى الشفاء العاجل لالعبنا«.
وكان دي ليخ�ت مش�اركاً يف املب�اراة الت�ي ف�از بها 
يوفنت�وس عىل غريمه مي�الن يف معقل األخري 3-1 يف 

الدوري اإليطايل.
وغ�اب عن اللق�اء يف ميالنو املداف�ع الربازييل أليكس 

س�اندرو إلصابته أيض�اً بفريوس كورون�ا الذي طال 
س�ابقاً نجمي الهجوم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 

واألرجنتيني باولو ديباال.
وتأت�ي إصاب�ة دي ليخ�ت بالف�ريوس وغياب�ه ع�ن 
يوفنتوس يف فرتة صعبة لألخري، إذ أّنه مدعو يف األيام 
القليلة املقبلة ملواجهات ش�اقة أولها األحد يف الدوري 

ضد مفاجأة املوسم ساسوولو. 
وبعد لق�اء جنوى األربعاء يف ال�كأس اإليطالية، يحّل 
يوفنت�وس األحد املقبل يف ال�دوري ضيفاً عىل غريمه 
إنرت ميالن، قبل لقاء نابويل يف 20 الحايل ضمن الكأس 

السوبر.

بعد س�قوطه منتصف األس�بوع، يس�عى إنرت 
ميالن للعودة إىل س�كة االنتص�ارات يف املرحلة 
السابعة عرشة من الدوري اإليطايل لكرة القدم 
إليقاف زحف يوفنتوس بطل املواس�م التس�عة 

املاضية وروما نحو الصدارة.
وأنهى يوفنتوس سلس�لة من 27 مباراة مليالن 
من دون هزيمة يف الدوري ملحًقا به الخس�ارة 

األوىل هذا املوسم بفوزه عليه 
3-1، إال أن األخ�ري بق�ي يف 
الص�دارة بف�ارق نقطة عن 
الغري�م والج�ار إن�رت ال�ذي 
س�قط عىل أرض سمبدوريا 

.1-2
س�يأمل  فيم�ا 

هداف�ه  يك�ون  أن  كونت�ي  أنتوني�و  امل�درب 
البلجيك�ي روميلو لوكاك�و بكامل جهوزيته 
البدني�ة بع�د معانات�ه م�ن إصاب�ة عضلية 
س�محت له باملش�اركة آخر نصف ساعة يف 
الهزيمة ضد سمبدوريا يف مباراة خرس فيها 
املداف�ع دانيل�و دامربوزيو إلصاب�ة يف رباط 

الركبة. 

روما  ويس�عى 
من  لالستفادة 

العوام�ل  ه�ذه 
وتحقي�ق ف�وزه 

توالًي�ا  الراب�ع 
م�ا  ال�دوري  يف 

سيس�اويه يف النقاط 

مع إنرت.
ويحت�ل يوفنتوس املركز الرابع بفارق س�بع 
نق�اط عن املتص�در، إال أن مهمت�ه لن تكون 
س�هلة اليوم األحد عندما يستقبل ساسوولو 
الخامس ومفاجأة بداية املوسم السبت والذي 

يتخلف عنه بنقطة فقط يف املركز الخامس. 
إال أن امل�درب أندريا بريلو يملك الخيارات عىل 
دك�ة الب�دالء يف ظل غي�اب الربازي�يل أليكس 
س�اندرو والكولومبي خوان كوادرادو بسبب 
كوفي�د، فيم�ا تب�دو الش�كوك حائم�ة حول 
فيديريك�و كييزا صاح�ب الثنائية ضد ميالن 

قبل أن يخرج مصاًبا آلالم يف الورك. 
وق�ال بريل�و »فيم�ا يتعل�ق بالخي�ارات، أنا 
محظ�وظ كوني قادر عىل تعيني فريق مباراة 
تل�و األخرى نظرًا ملا نحاول تحقيقه وطريقة 

لعب الخصم«. 
فيما اعترب املدافع ليوناردو بونوتيش »أظهرنا 
أن ه�ذا الفريق ال ي�زال متعطًش�ا. نحن اآلن 
نرك�ز بش�كل كامل ع�ىل املب�اراة املقبلة ضد 

ساسوولو«. 
ويحل نابويل السادس عىل أودينيزي يف مسعاه 
للبقاء قريًبا من املقاعد األوروبية بعد خسارة 
مفاجئة يف املرحلة السابقة أمام الوافد الجديد 

سبيتسيا شابتها األخطاء الساذجة. 
ويف أب�رز املباري�ات االخ�رى، يح�ل التس�يو 
الثامن عىل بارما فيما سيأمل األخري أن يقلب 
املوازي�ن مع عودة امل�درب روبرتو دافريس�ا 
خلًفا لفايبو ليفريان�ي الذي أقيل بعد نتائج 
س�يئة أدت إىل تراج�ع الفري�ق إىل املرك�ز 

الثامن عرش. 
أما فيورنتينا الرابع عرش فيستضيف 
كالياري وس�ط ش�كوك بمشاركة 
النج�م الفرنيس املخ�رم فرانك 
ريبريي بعد التواء يف ركبته منصف 
األس�بوع خالل الهزيم�ة أمام 
التسيو، فيما نفى الفريق 
تعرض�ه لتم�زق يف 

الرباط.

اليوم.. انتر ميالن يواجه روما في قمة مباريات الكالتشيو

يوفنتوس يؤكد 
إصابة دي ليخت 
بفيروس كورونا

 االحد 10  كانون الثاين 
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 السنة 
العاشرة

7الرياضية

س�يلتقي كورنيا قاهر العمالقة مع برشلونة يف دور ال�32 
بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد أن أطاح بأتلتيكو مدريد 

من الدور الثاني.وفّجر الفريق املنتمي لدوري الدرجة الثالثة 
مفاجأة بالتغلب عىل متص�در دوري الدرجة األوىل 1-صفر 
منتصف األس�بوع وأس�فرت القرعة ع�ن مواجهة بملعبه 

ضد جاره فريق امل�درب رونالد كومان يف وقت الحق هذا 
الش�هر.  وس�يلعب أتلتيك بيلباو، ال�ذي ينتظر مواجهة 

غريم�ه ريال سوس�يداد يف نهائي الكأس للموس�م املايض 
املؤج�ل حتى اآلن بس�بب وب�اء كوفي�د-19، ضد إيبي�زا. ويحل 

سوس�يداد ضيفا عىل قرطبة بينما يس�تضيف بينيا ديبورتيفا بلد 
الوليد.  ويس�افر ري�ال مدريد ملواجهة ألكويان�و بينما يلعب ملقة 

ضد غرناطة.

ع�اد ن�ادي ميالن، ملط�اردة أحد أهداف ليفرب�ول، يف خط الدف�اع، خالل فرتة االنتقاالت الش�توية 
الجارية.ويس�عى الروسونريي يف ش�هر كانون الثاني الجاري، للتعاقد مع مدافع جديد كأولوية، 
بس�بب كثرة اإلصابات.ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو«، فإنه رغم أفضلية ميالن لضم الفرنيس 
محم�د س�يماكان مداف�ع سرتاس�بورج، عق�ب وصوله ملراح�ل متقدم�ة يف املفاوض�ات، لكن 

الروسونريي عاد لفتح ملف الرتكي أوزان كاباك مدافع شالكه، مرة أخرى.
وأش�ار إىل أن مي�الن ع�رض 15 ملي�ون ي�ورو باإلضاف�ة إىل املكاف�آت لض�م س�يماكان، لكن 
سرتاس�بورج يري�د الحصول عىل 20 ملي�ون يورو.وأوضح املوقع اإليط�ايل أن هذه الصفقة قد 
تحسم يف النهاية نظري 18 مليون يورو.وقال إن ميالن يخىش املزايدة عليه يف صفقة سيماكان، 
ل�ذا ع�اد للتواصل مجدًدا مع ش�الكه، بش�أن كاباك كخط�ة بديلة، يف حالة فش�ل ضم املدافع 
الفرنيس.يذكر أن ليفربول أكثر من ينافس ميالن، عىل ضم أوزان كاباك خالل املريكاتو الشتوي 

الجاري.

اس�تقر أوملبي�ك لي�ون عىل ق�راره 
النهائي، بش�أن مس�تقبل مهاجمه 
الهولن�دي ممفي�س ديب�اي، ال�ذي 
ينته�ي عق�ده بنهاية هذا املوس�م، 
ويح�ق ل�ه التوقيع ألي ن�اٍد آخر يف 

كانون الثانب الجاري.
وكان ديباي قريًبا من برش�لونة يف 
الصيف امل�ايض، إال أن األزمة املالية 
التي يعاني منها الفريق الكتالوني، 

تسببت يف عدم إتمام الصفقة.
»مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن ليون 

كان حائ�رًا حول مس�تقبل ديباي، 
ما بني بيع�ه يف يناير لتجنب رحيله 
املغام�رة  أو  الصي�ف،  يف  مجاًن�ا 
والحفاظ عليه حتى نهاية املوس�م 

للمنافسة عىل لقب الدوري.
ترتي�ب  ج�دول  لي�ون  ويتص�در 
ال�دوري الفرن�ي حالًي�ا برصيد 
39 نقط�ة، وبف�ارق 3 نقاط عن 
باريس س�ان جريم�ان، كما يأتي 
ديب�اي يف املرك�ز الثان�ي يف ترتيب 
أه�داف،   10 برصي�د  الهداف�ني 
وبفارق هدفني فق�ط عن كيليان 

مبابي.إال أن جاك ميش�يل أوالس، 
رئي�س نادي لي�ون كت�ب تغريدة 
ع�ر حس�ابه ع�ىل »توي�ر«، من 
ش�أنها أن تعط�ي انطباًع�ا ع�ن 
القرار األخري لناديه حول مستقبل 
»س�يكون  أوالس:  ديباي.وكت�ب 
م�ن الجيد ترك ممفيس يف س�ام. 
فهو قائ�د مثايل، بعد نصف نهائي 
دوري أبط�ال أوروبا العام املايض. 
ه�ذا العام يمك�ن أن يق�ود ليون 
للوصول بعيًدا، سوف يكون ليون 

دائًما منزلك«.

تلوح أزمة يف األفق داخل جدران 
الكامب نو، بني الهولندي رونالد 

كومان، مدرب برشلونة، وأحد 
الكتالوني،  الفريق  نجوم  أبرز 
الذي يعاني من تدهور النتائج 
تقارير  بحسب  املوسم،  صحفية هذا 

مرياليم  البوسني  مع  املايض،  الصيف  برشلونة،  إسبانية.وتعاقد 
لكنه  تشكيلته،  تقوية  أجل  السابق، من  يوفنتوس  بيانيتش، العب 

أن  إىل  الفنية.وأشارت صحيفة »سبورت«،  بقدراته  فشل يف كومان، 
بيانيتش بالكاد يشارك مع برشلونة منذ بداية املوسم، ووصل بصعوبة 
أنه  إىل  املوسم.ولفتت  هذا  املتاحة  الدقائق  إجمايل  من   %40 يف  للتواجد 
عند قدوم بيانيتش، ظن الكثريون أنه سيبعد سريجيو بوسكيتس عن 

يونج. نموذجية مع فرينكي دي  ثنائية  األساسية، ويكون  التشكيلة 
املوسم،  هذا  الرسمية  املنافسات  من  أشهر   4 مرور  »بعد  وأوضحت 
فإننا نجد وضع بيانيتش يف برشلونة يثري للقلق«.وقالت الصحيفة إن 
كومان ترك بيانيتش يجري عمليات اإلحماء طوال الشوط الثاني من 
مواجهة أتلتيك بيلباو يف سان ماميس، األربعاء املايض، دون أن يدفع 
به يف املباراة.وأضافت أن بيانيتش سبق أن خرج عن صمته ورصح 

بأنه ال يشعر بالراحة تجاه دوره، منذ القدوم إىل برشلونة.
وأتمت الصحيفة بالتأكيد عىل أن ما يعيشه بيانيتش، سببه أن كومان 

ال يحب طريقة لعب، أو غري راٍض عن عمله يف التدريبات اليومية.

ديباي يقترب من انهاء الموسم مع ليون 

ريال مدريد
 يعير كوبو مجددًا

برشلونة يواجه كورنيا بكأس ملك إسبانيا

القدم  لكرة  اإلنكليزي  لالتحاد  تابعة  لجنة  أقرت 
ترصف  أي  ارتكاب  يتعمد  لم  كافاني  إدينسون  بأن 

تعليق  يف  »زنجي«  تعني  كلمة  باستخدامه  عنرصي 
عىل إنستغرام. وعاقبت لجنة تابعة لالتحاد اإلنكليزي 
مانشسرت  مهاجم  كافاني  إدينسون  القدم  لكرة 
لم  بأنه  أقرت  أنها  رغم  مباريات  ثالث  باإليقاف  يونايتد 
يتعمد ارتكاب أي ترصف عنرصي ولم يكن يعرف أن اللغة 

التي استخدمها عىل وسائل التواصل االجتماعي مسيئة. 
مباريات  ثالث  باإليقاف  املايض  األسبوع  كافاني  وعوقب 
بعد  دوالرا(   136180( اسرتليني  جنيه  ألف   100 وتغريمه 
كلمة  عاما   33 عمره  البالغ  أوروغواي  مهاجم  استخدم  أن 
الفوز 3-2 عىل  إنستغرام بعد  تعني »زنجي« يف تعليق عىل 
عن  يعتذر  أن  قبل  الثاني  ترشين   29 يف  ساوثهامبتون 
الواقعة ويحذف ما كتبه.   ونرش االتحاد اإلنكليزي حيثيات 
حكم لجنة االنضباط اليوم الخميس ورشح ملاذا تم توقيع 

أدنى عقوبة عىل الالعب طبقا للوائح.  
وقال »اقتنعت اللجنة بأن الالعب كتب رده تقديرا لرسالة 

إهانة  أي  يقصد  يكن  لم  وأنه  أوروغواي  من  صديق  من 
كان هذا  إنستغرام.  إساءة ألصدقائه ومتابعيه عىل  أو  عنرصية 

االستنتاج مدعوما بجميع األدلة املتاحة ذات الصلة بالظروف التي تم فيها 
اللجنة عدم  ذلك قررت  الالعب ورد فعله ومع  الرد مع مراعاة شخصية  نرش 

إعفاء الالعب من املسؤولية رغم أنه لم يكن يقصد ذلك«.  

ميالن يعود لمطاردة هدف ليفربول

بيانيتش يفشل
 في إقناع كومان

االتحاد اإلنكليزي: كافاني
 لم يكن عنصريًا



املراقب العراقي/ متابعة...
صدر ع�ن دار أم�ل الجديدة 
م�ع  بالتع�اون  دمش�ق  يف 
العرب�ي  املثق�ف  مؤسس�ة 
كتاب جديد ملاج�د الغرباوي 
العقل  »مضم�رات  بعن�وان: 
الرابع  الجزء  الفقهي«. وهو 
»متاه�ات  موس�وعة  م�ن 
الحقيقة« الت�ي يعمل عليها 
املؤل�ف من�ذ ع�دة س�نوات. 
ويأتي هذا الجزء ملواصلة نقد 
بني�ة العقل الفقه�ي، ودور 
يف  واأليديولوجي�ا  العقي�دة 
انحي�از الفتاوى، مع الرتكيز 
الخط�رة  املضم�رات  ع�ى 
الت�ي تتوارى يف ظ�ل مفهوم 
اس�تنباط  أثن�اء  االجته�اد 
األح�كام. وم�ن املوضوعات 

واملح�اور التي تناولها نذكر: 
الحاج�ة إىل الفقيه، تداعيات 
تفاق�م الفت�وى، فهم النص 

الديني، نق�د العقل الفقهي، 
مقدم�ات االجته�اد، الفقيه 
املسكوت  الوعي،  ومضمرات 
الديني�ة،  اإلمام�ة  عن�ه، 
التعارض ب�ن العقل والنقل، 
العق�ل وم�اكات األح�كام، 
الفقي�ه  الرشيع�ة،  ش�مول 
والتفس�ر. ويف هذا الس�ياق 
تلقي بع�ض الفصول الضوء 
ع�ى العاق�ة بن السياس�ة 
والدين واألخاق مع التشديد 
الدي�ن يف حماي�ة  دور  ع�ى 
م�ن  االجتماعي�ة  األخ�اق 

التدهور والزوال.
صدر الكتاب يف 236 صفحة 
م�ن القط�ع الكب�ر. وزينت 
غافه لوحة للفنان التشكييل 

مصدق الحبيب.

املراقب العراقي/ متابعة...
لعل شهرة األديب الكبر الراحل صربي 
م�وىس، تحقق�ت م�ن خ�ال روايت�ه 
الشهرة »فس�اد األمكنة« لكن الكاتب 
الكب�ر ترك العديد م�ن األعمال األدبية 
الرائعة يف مج�ال الرواية والقصة، لعل 
م�ن أبرزها مجموعته »م�رشوع لقتل 
ج�ارة« الصادرة عن س�نة 2004، عن 
مرشوع مكتبة األرسة، يسبقها دراسة 

نقدية للدكتور غايل شكري.
مجموع�ة  ج�ارة«  قت�ل  و«م�رشوع 
قصصية، املجموعة بالكامل تدور حول 
فكرة امل�وت، بدالالته املختلف�ة املادية 
واملعنوية، املجموعة ممتعة بسخريتها 
الس�وداء، وحسها االجتماعي، والقدرة 
الجميل�ة ع�ى اس�تخدام الفانتازيا يف 
أوق�ات مختلفة، باإلضاف�ة إىل الوصف 
املمي�ز لألحداث واملش�اعر. وتتش�ابك 
هذه القصص لتك�ون رواية عنارصها 
األساس�ية الجدل بن الحارض والغائب 
وقد اخت�ار الكات�ب عناوي�ن مختلفة 
منه�ا بطاط�س مق�يل، فاع�ل خ�ر، 
الوول�ف وغره�ا م�ن العناوي�ن الت�ي 
تحم�ل بداخله�ا فص�ول ه�ذه الرواية 
املكتوبة بإسلوب سهل وبسيط يناسب 

القارئ العادي.
ج�ارة،  قت�ل  م�رشوع  مجموع�ة  يف 
والقصت�ان: ذه�اب وإي�اب، ومن حفر 
لزوجت�ه، هي م�ن مجموع�ة مرشوع 

قت�ل ج�ارة، أعي�د نرشهم�ا بعنواني: 
يف  غب�ار،  وال  والحم�ار،  واالب�ن  األب 
مجموعة الس�يدة التي والرجل الذي لم، 
فاملجموع�ة فيها ترمي�زات وتلميحات 
يف  ان�ذاك  واملجتم�ع  امل�ري  للواق�ع 
قص�ص  والخمس�ينات...  األربعين�ات 

لطيفة واقعية بعض اليشء .

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

االحد 10 كانون الثاين  2021 العدد 2499 السنة العاشرة

8
الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

االمام عيل بن أبي طالب »عليه السام«
أك�رم ضيفك وإن كان حقراً، وُقم عى مجلس�ك ألبيك 
ومعلم�ك وإن كن�ت أمراً. رح�م الله ام�رءاً أحيا حّقاً 
وأمات باطاً ودحض الجور وأقام العدل. إذا أحّب الله 
عبداً ألهمه حس�ن العبادة. فق�د البر أهون من فقد 
البصرة. أحس�ن ال�كام ما ال تمّج�ه األذان وال ُيتعب 
فهم�ه األفه�ام. اح�ذر كّل قول وفعل يؤّدي إىل فس�اد 
اآلخرة والّدين. ث�اث يوجبن املحّبة: الّدين، والّتواضع، 
والّس�خاء. سوء الجوار واإلس�اءة إىل األبرار من أعظم 
اللّؤم. ينّبئ عن عقل كل امرٍء لسانه، ويدّل عى فضله 
بيانه. لن يحصل األجر حت�ى يتجّرع الّصرب. بالعافية 

توجد لّذة الحياة.

يحيى رسول 
أن دراس�ة القصة القصرة  نقدياً تثر كثر من اإلش�كاالت ومنها 
تعري�ف القص�ة القصرة، مامحه�ا الفنية، تجنيس�ها، جذورها، 

وبداياتها يف أدبنا املعارص. 
لقد ش�كلت القصة القصرة حاجة اجتماعية ونفس�ية وارتبطت 
بظهور املش�هد االبداعي واصبحت ذات قيمة فكرية عالية توظفت 
يف قالب فني باعث للمش�اعر اإلنس�انية وجعل�ت املتلقي قادر عى 
التأويل والتحليل. لقد س�بق الروائي والكاتب عبد الكريم الساعدي 
كت�اب كث�رون يف توظيف الحيوان�ات توظيفاً رمزياً يتناس�ب مع 

رؤيته�م الفكري�ة حي�ث ت�دور أح�داث 
أو  الحيوان�ات  ألس�نة  ع�ى  قصصه�م 

الطي�ور أو الجمادات، بقالب يعكس صفات البرش من حيث النطق 
واألحاسيس واملتمثل باأللم والحزن.  إن القصة القصرة تستطيع 
أن تتقبل تنوعاً كبراً يف الش�خصيات دون أن تستثنى من ذلك حتى 
األفكار، وهي تخضع لألنس�نة، وهو ما يعني بناء القصة القصرة 
عى أنس�نة األش�ياء والجماد والحيوان… فتتحول الحيوانات التي 
تتضمنها القصص القص�رة إىل أقنعة برشية رمزية تحمل دالالت 

إنسانية معربة.
 وقد تميز  القاص عبد الكريم الساعدي يف توظيف الجماد)املعطف( 
يف ن�ص قصت�ه )أيقون�ة ال�دفء( توظيفاً يث�ري املتلق�ي معرفياً 
وإحساس وجداني موازياً لرؤيته العميقة يف ما وراء النص، أن منح 
املعطف طاقة تعبرية واضحة حرره من القيد ومنحه بنية رسدية 
وجم�ل فعلية فيها أدهاش وتعاطف وإحس�اس وتوهيم عش�قي 
تتابع�ي تصاع�دي » يرتعش فرائي، أعلن حض�وري بكل ما أوتيت 
م�ن زهو، يقرتبان مني، أناملها تمتد، تامس أكمامي، تقبلني بن 
يديها الرقيقتن، تتحس�س بطانتي، أحس بدفء أنوثتها« » أشهق 
فرح�اً بع�د انتظار طويل ف�وق أرصفة الصرب، أدخ�ل منزالً مرتعاً 
بالدفء والجمال والثراء« » أتعثر بأيدي الخادمة العابثة بوجودي، 
أراها تحرق طريف باملكواة، تشوه جمايل، أرمى بيد أول سائل يطرق 
ب�اب الدار«. » يبتاعدني رجل س�كر بس�عر بخ�س، يرتديني وأنا 
لست عى مقاسه، أذيايل تامس األرض، تكنس الطرقات خلفه«... 
آث�ر الكاتب أن يس�تمر يف نص�ه الغرائبي حتى النهاي�ة يف متوالية 
يربطه�ا خيط درام�ي واحد إىل ما ه�و خارج عن نط�اق املنطقي 
واملعق�ول يف التعام�ل مع الن�ص، وتحول إىل رمز م�أزوم يف خاتمة 
الن�ص » ثمة قوارض تنتظ�ر بقاياي« النص حمل دالالت معارصة 
جدي�دة امت�ازت بواقعية مؤملة الغرض منها أفس�اح املجال أمامنا 

بممارسة القراءة العميقة للكشف عن املعن���ى ما وراء النص.

سطوة الترميز وايحاءات
 السارد في » أيقونة الدفء«

 )إىل مظفر النواب ثانية(

جوقٌة من ظباٍء تجوُب القصيدَة..

قاطرٌة تتلّوى من القْه�ِر..

تنشُب أظفاَرها يف العراٍء الذي

يتكرُر يف كل ثانيٍة..

بينما تتتلّفُت، من فرِط

لهفتها، السّيدْة..
كان يذوي وحيداً

عى ق�اع زنزانٍة تتآكُل فيها 

اللغة…

ليس إال عويُل الحديِد، يمرُّعى 

قرشِة الروِح..

إال الحبيبُة ترشُق، ملَء القصيدِة، 

مبتعدْة..

ببقيِة ملْعقٍة أو سكاكَن عمياَء 

يحف�ُر أياَمُه..

وينّقُب يف طِن وحشتها الّصلِدْة

َع�لُّه واج�ٌد ُه�ْدُه�داً، يتقّدُمُه

صاعداً يف الظام إىل ُس�رِّة األرِض

أو شمسها املجهدْة..

يتأّمُل يف قاع برٍئ معّطلٍة :

مدٌن تتآكُل بن يديِه..

تج�اعيُد تكتُب بالضوِء

ما تهمُل الذاكرْة..

ثم ينفُض عن ماِء مرآتِه ضّجة 

القاطرْة:

ذي وجوٌه تغيُب، وأخرى تطلُّ عى 

وطٍن

يتساقُط من شاهٍق..

عرباٌت تروُح وأخرى تجيُء..

ترفرُف ما بن عينيه رائحٌة لغياٍب 

وشيْك

ال يرى َبْدَءُه، ال يرى منتهاْه..

ال يحفُّ بِه، يف تمّوج هذي املرايا، 

سواْه..

هل َتملُّ من الحلِْم قاطرٌة؟

هل تملُّ القصيدُة فوىض 

استعاراتها؟

هل تملُّ تلّفَتها السيدْة؟

كان ثّمَة دمٌع ييضُء

وَث�مَّ حنٌن تضيُق به األوردْة..

حصاد
 علي جعفر العالق

املراقب العراقي/ متابعة...
به�ذه الكلم�ات الت�ي رّصح بها 
طي�ار أمريكي تحطم�ت طائرته 
يف صحراء مجهول�ة، خّط محمد 
حني�ف وجهة نظ�ره الخاصة يف 
الصفح�ات االفتتاحي�ة لروايت�ه 
الجدي�دة. إنها من�اورة نموذجية 
وجريئ�ة من كاتب س�اخر، كان 
هو نفس�ه طياراً س�يئاً للغاية يف 
م�ا مىض. كما أن عمله هذا ميلء 

باإلشارات إىل العتاد العسكري.
حلّ�ت روايت�ه »صن�دوق املانجو 
املتفّج�رة« يف القائم�ة الطويل�ة 

لجائزة البوكر؛
التي تروي كيف وِضَعت سلة من 
ثم�ار املانج�و املتفّج�رة يف عربة 
كان�ت عى مقرب�ة م�ن الرئيس 
الباكس�تاني ضياء الحق. روايته 
الثاني�ة كانت ع�ن ممرضة الدير 
املفعم�ة بالحي�اة، الت�ي تزوجت 
ع�ى مت�ن غواص�ة نووي�ة. بدا 

حني�ف س�اخراً ولو أن رس�الته 
السياس�ية يف روايات�ه أورويلية، 
فيم�ا ترتكز جّل أعمال�ه عى أن 

العالم فاسد ومحارص باستمرار.
»أعتق�د أنني كنت يف املدرس�ة ملّا 
اندلعت الح�رب األفغانية، وهكذا 
نش�أنا يف خض�م ذلك الن�وع من 
الراع�ات، ومن ثم بدأت تتكاثر 
يف العال�م، وأب�داً ل�ن تنته�ي تلك 
الحروب والنزاعات، بل س�ينتقل 
آخ�ر  إىل  م�كان  م�ن  الرتكي�ز 

فق��ط«. 
هذا ما قال�ه الروائ�ي والصحايف 

والكاتب املرسح�ي محمد حنيف 
والخمس�ن  الثالث�ة  بل�غ  ال�ذي 
النهائي�ة  ح�رب  عم�ره.  م�ن 
ه�ي الخلفي�ة الرئيس�ية لرواية 
»الطي�ور الحم�راء« وإن توق�ف 
القص�ف فس�يكون ذلك بس�بب 

ظروف غامضة.
 ُينَق�ل الطيار املفق�ود الرائد إييل 
إىل مخيم لاجئ�ن من قبل الفتى 
مومو، الذي يعثر عليه بينما كان 
يج�وب الصحراء بحث�اً عن كلبه 
الجري�ح. الفت�ى موم�و هو من 
أكثر ش�خصيات الكتاب إرشاقاً، 
هو ذلك املراهق الذي يعمل وكيل 
إعان�ات، ويقود جيب ش�روكي 
تحمل ش�عار الوكال�ة األمريكية 
للتنمي�ة الدولي�ة. ومصم�م عى 
إنقاذ ش�قيقه األك�رب املوجود يف 
قاعدة عسكرية مشؤومة، ُتعرف 

بحظرة للطائرات. 
يق�ول حني�ف: »يتس�اءل الناس 
عن مكان حدوث الرواية، وأجيب 
إنه�ا تح�دث يف رأيس«. ول�و أن 
أن يكت�ب  حني�ف كان يأم�ل يف 
رواي�ة ال مكان لألحداث الس�يئة 
فيها. »أعرف أناس�اً كثرا سعداء 
يف حيواته�م، ويقوم�ون بأعمال 
فاضلة أو يؤمنون أن ما يفعلونه 

هو أشياء جيدة«.

»الطيور الحمراء« نقد الذع للسياسة الخارجية األمريكية
إنه��م يضع��ون اآلن رشائ��ح نظام تحدي��د المواقع 
العالمي يف الحيوانات األليفة والطيور المهاجرة، 
ه��ل يعق��ل أن يتوه ش��خص م��ا يحّلق يف آل��ة تبلغ 

كلفتها خمسة وستني مليون دوالر؟

املراقب العراقي/ متابعة...
محم�د  املغرب�ي  التش�كييل  ينتق�ي 
مرابطي املف�ردات الفنية التي يش�غل 
عليها يف منجزه التش�كييل من قاموس 
عامات�ي ورمزي، يتم�اىش وفق بنائه 
الفضائي الذي يحتم استعمال تقنيات 
عالي�ة. فاملبدع يجعل من الكتل اللونية 
بن�اء فني�ا منظم�ا يف تواش�ج عميقة 
ال�دالالت، عن طري�ق التعبر بمفردات 
الت�ي  فني�ة تش�كل جوه�ر أعمال�ه، 
تغذيها استخداماته العاماتية القوية، 
وتوظيفاته الرمزية املعلنة، تبعا لنسق 
املضام�ن املضم�رة يف ل�ب الصناع�ة 
التشكيلية، املجّسدة لألشكال املختلفة 
بموتيفات ش�كلية، وصياغ�ات لونية 
قوية، تمنح أعماله س�مفونية هادئة، 
فتتب�دى بذل�ك مزيج�ا ب�ن الحرك�ة 
والعام�ات واألش�كال والكت�ل، الت�ي 
يشكلها املبدع بتقنيات متفردة، ُتركب 

ب�ن املنحى الجمايل والتعبر بأس�لوب 
معارص.فيتجى حسه الفني يف التوزيع 
املنطقي ملختلف العنارص التش�كيلية، 
ويف اختزال املس�احة، والطاء املفتوح، 

والتصمي�م  الخفيف�ة،  والرضب�ات 
الدقيق. وأيضا يف التقاطعات، والوصل 
ب�ن مختل�ف املف�ردات، التي تش�كل 
التكوين الجمايل ألعماله. فيفيض ذلك 

إىل حوارات ممتدة يف مساحات شاسعة 
لتتحقق وحدة الش�كل والبناء والرؤية 
واألسلوب، من خال التجاور والتنوع؛ 
م�ا يؤثث لخط�اب تش�كييل يريس من 
خال�ه املب�دع التخص�ص يف أس�لوب 
تجريدي تعب�ري مبني عى قاعدة من 
األلوان املتجانسة، واألشكال التعبرية 
املغلق�ة، ينتر بها لتصوراته وللمادة 
التش�كيلية يف عمقها الجمايل والفني. 
وإلنج�اح ذلك بص�ورة متكاملة، يعمد 
املبدع إىل تشكيل وظائف بنائية وداللية 
متج�اوزة للجاهز، ويعتمد االش�تغال 
بكتل وركامات لونية متنوعة الش�كل، 
م�ع العناي�ة بقي�م الس�طح، وانتقاء 
يق�ارب  بذل�ك  وه�و  بدق�ة.  األل�وان 
بفضل اجتهاداته املستمرة بن مجمل 
الرؤى والتصورات، واملادة التش�كيلية 
والنس�يج الفن�ي ال�ذي ترتك�ز علي�ه 

أعماله. 

دور الخطاب الفني في تشكيالت المغربي محمد مرابطي

» مشروع لقتل جارة« الكتابة حين تسخر من الموت

»مضمرات العقل الفقهي« دور الدين 
في حماية األخالق من الزوال

»ليلة الحلم اإليطالي« المـــواطـن المفصـح عـن 
إيجابيات العراقي المعاصر للحروب و األزمات 

وثيقة روحية عميقة عن المكان  وتحوالته التاريخية 

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
ي�رى الدكتور احمد جبار ان رواي�ة » ليلة الحلم 
اإليط�ايل » وثيق�ة روحي�ة عميق�ة ع�ن امل�كان  
وتحوالت�ه التاريخية وهي تكش�ف ع�ن املواطن 
املفص�ح عن إيجابيات العراقي املعارص للحروب 

و األزمات.
وق�ال جبار يف ق�راءة  نقدية خ�ص بها)املراقب 
العراق�ي(: يختل�ق مؤل�ف رواي�ة » ليل�ة الحلم 
اإليط�ايل » األكاديم�ي ) ماه�ر مجي�د إبراهي�م 
( املتخص�ص بعلم ال�رسد الس�ينمائي املعارص  
س�ارد كان ذاته الش�خصية املحوري�ة للرواية ، 
أع�اد لنا صوغ تركي�ب بنيته الحكائية مس�تدالً 
بتكنيك الكتابة اإلبداعية للسينما مستوعباً أدبية 
السيناريو السينمائي الحديث من جهة ، وبنائية 
النسق الس�ر ذاتي من جهة أخرى ، مراهناً عى 
لغة رسدية قادرة بعمق عى تشكيل أفعال و ردود 
أفعال ش�خوص الرواية بدالً م�ن اإلخبار عنها ، 
وهذا ما جعلنا إزاء شخصيات مركبة بعمق عى 
مستوين ) املظهر – الجوهر ( ليجربنا السارد ) 
نبيل ( بيقظته األبدية ، وثقافته العميقة ، إذ قدم 
لنا املؤلف شخصية نبيل بوصفه أنموذج للمثقف 
العض�وي العارف بتأريخ ب�اده ، و املنتمي بحق 
لهويت�ه كعراقي الذي أفصح عن إيجابيات الفرد 
العراقي املعارص للحروب و األزمات و الخسارات 
الت�ي ال تنته�ي يف مجتمع�ه ، و حس�ه الع�اِل 
باملراقب�ة عى مدار الرسد يف تصف�ح دواخله ، و 
دواخ�ل كل من يحيط�ه بتلقائية اليجيد صوغها 
إال املتبحر برسية الرسد املعارص الذي يراهن عى 
س�ارد يحكم قبضته عى تركي�ب بنيته الدرامية 
، و يتحك�م بتش�كيلها وفقاً الس�رتاتيج تركيب 

زمني يسعى ألن يكون أكثر إقناعاً عى املستوى 
الفكري و الجمايل من اسرتاتيجية السارد العليم 
ب�كل يشء يف بنائي�ة الرواي�ة الكاس�يكية ، إذ 
تتماهى أنا الس�ارد بأنا الش�خصية املحورية ال 
بأن�ا املؤلف الذي يعلن ال�رسد الحديث عن موته 
لصالح س�ارد وسيط مشارك بالحدث بينه وبن 

القارىء .
واضاف :يش�يد الس�ارد ) نبيل ( معمار فضائه 
الروائي ، و املتمثل بمنطقة ) الكرسة ( الشعبية 
و املناطق األرس�تقراطية املحيط�ة بها . مقدماً 
وثيق�ة روحي�ة عميقة ع�ن امل�كان ، وتحوالته 
التاريخي�ة ، و إيقاع�ه الش�عبي ، وجوه النفيس 
الع�ام كم�رسح ألح�داث روايت�ه ، الت�ي أراه�ا 
نموذج�ا للن�ص الروائ�ي املرك�ب الع�ي ع�ى 
التصنيف األنواعي يستوعب بعن املراقب الدقيق 
، و املنق�ب العميق م�ا حاق باملجتم�ع العراقي 
من عنف يصل لحد التمثيل الجس�دي ، و خذالن 
س�يايس أوصل املجتم�ع إىل ف�وىض عصية عى 

اإلص�اح ، و إرب�اك نفيس وص�ل إىل حد املرض ، 
وتخلخ�ل حاد لكل منظومة القي�م أوصل أفراده 
إىل العدمي�ة ، وبه�ذا يعل�ن مؤل�ف الن�ص ع�ن 
موجهاته الثقافية يف مس�ائلة الواقع ، و الرهان 
ع�ى التمثيل الجمايل للرسد يف اس�تنطاق خباياه 
، و رص�د املتغ�رات السس�يوثقافية الت�ي كان 
للعس�ف الس�يايس ظاله الواضحة عى تهشيم 
منظومة القيم تل�ك . وهذا ما يجعل من رواية » 
ليلة الحل�م اإليطايل » بوحاً صارخاً اس�تطاع أن 
يشكل قصة محورية تكتسب تعقيدها من تعدد 
املحاور الفرعية التي أسهمت يف تشييد تركيبتها 
الدرامي�ة بهدف تعرية ، و تفكيك النس�ق الثقايف 
ال�ذي ح�اول التأري�خ الس�يايس للب�اد بأقىص 
مديات�ه تش�ويه الهوي�ة العراقي�ة ، و تظليله�ا 
مراهن�اً ع�ى تهش�يم وحدته�ا اإلنس�انية عرب 
خطاب الجه�از اإلعامي للس�لطات التي توالت 
عى حك�م الباد ، و تش�بثها بهوي�ات فرعية ال 
ت�ؤدي بالف�رد العراقي إال لاقتت�ال الطائفي ، و 

ال�راع الطبقي ، و التهجر الق�رسي لألقليات 
مما جعل الباد فضاء طارد الكل يحلم باالنعتاق  
من�ه ، و كأن الخ�اص اإلنس�اني يف مكان آخر . 
وهذا ما يجع�ل من البناء الفكري للش�خصيات 
التي جعلنا السارد ) نبيل ( نطل عليها من خال 
وعيه تشرتك بثيمة أخاقية تتشبث بهويتها األم 

) العراق ( التي تتسيد يف منظورها اإلنساني .
وتابع :ينفتح الرسد الروائي عى شخصية ) نبيل 
( لتقدم ذاتها وه�ي يف منطقة املابن ) الوعي – 
الاوعي ( لتعيد إنتاج ماحاق بها وهي يف طوارئ 
إحدى املستشفيات العراقية بعد تعرضها ألرضار 

جسدية يف إحدى األعمال اإلرهابية التي اجتاحت 
املدين�ة بغ�داد ، إذ يقص علينا ما ظل موش�وماً 
يف ذاكرت�ه م�ن مش�هد انفجار س�يارة مفخخة 
أطاح�ت بالكثر ، و نجى منه�ا بأعجوبة كبرة 
، ل�و نتأمل رسدية هذا املش�هد س�نتلمس بعمق 
ضواغ�ط املرجعي�ات الجمالي�ة للمؤل�ف ، الذي 
يشكل لنا تركيب املشهد مستعيناً بلغته الرسدية 
بن�اء مونتاج�ي جعل م�ن عن الس�ارد ) نبيل ( 
الكامرا التي ترصد بتحوالتها املونتاجية الخراب 
اإلنس�اني الذي خلفه االنفج�ار لينقل لنا صورة 
عى مس�توى ع�اِل م�ن الباغة الس�معبرية 
مفج�راً ممكنات اللغ�ة يف التعبر ع�ن الحواس 
الدني�ا ) اللمس ، و الش�م ، و ال�ذوق ( تجعلنا يف 
قلب الحدث الذي ترش�ح بالكامل من خال عن 
الس�ارد . ثم تتكشف شخصية الس�ارد ) نبيل ( 
بالتدريج بتلقائية محس�وبة بدقة وعناية فائقة 
، حت�ى تكتمل صورته�ا الرمزية ، و اإلنس�انية 
يف آخ�ر مقطع من الرواي�ة إذ يعيش نبيل وحيداً 
بش�قة متواضعة يف منطقة الكرسة يكبت حزناً 
قاتم�اً وعمي�ق بالفق�د . فقد والدت�ه التي أنفق 
عليه�ا كل م�ا يمل�ك ، و أفولها بع�د معاناة مع 
امل�رض ، وفقد بي�ت األرسة بع�د رصاع حاد مع 
أخوته الورث�ة لينتهي به الحال وحيداً مش�غول 
أب�داً بذاته ، و متأم�ًا ومراقباً مل�ا يحيط به من 
نم�اذج برشية اكتس�بت قيمة رمزية يف س�ياق 
تمظهرها البنائي يف الرسد فالتشبث بأمه ما هو 
إال صدى عميق لتش�بثه األب�دي يف هويته األصل 
) الع�راق ( و تش�ظي بيت األرسة ل�م ولن يبعده 
عن تلك الهوية عكس أخوه الذي غادر الباد قبل 

مرض والدته أصاً .

د . ماهر مجيدد . احمد جبار

ابو العاء املعري
غُر مجٍد يف ملّتي واعتقادي

 نوح باٍك وال ترنم شاد
 وشبيٌه صوت النعّي إذا ِقيس

 بصوت البشر يف كّل ناد
 أَبَكت تلكم الحمامة أم 

غ�ّنت عى ِفْرِع ُغصٍنها املّياد
 صاِح هذي ُقبوُرنا تمأل الُرحَب 

فأين القبور من عهد عاد
 خّفف الوَْطَء ما أظّن أَِدْيَم ال� 

أرض إال من هذه األجساد
 وقبيٌح بنا وإِْن َقُدم العهُد 

هواُن اآلباء واألجداد 
رِسْ إن اسطعت يف الهواٍء ُرَويداً 

ال اختياالً عى ُرفات العباد
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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

»كلكامش« يعتلي تلة
 على مشارف »اوروك«

خارج اس�وار مدين�ة ال�وركاء االثرية، 
تب�دو مجموع�ة م�ن الت�ال، متناث�رة 
محيط�ة بس�ور املدينة القدي�م، ويبدو 
اكثره�ا ارتفاع�اً عىل بعد 2كم ش�مال 
املدين�ة االثرية، اذ يبل�غ ارتفاعه )70( 
مرتاً وبقاعدة مس�احتها ) 1000( مرت 

مربع. 
انه » النفيجي » التل املشهور الذي قيلت 

اساطري كثرية حول نشأته وتاريخه .
ارت�أت صحيف�ة)                   ( أن 
تستكش�ف هذا التل االث�ري للغوص يف 
عمق التاري�خ وعىل مقربة من خطوات  

كلكامش و انكيدو.
 يق�ول االس�تاذ د. غانم نجي�ب عباس 
كلي�ة  املثن�ى/  التدري�ي  يف جامع�ة 
الرتبي�ة:« من خ�ال الرواي�ات  ثبت أن 
»النفيج�ي« هو قلع�ة او مق�ر قيادة، 
كم�ا يطل�ق علي�ه يف الوق�ت الح�ارض 
لحماي�ة العاصم�ة الس�ومرية )اوروك 
(، اذ كان يس�تخدم كمقر لقائد الجند، 
وهو اآلن يقع خارج اس�وار املدينة من 
جهة الش�مال، وهي الجه�ة التي كانت 
تح�اذي الغاب�ات وموط�ن الحيوان�ات 
املفرتسة، بينما كان يحدها من الجنوب 
نه�ر الفرات، ل�ذا نرى الق�اع الخاصة 
بالحراس�ة تحي�ط باملدين�ة م�ن جهة 

الشمال والرشق ».
احد الحراس )ت . ح(  يف مدينة الوركاء 
االثري�ة قال ع�ن  النفيجي :«ه�ذا التل 
الكبري يقع اآلن خارج س�ور املدينة، ما 
يعرض�ه للتنقيب العش�وائي والتخريب 
احيان�ا يف هيكله، وق�د طالبنا أن يحاط 
بس�ياج هو واثن�ان من الت�ال االخرى 
القريبة منه، لكن ل�م تمتد له يد العون 
واالمان من العابث�ن، وهذا يتطلب منا 
جه�داً مضاعف�اً لغ�رض حراس�ة هذا 
املعل�م االثري«. واض�اف الحارس »قبل 
س�نوات عديدة، كانت البعثات االجنبية 
تنقب يف آثار الوركاء، فوضعت عىل هذا 

التل عامات ومؤرشات تدل عىل 
انه من اه�م االثار التي 

تقع خارج مدينة 
ء  كا ر ل�و ا

اثبت�ت  اذ  الس�ومرية(،  )العاصم�ة 
تل�ك البعث�ات م�ن خ�ال املخطوطات 
واالحجار التي اكتش�فتها فيه، انه كان 
يس�تخدم كمق�ر للقي�ادة العس�كرية 
لغ�رض حماي�ة املدينة م�ن الخطر من 

جهة الشمال والرشق«.
اس�طورة اخ�رى يرويه�ا لن�ا املواطن 
ش�هيد الربك�ي اح�د س�كان املنطق�ة 
القريبة من اآلثار وهي » ان هذه التال 
الش�اهقة التي تحيط باملدينة من جهة 
الشمال والرشق كانت تستخدم كنقاط 
للمراباة، اذ يصعد الجنود فوقها للنظر 
اىل البعي�د، خوف�اً من احتم�ال غزو او 
اي خط�ر يداه�م املدينة، لذل�ك نرى ان 
تصميم )النفيجي( والتال املحيطة به، 
توجد فيه ممرات لصعود الجياد اىل اعىل 

التل،اذ  يراقب الفرسان من خالها« .
الباح�ث يف ش�ؤون اآلث�ار ع�اء فه�د 
الجابري قال،يف حي�ث تابعته  صحيفة        
»                    :« ال�وركاء كان�ت عاصمة 
ارق�ى امرباطوري�ة يف التاري�خ وعليه، 
ف�ا بد م�ن تأم�ن ه�ذه العاصمة من 
االخطار التي تهددها من جهات عديدة 
وخصوصا من جهة الرشق والش�مال، 
ك�ون جهة الجن�وب والغ�رب يحدهما 
نه�ر الف�رات س�ابقا، ل�ذا عم�د امللوك 
الس�ومريون النش�اء ع�دد م�ن القاع 
تبعد عن املدينة مس�افة 2 كم لوقايتها 
م�ن االخط�ار ويع�د )النفيج�ي( اكرب 
ه�ذه الق�اع واكثرها ارتفاعا، وتش�ري 
التحلي�ات اىل ان�ه كان مق�راً للقي�ادة 

العسكرية للدولة او االمرباطورية ».
م�ن ذلك نس�تخلص ان )النفيجي( يعد 
معلم�ا اثري�ا مهم�ا يج�ب أن يحظ�ى 
باالهتم�ام م�ن قبل الجه�ات املختصة 
باآلث�ار، ويلح�ق باملدينة املس�يجة وال 
ي�رتك  م�ن دون حماي�ة، اذ ان هذا التل 
والتال املحيطة به مكشوفة للعبث بها 

والتنقيب با رادع .

 كثريون تركوا محل س�كنهم بس�بب حاالت اعتداء 
الجار عىل جاره الت�ي ازدادت مؤخراً عكس ما كان 
يف امل�ايض، اذ كان�ت العاق�ات مبنية ع�ىل التكاتف 
واملحب�ة والوئام، وكان الجار بمثابة االهل يش�ارك 
ج�اره يف االف�راح ويواس�يه يف االح�زان، ام�ا اآلن 
اصبح الكث�ريون يفضلون غل�ق ابوابهم.وتقول ام 
ع�ادل وهي تقف ع�ىل عتبة باب منزله�ا  وعامات 
الح�زن تبدو عىل محياه�ا :« تركُت بيتي ومنطقتي 
التي احبها كثرياً بس�بب جاري الذي س�كَن مؤخراً 
يف املنطقة والذي يتش�اجر مع ولدي باستمرار عىل 
ابسط االمور، وحاولت اكثر من مرة تهدئة املوقف، 
لك�ن دون ج�دوى، حت�ى وص�ل ب�ه االم�ر اىل رفع 
الس�اح يف وجهه، ولوال تدخل عدد من االش�خاص 
الذين امس�كوه ومنعوه، لكان ابن�ي يف عداد املوتى، 
فق�ررُت أن انتق�ل اىل منطق�ة اخ�رى للحفاظ عىل 
س�امة ارست�ي«. تراج�ع الثق�ة واألنانية س�ببان 
رئيسان النحس�ارعاقة الجرية وسط املجتمع، هذا 
م�ا اخربن�ا به اب�و محمد ال�ذي فض�ل االبتعاد عن 

الجريان، واكتفى بالقاء الس�ام عليهم  بعد تعرض 
منزله اىل الرسقة خال س�فرته هو وارسته، فاخرب 
الرشط�ة بما ح�دث وخ�ال التحقيق تب�ن أن من 
رسق�ه هو جاره الذي يس�كن بقربه،  والذي تربطه 
ب�ه عاقة متينة تمتد الكثر من عرش س�نوات. تغري 
تقارب الجريان بس�بب الح�روب واالزمات املتعاقبة 
عىل البلد، فانعدمت الثق�ة تماماً وصار الخوف هو 
السائد بينهم، تقول مريم عيل : »يف كثري من االحيان 
اس�تيقظ من النوم مبكراً بس�بب جريان�ي واعمال 
الرتمي�م يف منزله�م الت�ي ال تنتهي، حي�ث اصوات 
الحفر املس�تمر عىل طول النه�ار، فضاً عن رميهم 
للنفاي�ات بحديقتنا الخارجية«. مبين�ة انها طلبت 
منهم اكث�ر من مرة ع�دم رمي النفاي�ات لكنها لم 

تجد اذناً صاغية.
 العاق�ات املاضي�ة التي كانت تنش�أ ب�ن الجريان 
تتس�م باالنس�جام والتكاف�ل والعفوي�ة، اذ ال تزال 
تحتف�ظ العديد من االرٔس بقيم امل�ايض يف عاقاتها 
بجريانها، عىل الرغم من التدهور الكبري يف العاقات 

ب�ن الجريان هذا م�ا اكدته لنا ام ع�يل التي ترفض 
أن ت�رتك منطقته�ا عىل الرغ�م م�ن ارصار ابنائها 
»ال  تب�ن  اذ   اخ�رى،  منطق�ة  اىل  االنتق�ال  ع�ىل 
يمكنن�ي ترك منطقتي التي عش�ت  فيها الكثر من 
ثاث�ن عاماً وجرياني، اذ تربطن�ا مواقف وذكريات 
جميل�ة، ومازلن�ا نعي�ش طقوس رمض�ان، كما يف 
الس�ابق بتبادل الطعام بيننا، ونجتم�ع يف آخر يوم 
م�ن رمضان لعم�ل )كليجة العي�د(«.   هناك بعض 
الج�ريان عاقته�م قوي�ة كاالهل وليس�ت كجريان 
فق�ط، بل تقوم ع�ىل املحبة والتعاون، ويش�اركون 
بعضه�م يف افراحه�م واحزانه�م ويقف�ون مع�اً يف 
اوق�ات الش�دة، ه�ذا ما اك�ده ابو س�ام يف معرض 
حديث�ه والذي اعت�اد يومياً يف املس�اء أن يجلس مع 
جاره بحديق�ة املنزل، ويتب�ادال االحاديث املختلفة، 
اذ يق�ول: »تربطن�ي عاق�ة بج�اري من�ذ 20 عاماً 
اع�رف عنه كل صغرية وكبرية، فأذكر عندما احرتق 
منزيل وفتح منزله يل واعطاني غرفتن، لكي اس�كن 
فيهم�ا لح�ن اكمال ترمي�م املن�زل، بل ق�ام ايضاً 
بمس�اعدتي يف دف�ع تكالي�ف العم�ال«.   التغريات 
االجتماعي�ة والقيمية التي ط�رأت يف االٓونة االٔخرية 
عىل املجتمعات، وس�يادة النزع�ة الفردية حتى عىل 
نطاق االرٔسة الواحدة اس�همت يف انحسار كثري من 
القي�م الطيبة، اذ يؤك�د الباح�ث واالكاديمي احمد 
عب�اس الذهبي : »يف املايض كان هناك قدر كبري من 
التع�اون والتعارف ب�ن الجريان، ام�ا اآلن تغري كل 
يشء وأصبح كل جار يرغب يف عدم االختاط بجاره، 

فضاً عّما يحدث من مشاحنات«.
مبيناً »وهذا االٔمر كان له مردود مختلف بن االٔجيال 
يف امل�ايض والح�ارض، اذ كانت ت�زرع يف الطفل قيم 
اجتماعي�ة مهم�ة مث�ل التع�اون والتكاف�ل، بينما 
اختلف االٔمر االٓن بس�بب س�يادة النزعة الفردية ما 
يح�رم االٔطفال م�ن هذه القي�م الجميل�ة، وتأثرت 
عاق�ة الج�رية بتغري نم�ط الحياة وضع�ف الوازع 
الديني والجه�ل بحقوق الجار، واخت�ال املنظومة 
القيمية بس�بب تفيش مفهوم االنعزالي�ة والفردية 
واالٔناني�ة، وكث�رة انش�غال الن�اس بهم�وم الحياة 

واملاديات«.

تؤثر غالباً األسباب الطبية والبايولوجية 
الت�ي تمنع الحمل يف تعكري صفو الحياة 
الزوجي�ة، وأحيان�ا تق�ف عائق�اً ام�ام 
متابعة ال�زواج، وعىل العكس نجد هناك 
من يواصان تلك العاقة، لكون القناعة 
تب�ن  إذ  تجمعهم�ا،  والوف�اء  والح�ب 
ح�وراء محمد )32( عام�اً، بحرسة:«لم 
أنج�ب من�ذ خمس س�نوات ع�ىل الرغم 
م�ن املح�اوالت املضنية وإج�راء جميع 
أدري كي�ف س�تنتهي  االختب�ارات، وال 

حياتي الزوجية من دون أوالد«. 
وت�رى املوظفة س�عاد أحمد أن أس�اس 
األرسة الناجح�ة ه�و األبناء، إذ تش�عر 
الفتاة منذ طفولتها بإحس�اس األمومة 
حن تحتض�ن دميته�ا، وكذل�ك الطفل 
يربى عىل فكرة تأسيس أرسة مستقباً، 

ويكون هو رباً لها ومسؤوالً عنها.
مت�زوج  عام�اً،   )39( حس�ن  رحي�م 
منذ تس�ع س�نوات ولم ي�رزق بأطفال، 
والس�بب يع�ود إىل عدم إنج�اب زوجته، 
إذ تزوج�ا بعد قصة ح�ب جميلة، وعىل 
الرغ�م م�ن تدخ�ات األه�ل واألصدقاء 
عاقتهم�ا،  س�ري  يف  للتحك�م  الكث�رية 
ومحاولة اإلطاحة بها، يرص حس�ن عىل 
اكم�ال حيات�ه ق�رب زوجت�ه بالتفاهم 
وامل�ودة والوص�ول إىل حل�ول، بعيداً عن 
تدخل ط�رف ثالث يرضهما، مضيفا«لم 
أهتم النتقادات الناس ونظرتهم السلبية 
ووص�م زوجتي بالفش�ل والقص�ور، اذ 
ل�م يكن لها ذنب بما يحصل س�وى أنها 
مش�يئة الخالق«.يقول ك�رار عيل )30( 
عاماً،« شعرت أن حياتي اكتملت عندما 
أصبح لدي أبناء، وان الحرمان من نعمة 

إنجابهم هو اختبار من الله لنا«.
أمرية خليل )35( عام�ًا، أم لثاثة أوالد، 
أوضح�ت:«أن األمومة تس�يطر عىل كل 
أنثى فهي غريزة تفشل يف اخفائها، لكن 
هناك من يرغبن باستمرار عاقة زوجية 
ال تحم�ل أطفاالً، لك�ي ال تنتهي قصص 
الحب التي جمعته�ن مع أزواجهن وهو 

اختبار صعب بن الحب واألمومة«.
ويبن طبيب األطفال قاس�م محس�ن« 
تقوم أرس كثرية بعد فش�لها يف اإلنجاب 
بتبن�ي طف�ل أو كفال�ة يتي�م، لتواصل 
حياتها بسعادة، كما أن وجود األطفال 
يف األرسة ال يك�ون دائم�ا دلي�ًا ع�ىل 
اس�تقرارها، إذ يك�ون أحيان�اً نقمة يف 
حياته�م والدلي�ل عىل ذلك ه�و التخيل 
معاملته�م  أو  والدته�م،  بع�د  عنه�م 
بجفاء وقسوة، ومع تقدم مجال الطب 
أصبح�ت إمكاني�ات اإلنج�اب بط�رق 

مختلفة كثرية«.  
هن�اك أزواج أنجبوا بعد مرور س�نوات 

طويلة وهذه ق�درة الله وحكمته، كحال 
جنان صب�اح )45( عاماً، التي لم تنجب 
ملدة خمس�ة ع�رش عام�ا، فطلب�ت من 
زوجها أن يتزوج امرأة أخرى، كي تنجب 
له أطفاالً وعندما أقدم عىل ذلك اكتشفت 
حملها، وقالت صباح مبتسمة«كان لدي 
يقن بأنني س�أنجب رغ�م كل الظروف 

التي تشري إىل استحالة األمر« .
بينما الش�اب س�امي فاضل انفصل عن 
زوجت�ه متهماً اياها بع�دم اإلنجاب،بعد 
إرصار أرست�ه عىل ذل�ك، فتزوجت آخر، 
وانجب�ت طفا جمي�ا ليص�اب زوجها 
األول بخيبة أمل مريرة وشعور بالذنب.    
 إذا كان اله�دف م�ن ال�زواج ه�و والدة 
األبن�اء من الطبيع�ي ج�داً أن ينتهي إذا 
لم ينج�ب الزوجان، أما يف حال جمعهما 
الح�ب، فسيس�تمر متحدي�ا املصاعب، 
فمن أساس�يات الزواج الناجح التفاهم 
واآلراء،  األف�كار  وتب�ادل  والتع�اون، 
أه�داف  والص�دق، ووج�ود  والوض�وح 
مش�رتكة.اذ فضل�ت ملياء ف�راس )34( 
عام�ا، البق�اء م�ع زوجه�ا ومس�اندته 
ألن  إنجاب�ه،  ع�دم  مش�كلة  لتخط�ي 
الس�عادة عىل حد قوله�ا ال تقترص عىل 

األبناء فقط.  
تؤك�د املختص�ة يف علم االجتم�اع زينب 
ل�أزواج  املجتم�ع  إبراهي�م:«أن نظ�رة 
الذين يواصلون حياتهم من دون إنجاب 
أطفال تزيد م�ن معاناتهم، كونها نظرة 
قارصة وتام يف معظمه�ا املرأة، خاصة 
إذا كان�ت عاق�را، م�ا يدفعه�ا للش�عور 
بالفش�ل والحزن الدائم، ورؤية جسدها 
عىل أنه عاطل وغري سليم، ما يسبب لها 
الضغط النف�ي، والتوتر وفقدان ثقتها 
بنفس�ها«.مضيفة« معظ�م املجتمعات 
ال تتقب�ل فكرة أن امل�رأة ال تنجب، بينما 
نتيج�ة ع�ادات  الرج�ل  تتعاط�ف م�ع 
وتقالي�د متوارث�ة، فتح�ث الرج�ل عىل 
ال�زواج بأخ�رى، واس�تمرار الزوجة مع 

زوجها العاقر«.

وتنصح زينب لتجاوز أزمة عدم اإلنجاب 
بتقبل الواق�ع كما هو، وامليض يف طريق 
الحي�اة، بالتوق�ف ع�ن التفك�ري الزائد 
والس�لبي، واالنش�غال بأه�داف أخ�رى 
وطموح�ات، والتعامل م�ع الحياة بكل 
تقلباته�ا، واالبتع�اد ع�ن كل م�ا يذك�ر 
باأللم بالنس�بة لأم التي اقتنت األشياء 
تمهي�دا  الرضي�ع،  بالطف�ل  الخاص�ة 
لوصول�ه، وتقبل حقيقة ع�دم اإلنجاب 
والتعام�ل معه كأي خس�ارة، ومواجهة 
الحزن بكل الوس�ائل املتاحة للتقليل من 

شعور الذنب واللوم.
املحافظ�ة  »يج�ب  زين�ب  واس�تدركت 
غذائ�ي  نظ�ام  وإتب�اع  الصح�ة،  ع�ىل 
جي�د، والن�وم بانتظ�ام ملحارب�ة اآلالم 
الجس�دية، ومقاوم�ة الكآب�ة والصداع، 
ومن الرضوري الحصول عىل استش�ارة 
م�ن مختص�ن يف علم النف�س والصحة 
العقلي�ة لتلق�ي الدع�م، والتواص�ل مع 
أش�خاص آخرين يعانون م�ن  التجربة 
املعان�اة،  وط�أة  لتخفي�ف  نفس�ها، 

والتعب�ري عم�ا تش�عر به امل�رأة من 
الرتبوية  وضغط«.وتوضح  إحباط 
سهى حسن« كم من أرسة مليئة 
باملشكات والرصاعات عىل الرغم 
م�ن وجود أطفال بينهم، وكم من 
ارسة تعيش االستقرار والسعادة، 

وتب�ادل الح�ب واالح�رتام م�ن 
دون أبن�اء، فالزوج�ان اللذان 
لم ينجبا يرك�زان عىل الحب 
املستمر بينهما، وكأنهما يف 
س�نواتهما األوىل من الزواج 
،بعيدا عن ضغوطات األوالد 

ومتطلباته�م، ويمكن أن 
التفكري  يخفف�ا م�ن 

خال  من  باإلنجاب 
بمه�ارات  القي�ام 
ونشاطات مختلفة، 
الرياضة  كممارسة 

والفنون املتنوعة«.

م�ع زي�ادة التط�ور وإدخ�ال تقنيات 
حديث�ة ع�ىل األجه�زة ت�كاد الكتاب�ة 
اليدوي�ة أن تختف�ي ع�ىل الرغ�م م�ن 
إرصار البع�ض عىل اس�تخدام األدوات 
التقليدية يف تعاماتهم اليومية، السيما 
االنثروبولوج�ي  الس�ن.الباحث  كب�ار 
لق�د  ب�ن:«  زام�ل،  حس�ن  د.يحي�ى 
تناولت انثروبولوجيا االتصال، الوسائل 
االتصالية بالدرس والتحليل من ناحية 
الهدف والوظيفة وال�دور، ولقد تابعت 

الش�عوب  ب�ن  االتص�ايل  التط�ور 
واألمم من خال دراساتها لثقافة 
االتص�ال والتواص�ل، ويف ع�رص 
التنوي�ر أح�دث اكتش�اف تقنية 

الطباع�ة يف الق�رن الثام�ن ع�رش 
طف�رة ثقافية كب�رية يف املجتمع حتى 
س�مي بعرص األن�وار، وذل�ك من خال 
ه�ذه األداة املهمة يف نرش العلم و األدب 
اتص�ال  وكوس�يلة  واملعرف�ة،  والف�ن 
مكتوبة انترشت يف العالم كله، واعقبت 
هذا االكتش�اف ثورة يف عالم االتصاالت 
من خال الهاتف والتلفزيون بصفتهما 
وس�ائل اتصال س�معية ومرئي�ة، ولم 
تتوق�ف االكتش�افات له�ذا الح�د ب�ل 
ذهب�ت بعي�داً يف ث�ورة كوني�ة ورقمية 
هائل�ة أحال�ت ه�ذا العال�م الكب�ري إىل 
قري�ة صغرية كما يعربون، ويف هذا كله 
اإلنس�ان ينتق�ل مع هذه االكتش�افات 
واالخرتاعات الكبرية من طور إىل طور، 
حتى غدت أوراق الطباعة والحرب أقاماً 
الكرتونية يف اجهزة )الكيندل( و)التاب( 
و)اآليب�اد(، التي أصبح�ت بديا حديثا 
عن الطباعة واملطبعة الكاسيكيتن«. 

وواصل زام�ل حديثه »أصب�ح بإمكان 
أي ف�رد كتابة ما يري�د يف هذه األجهزة 
اللوحي�ة واإللكرتوني�ة، حت�ى انعكس 
ذلك عىل الوسائل التقليدية القديمة من 

لكتابة  ا
عىل الورق 

ل  س�تعما ا و
ولك�ن  األق�ام، 

م�ع ه�ذا كل�ه م�ا زال 
البعض متمس�كا بالوسائل 

يجي�د  ال  ألن�ه  أم�ا  التقليدي�ة 
اس�تعمال الوس�ائل التقني�ة الحديثة، 
ونس�تطيع أن نس�ميها أمي�ة تقني�ة، 
أو ألن�ه يش�عر باالرتي�اح أو االعتي�اد 
ع�ىل تل�ك الوس�ائل القديم�ة، وحتم�ا 
س�تختفي باختفاء هؤالء بفعل تطور 
الحي�اة وتعقده�ا، إذ ال مجال وال عمل 
لهم يف عالم رقم�ي قافز بن إحداثيات 
أخ�ذت بالتوس�ع برسع�ة هائل�ة كما 
ي�رى زيجمون�ت باومان«.يؤكد كتاب 
وروائي�ون كث�ريون قيم�ة املس�ودات 
املكتوب�ة بخط الي�د يف أي عم�ل أدبي، 
وتحريره�ا  اليه�ا  الع�ودة  وأهمي�ة 
وتصحيحه�ا، ومن�ح كل فك�رة طاقة 

تنف�س ووقتاً لتنضج ع�ىل الورق، 
بدال من حذفها عىل الشاش�ة 
كت�اب  فهن�اك  الذكي�ة، 
فضل�وا  مش�هورون 
التقليدي�ة  الكتاب�ة 
عندم�ا  حت�ى 
له�م  أتيح�ت 
اس�تخدام  فرص 
س�يب  ا لحو ا
الكاتبة،  واآلل�ة 
ومنه�م س�يد الرواي�ة العربي�ة نجيب 
محف�وظ الذي ثابر ع�ىل كتابة رواياته 
بالي�د حت�ى وفات�ه، وآخ�رون ومنهم، 

إرنست همنغواي، وفرانز كافكا.
الروائي محمد غ�ازي األخرس أوضح: 
»من�ذ قراب�ة 15 عام�اً، ترك�ت القل�م 
والورقة إال يف بعض الكتب والدراسات، 
وأصب�ح الابتوب أه�م يشء يف حياتي، 
أق�يض مع�ه س�اعات طويل�ة يومي�ا، 
فأنا غزير الكتابة، وملدة عرش س�نوات 
تقريبا كان لدي عمود يومي، فضا عن 

عميل اإلعام�ي، ومن الصع�ب اليوم 
العمل يف ه�ذا املج�ال بالورقة والقلم 
كما كان األمر قبل عرشين عاما مثاً، 
متى اس�تخدم القل�م والورق�ة اذن؟ 
اس�تخدمها يف الدراس�ات األكاديمية 
التي أكتبها ويف الرواية، فاألمر يتطلب 
تخطيط�ا وله�ذا تتوفر ل�دي عرشات 
الدفات�ر املتبقي�ة م�ن ف�رتة كتابتي 
والدكت�وراه«. املاجس�تري  لدراس�ة 

وأض�اف األخرس«ل�أوراق س�حرها 
بالتأكي�د، لك�ن الزم�ن تغ�ري ومع�ه 
تغ�ريت طرائق الكتابة، فمنذ س�نتن 
مث�ا رصت أنجز أعمايل أو كثرياً منها 
ع�ن طري�ق الهاتف، وأصبح�ت أوثق 
مصادري بالتصوير والهاتف نفس�ه، 
أم�ا عن فق�دان امللف�ات فحدث معي 
ه�ذا ذات مرة، فت�م ضياع فصول من 
كت�اب كنت أريد انج�ازه، فاضطررت 
للعودة إىل الكتابة الخ�ام، لهذا قررت 
حف�ظ ملفات�ي يف أكث�ر م�ن ه�ارد 

وميموري«.

الجار قبل الدار

كرار عيل )30( عامًا،«:
 شعرت أن حيايت 

اكتملت عندما أصبح 
لدي أبناء، وان الحرمان 
من نعمة إنجابهم هو 

اختبار من اهلل لنا«.

طبيب األطفال قاسم محسن« :
 أن وجود األطفال يف 
األسرة ال يكون دائما 

دلياًل عىل استقرارها، إذ 
يكون أحيانًا نقمة

 يف حياتهم

االطفال في الزمن الصعب .. 
هل يخففون مرارة الحياة ام يثقلون  كاهل االهل؟

هل ألتهمت »فأرة الحاسوب« القلم 

هل انت مثلي محّب 
 ايها القلم ؟

تشدو و تبكي كما
 ابكي و تبتسم
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السالم عليكم ورحمة الله و بركاته
اىل من يهمه االمر 

سبق وأن حصلت موافقة السيد وزير الدفاع املحرتم بالتعيني املدني عىل وزارة الدفاع وبعدها استكملت 
كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لذلك من مقابلة وفحص طبي ومعلومات أمنية وحس�ب كتاب أمانة 
ال�ر الع�ام علما ان موافقة الوزي�ر بتاريخ 2018/1/5 و نحن اصحاب عوائ�ل وننتظر الخري ملاذا لم 
تص�در بن�ا اوامر باملبارشة ؟ علماً انني صاحب عائلة كبرية ال تملك اي راتب من الدولة وال تملك قطعة 
ارض للسكن اي اننا ال نملك اال الجنسية العراقية فقط  ال سواها راجني النظر بعني االعتبار بموضوع 
اص�دار ام�ر  املب�ارشة  ومفاتح�ة وزارة الدفاع بموضوعنا وانني ارس�لت عدة مرات طل�ب  عن طريق 

حكومة املواطن االلكرتونية .

                                                                          *  فؤاد حميد احمد 

ح�ددت وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية، األجر األدنى للعامل 
بمبل�غ 450 الف دين�ار بدالً من 
350 ال�ف دين�ار، وذلك من قبل 

لجنة خاصة للنظر باألجر.
وذكرت ال�وزارة يف بيان اطلعت 
عليه                    ان الوزير عادل 
الركاب�ي »دع�ا خ�ال ترؤس�ه 
إىل  العم�ل،  ملجل�س  إجتماع�اً 
اإلع�داد والتهيئة ملؤتمر يش�مل 
الجه�ات الفاعلة م�ن الوزارات 
حول س�وق العمل واحتياجاته 
نظ�راً للحاج�ة امللح�ة للخروج 
العمل  بتوصي�ات تنظم قط�اع 
العم�ل  وزي�ر  الباد«.وق�ال  يف 
ع�ادل  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
إن  البي�ان،  بحس�ب  الركاب�ي 
»الوزارة ومن خال دائرة العمل 
والتدري�ب املهني بذل�ت جهودا 
كب�رة لتنفي�ذ قان�ون التقاعد 

االجتماعي وتمكنت  والضم�ان 
من ش�مول نح�و 90 الف عامل 
يف قطاعات مختلف�ة بالضمان 
االجتماعي يف ظروف استثنائية 
كان يم�ر بها الع�راق من وضع 
صحي متمث�ل بجائحة كورونا 
التجوال«.وأض�اف  وحظ�ر 
الركابي أن »هذا يأتي للتخفيف 
التوظي�ف  ع�ى  االقب�ال  ع�ن 
ضم�ان  مقاب�ل  يف  الحكوم�ي 

حقوق الطبقة العاملة«.
ال�وزارة  »إج�راءات  أن  وتاب�ع 
واضح�ة لحل جزء من مش�كلة 
منه�ا  تعان�ي  الت�ي  البطال�ة 
مغ�ادرة  ب��«رضورة  الب�اد«، 
مفهوم أن ال�وزارة تقترص عى 

الرعاية االجتماعية«.
وأش�ار الركابي إىل »أهمية فتح 
ناف�ذة ل�وزارة العم�ل يف دائ�رة 
االقام�ة ملتابعة دخ�ول العمالة 

األجنبية للباد م�ع التأكيد عى 
رضورة عدم إدخال العمالة من 
دون حصولها ع�ى اجازة عمل 

رسمية«.
وبني أن »اللجنة الخاصة للنظر 
بأج�ر العام�ل أص�درت ق�راراً 
للعامل  بتحدي�د األج�ر األدن�ى 
ب��450 ال�ف دين�ار ب�دال م�ن 
وس�يعرض  دين�ار،  ال�ف   350
عى مجل�س الوزراء إلق�راره«.
وقالت ال�وزارة أن »الوزير وجه 
خال االجتماع برضورة اإلعداد 
ملؤتم�ر خاص عن س�وق العمل 
لجن�ة  وتش�كيل  واحتياجات�ه 
تحضري�ة تت�وىل وض�ع رؤي�ة 
واضحة ومحاور يتم مناقشتها 
م�ن  الفاعل�ة  الجه�ات  م�ع 
الوزارات والرشكاء االجتماعيني 
للخ�روج بنتائ�ج تخ�دم قطاع 

العمل يف الباد«.

بسم اڵلە الرحمن الرحیم :
السالم علیکم ورحمة الله و بركاته:

نحن من مواطني کوردستان، نطالب ب�
مس�تحقاتنا .. ونلتم�س رصفه�ا لن�ا فهي حق 
رشع�ی وقانونی ) بدل نقدي (عن س�عر  القمح 
 - 2016 -2015 -2014 : االمضي�ة  للس�نوات 
2020: یاس�یدي رئیس�الوزراء  املح�رتم.. ٲن�َت 
رئی�س ال�وزراء لكل العراق  ونح�ن  اعراقيني  ال 
نف�رق بین الف�الح من الجن�وب او الو س�ط او 
الش�مال فلماذا لم ت�رف مس�تحقاتنا كبقية 
اقرانن�ا يف الجن�وب، س�یادە الرئیس ٳتق�ی اڵلە 
فين�اً فنحن محتاجی�ن ،واڵلە یهديك�م ) إِنَّ اللََّه 
وا اْلََماَناِت إىَِلٰ أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتم  َيأُْمُرُكْم أَن ُت�ؤَدُّ
َبنْيَ النَّ�اِس أَن َتْحُكُموا ِبالَْع�ْدِل( . :مع التوفییق 

واالحرتام.
                    * محمد عيل درويش

سید صادق ،السلیمانیە ،2021-1-6

َوإَِذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموا بِاْلَعْدل

دولة رئيس الوزراء املحرتم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يف ظ�ل الظ�روف العصيب�ة التي يمر به�ا العالم أجمع يف ظ�ل تفيش وباء 
كورون�ا وظه�ور تجليات تج�ددُه ورسعة انتش�اره نطلب من س�يادتكم 
املوقرة يف ايقاف االس�تقطاعات للقروض والس�لف املرتبة بذمة املوظفني 
لح�ني تحس�ني الوضع الوبائي وليك�ن ايقافها بقرار م�ن دولتكم املوقرة 
يل�زم جميع املص�ارف الحكومي�ة بتنفيذها 
لتكن داف�ع معنوي�ا اوالً وداف�ع دافع مادي 
ثانياً يس�هل امرنا يف مقارعة هذا الوباء الذي 
فتَك بالعباد والبالد مما يسهل االمر للمواطن 
يف رشاء االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة م�ن 
معقم�ات وكمامات واغذية تجهض انتش�ار 
الوباء ونحن اصحاب عوائل قوتنا محدود وال 
ُيش�كل امر ايقافها رضراً لذا نطالب سيادتك 
املوقرة عىل وضع طلبي بعني العطف والبوية 

خدمة للمصلحة الوطنية العامة .

                *  محمد جبار اليارسي

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الج�ر ذو  الطابق�ني يعان�ي من�ذ مدة 
طويل�ة م�ن مطبات ع�ىل طول�ه وبكال 
االتجاه�ني ناجم�ة ع�ن ع�دم صيان�ه 
مفاص�ل التم�دد يف الج�ر. خاطبت كل 
من امانة بغداد ووزارة االسكان والعمار 

بهذا الخصوص وق�د بني كل منهما عدم 
مس�ؤوليته ع�ن صيانه الجر الس�الف 
الذكر. يرج�ى تفضلكم باالطالع وااليعاز 

إىل الجهة املعنية بصيانة الجر.
مع التقدير

                  * يوسف املالكي

دعم الدولة في مقارعة الوباء 

وزارة العمل تحدد األجر األدنى للعامل بـ450 ألف دينار 

نناشد معايل وزير الرتبية املحرتم 
ق�رار  اص�دار  ع�ى  باملوافق�ة 
تحس�ني املعدل لطلبة الس�ادس 
إالع�دادي لس�نة ٢٠٢٠  ن�رضآ 
للرضوف االس�تثنائية التي مرت 
به�ا الباد بس�بب تفيش فروس 

كورونا .

                * احمد الجاجاني

اىل  دع�ى  املب�اد   النظ�ام   .. الس�ابق  يف 
مؤتمرعندما فرض الحص�ار عى العراق 
جم�ع فيه  كل االختصاصات االقتصادية 
يف كل الجامع�ات . وابلغه�م  بنيته بعمل 
خطه تخرجهم  من ه�ذه االزمه .فكانت 
البطاق�ه  اس�تحداث  عمله�م  خاص�ة 
التمويني�ه.. فاي�ن عبقريتك�م يف القيادة 
جم�وع  ه�ذة  الرئي�س  يادول�ة  ؟   االن 
الش�هادات العليا الدكتوراه واملاجستر .. 
االيوجد ش�خص بينهم  يحل ازمة النفط 
و الغ�از و  الكهرب�اء و امل�واد الغذائي�ه 
.الشعب املسكني املترضر مل من املطالبة 

بحياة جيدة وعادلة.

         * هشام عادل الحاتمي

إىل دول�ة رئي�س الوزراء الس�يد مصطفى 
الكاظم�ي نرج�و م�ن س�يادتكم التدخ�ل 
بموضوع عق�ود مفوضية االنتخاب�ات وإصدار 
كت�اب تثبيتنا عىل امل�الك الدائم وعددن�ا ال يتجاوز 
6000 عق�د يف الع�راق لضمان حق ه�ذه الرشيحه 
املظلوم�ه م�ن أجل انتخاب�ات أكثر ش�فافيه نحن 
اس�اس العمل االنتخابي نحن اساس الديمقراطيه 

بنا تنجح االنتخابات

                             * حيدر البهاديل

بعد التحية والسالم...
 ان�ي املتقاعده صبيحة خض�ري عكييل العكييل من 
س�كنة مدين�ة بغداد-الس�يدية رقم�ي التقاع�دي 
هو3175302005 لم اس�تلم راتب�ي التقاعدي ملدة 

خمس اشهر. 
علماً كان اس�تالمي الراتب عن طريق توكيل البني 
ال�ذي واف�اه االجل قب�ل خمس اش�هر ولذلك قمت 
بأج�راء جميع الخط�وات الالزمة الس�تالم الراتب 
ع�ن طريق هوية التقاعد ولك�ن لحد االن لم يظهر 

اسمي بقوائم الراتب..
ارجو منكم مس�اعدتي يف حل هذه املشكلة وفقكم 

الله لخدمة العراق الجديد...

                * صبيحة خضري العكييل
             الرقم التقاعدي3175302005

الس�الم عليكم انا صاحب الطلب املوظف عىل مالك 
دائ�رة صحة بابل ارجو م�ن حرضاتكم رفع طلبي 
اىل السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
املح�رتم لط�رح مش�كلتي اخوان�ي ارحموني لدي 
عائل�ة مدمرة تماما ال املك حتى ال1000دينار كل 
هذا واملش�كلة الثانية مف�ردات البطاقة التمويتية 

محجوبة عن عائلتي القارصين.

                           * ابواسامه الجبوري

عقود

اغيثونا

مناشدة الى وزير التربية 

طالبت مديري�ة زراع�ة الديوانية وزارة 
امل�وارد املائي�ة بزي�ادة الحص�ة املائي�ة 
للمحافظة لتغطية املس�احات املزروعة 

باملحاصيل الزراعية اإلسرتاتيجية.
وق�ال مدي�ر زراع�ة الديواني�ة حس�ن 
الوائيل، إن املس�احات الزراعية الخاصة 
بمحاصي�ل الحنطة والش�عري والش�لب 
الت�ي وافقت عليها وزارة امل�وارد املائية 
قليل�ة جدا بالرغم من وجود مس�احات 
واسعة تحتاج إىل حصص مائية، لغرض 
الوصول إىل مرحل�ة االكتفاء الذاتي من 

املحاصيل اإلسرتاتيجية.

الجسر ذو الطابقين مليء بالمطبات

المواطن المتضرر و ازمات الوطن

 نح�ن من ذوي الش�هداء الذين قدم�وا معاماتهم من س�نة 2014 
.والذي�ن ص�درت بحقه�م ق�رارات صحيحة ومعام�ات تنتظر 
قراره�ا بتوزيعهم عى ال�وزرات وتعينه�م ..معامات عمرها 
س�ت س�نوات واىل االن ل�م تحس�م م�ن قب�ل االمان�ة العامة 
ملجل�س ال�وزراء يف ح�ني االف الدرج�ات الوظيفية حس�مت 
لصالح متاجرين باس�تحقاقنا ... . حرضاتكم كنواب تريدون 
اس�تحقاقات املوظف .املوظف اليترضر اي شكأل من االشكال 
لك�ن الرشائح املظلومة اصحاب الفصل الس�يايس لم ينصفنا 
احد ..نناش�د الله وثم نناش�دكم بان تلتفت�وا اىل قضيتنا ..الننا 

سئمنا وكلنا اصحاب عوائل متعففة.... شكري وتقديري

السام عليكم
 اىل / مع�ايل الس�ادة املس�ؤولني يف دائرة 
ش�ؤون املواطن�ني والتنس�يق الحكومي 
املحرتمني:ه�ل م�ن املمكن ع�رض دليل 
تعوي�ض املترضري�ن الذي اع�د من قبل 
بتعوي�ض  الخاص�ة  املركزي�ة  اللجن�ة 
املترضرين مؤخ�را والضواب�ط واالليات 
معام�ات  تروي�ج  عملي�ة  يف  املتبع�ة 

التعوي�ض يف املناطق املحررة يف محافظة 
نين�وى وماه�و مطل�وب من�ا للتقدي�م 
ليتس�نى لنا ترويج معاماتنا الس�يما يف 
املوص�ل علم�ا انه ل�م يتم الب�دء برتويج 

املعامات داخل مدينة املوصل . 
مع الشكر والتقدير...

                   * احمد الهاشمي

 تظلم من  ذوي الشهداء

انى املواطن جمال محمد عيل رش�يد تم رفع معامله فصل س�يايس بتاريخ ش�هر 
٢٠١٩/٦/٢٠ وان�ى معلم يف التعلي�م املهنى تربيه كرباء قس�م التعليم املهني تم 
تعينن�ا بتاري�خ ٢٠٠٥/١/٢٥وتم رفعه�ا اىل مجلس محافظه كرب�اء ومن ثم تم 
رفعه�ا إىل لجنة التحق�ق ىف االمانه العامه ملجلس الوزراء س�وف نحال إىل التقاعد 
م�ع العلم ان دفرت الخدمه موج�ود يف املعامله وأن دائ�رة التقاعد ال يمكن اضافه 
الخدمه العس�كريه ب�دون الدفرت ن رجوع إنجاز املعامله لكى نس�تفيد من تمديد 

سن التقاعد هذا ولكم جزيل الشكر

                                                                        * جمال االسدي

التماس تمديد سن التقاعد  

منتج�ي  وكب�ار  الزراع�ة  وزارة  اقرتح�ت   
الدواجن الس�عر االقىص لطبقة بيض املائدة 
بس�تة االف دينار.وذكر بي�ان لوزارة الزراعة 
ان وزيرها تراس اجتماعا موس�عا ضم كبار 
منتجي الدواجن بحضور املدراء العامني وعدد 
من املختصني بالش�أن الزراعي .وحث الوزير 
يف بداية االجتماع املنتجني عى مواصلة العمل 
وتوحيد الجه�ود بما يؤدي إىل زي�ادة اإلنتاج 
كم�ا ونوع�ا، مبين�ا ان الهدف م�ن االجتماع 
هو تحدي�د املعوقات لتفعيل وزي�ادة اإلنتاج 
املحيل، وإعداد محرض حول االجتماع ملفاتحة 
الجه�ات املعنية لغرض إيج�اد حلول لجميع 
معوق�ات العم�ل .كما ح�ث وزي�ر الزراعة , 
املنتج�ني ع�ى رضورة املحافظة عى س�عر 
التكلفة الحقيقية والحاجة الفعلية وامكانية 
وضع أس�عار محددة ومس�تقرة وعدم أثقال 
كاهل املس�تهلك، فضا عن تشكيل فريق من 
املنتجني بمعية مدير عام التخطيط واملتابعة 
ومدير عام الث�روة الحيوانية، لغرض تعضيد 

دور مرب�ي الدواج�ن وفقا لألس�س العلمية 
وإدراج املعوقات ضم�ن ورقة عمل لعرضها 

عى املجلس الوزاري لاقتصاد«.
وناق�ش االجتم�اع الحد من دخ�ول الدواجن 
ومنتجاته�ا إىل الب�اد بصي�غ غ�ر قانونية، 
ملنع األرضار باملنتج املحيل وتحقيق الجدوى 

االقتصادية املناسبة للمربني .
واش�اد  باألعم�ال املهم�ة الت�ي تق�وم به�ا 
الجهات األمنية يف الحد من التهريب وإسناد 

اهمي�ة  اىل  الزراعة,الفت�ا  وزارة  عم�ل 
التنسيق املبارش مع الجهات األمنية 
ملن�ع  الس�يطرات  م�ع  والتع�اون 

األرضار باالقتصاد الوطني .
وتم اقرتاح تس�عرة مناس�بة لبيع 

بي�ض املائ�دة وبس�عر اليزي�د ع�ن 
س�تة آالف دين�ار للطبقة الواح�دة كحد 

اعى، انس�جاما مع الخط�ط الفعالة التي 
اعتمدته�ا الوزارة بمنع االس�تراد وحماية 
املنت�ج املح�يل، لتمكني املربني من تش�غيل 

وإدخال  حقولهم 
طه�ا  خطو
اإلنتاجية للخدم�ة فضا عن 
الفوائد املتحققة من تشغيل االيدي العاملة 
وتوف�ر العمل�ة الصعب�ة ودع�م االقتصاد 

الوطني«.

بسم الله الرحمن الرحيم 
اىل من يهمه االمر..

السام عليكم و رحمة الله 
رغ�م ترصيح املتحدث الرس�مي 
ل�وزارة التعلي�م حي�در العبودي 
.. مازالت  بخصوص األمتحانات 
بتحدي�د  مس�تمرة  الجامع�ات 
الش�هرية   األمتحان�ات  ج�داول 
بش�كل حض�وري وع�دم العمل 

بترصيحات املتحدث ..!
كذل�ك عدم العم�ل بالترصيحات 

التي تنص ع�ى تخفيض األجور 
الدراسية..

فعلي�ه يج�ب الوق�وف امامه�م 
والتصدي لهم

أمتح�ان   = إلكرتون�ي  تعلي�م 
إلكرتوني..

امتح�ان   = حض�وري  تعلي�م 
حضوري..

غ�ر ه�ذا ال�كام مرف�وض اي 
ت�رصف .. و عى جمي�ع املمثلني 
والطلب�ة القي�ام بتوجيه س�ؤال 

اىل أس�اتذتهم ..هل لديكم كتاب 
يك�ون  ان  ع�ى  ين�ص  رس�مي 

االمتحان حضوري.؟؟
املتحدث الرسمي يقول االمتحان 
س�يكون إلكرتون�ي كم�ا حصل 
يف الع�ام الس�ابق فلم�اذا انت�م 
حض�وري  االمتح�ان  تجعل�ون 

ونحُن ندرس بشكل إلكرتوني..

  * ممثلني عن طاب الكليات

دعوة ملحة للمنتجين بدعم السلة الغذائية للعوائل محدودة الدخل

الكليات تتجاهل الخطورة البالغة لساللة كورونا الجديدة وتجعل االمتحانات حضورية 

الساللة الجديدة لكورونا 
انتشرت بشكل مرعب

مطالبة بأمر المباشرة

أعلن رئيس املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
يف أوربا، هانز كلوغ  أنه تم اكتشاف ساللة فريوس 
كورون�ا الجديدة يف 22 دول�ة أوروبية.وقال كلوغ 
يف تري�ح صحف�ي ع�ر االنرتنت: »مث�ل جميع 

الفريوس�ات، تغ�ري ف�ريوس COVID-19 املنت�رش 
بمرور الوقت. أتفهم املخاوف بشأن التأثري املحتمل 
ل� »VOC 2-SARS CoV« املثري للقلق«، مضيفا أن 
22 دولة من االتحاد الوروبي اكتشفت فيها هذه 
الس�اللة الجديدة للفريوس.وأوضح أن الس�اللة 
الجديدة لفريوس كورونا تنترش بشكل أرسع، إال 
أنها ال تتسبب يف انعكاسات إضافية عىل املصاب.

وق�ال كلوغ إن الطف�رة الجديدة تنت�رش يف جميع 
الفئ�ات العمري�ة، مش�ريا إىل أن الطفال ليس�وا من 

الفئات املعرضة للخطر جراء اإلصابة.

أين راتبي التقاعدي ؟

بسبب عدم الصيانة و االهمال

ترويج معاملة تعويض المتضررين

مطالبة
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أظه�رت دراس�ة أن االختالف�ات الجينية 
ب�ن التوائ�م األحادي�ي الالقح�ة، الذي�ن 
التوائ�م  تس�مية  ع�ادة  عليه�م  تطل�ق 
وق�ت  يف  تظه�ر  أن  يمك�ن  املتطابق�ن، 
مبك�ر ج�ًدا يف التط�ور الجنين�ي، وه�و 

يف اكتش�اف يدفع إىل إع�ادة النظر 
كيفي�ة معرف�ة الباحثن 

م�ن خ�الل التوائ�م ما 
ه�و فط�ري وم�ا هو 

مكتَسب.
وتح�دث والدة التوائم 
الالقح�ة،  األحادي�ي 
الذين ُيس�ّمون أحيانا 

املتش�ابهن  التوائم 
تنفص�ل  عندم�ا 

)أو  البويض�ة 
 ) قح�ة لال ا
ع�ن  الناتج�ة 

اإلخص�اب إىل 
ثنت�ن،  ا

وبالت�ايل تش�ّكل جنينن.وت�ويل األبح�اث 
أهمي�ة كب�رة للتوائم األحادي�ي الالقحة 
إذ ُيعتق�د عموًما أن لديه�م تركيبة جينية 
متش�ابهة وأن اختالفاته�م الجس�دية أو 
الس�لوكية مكتس�بة من البيئ�ة املحيطة 
باحث�ون  أعّده�ا  دراس�ة  بهم.ورك�زت 

يف إيس�لنديون  وُن�رت 
نيت�ر مجل�ة  «

جينيتيك�س« ع�ى درس التح�ّورات التي 
تحص�ل يف مرحل�ة مبك�رة م�ن التط�ور 
الجنين�ي، وخلص�ت إىل أن ل�دى كّل م�ن 
التوائ�م األحاديي الالقحة م�ا معّدله 5.2 
تح�ّورات مختلف�ة ع�ن جين�وم توأم�ه 
.والح�ظ مع�ّدو الدراس�ة أن ل�دى 15 يف 
املئة منهم عدًدا كب�ًرا من هذه التحّورات 

املختلفة املبكرة.
واعترب الباحثون أن ه�ذه النتائج تبّن أن 
الدراس�ات الس�ابقة قللت من ش�أن دور 
العوامل الوراثية يف االختالفات بن التوائم 

األحاديي الالقحة.
ويف ترصيح ل�«فرانس برس«، قال رئيس 
رشك�ة »ديك�ود غينيتيكس« اإليس�لندية 
األمركي�ة  األدوي�ة  ملجموع�ة  التابع�ة 
»أمجن« كاري ستيفانسون إن »النموذج 
التقليدي كان يقوم عى اس�تخدام التوائم 
املتطابقن للمساعدة يف التمييز بن تأثر 
الجين�ات وتأثر البيئة يف تحليل األمراض. 
وإذا ت�م درس توائ�م متطابق�ن نش�أوا 
منفصل�ن، واصيب أحدهم 
يكون  التوحد،  باضطرابات 
التفس�ر التقليدي أن سبب 
هذه االضطرابات هو البيئة«.

دراسة صادمة بخصوص التوائم المتطابقين !
يمكن أن يكون ما يسمى بفرط التعرق، 
مؤرشا ع�ى اإلصاب�ة بالرسطان، حيث 
أوضحت Mayo Clinic أن هذا النوع من 
التعرق غر مرتبط بالحرارة أو ممارسة 

الرياضة.
ويدرج مركز أبحاث الرسطان يف اململكة 
املتحدة »التعرق اللييل الشديد الكثافة«، 
كعالمة رئيسية عى اإلصابة بالرسطان.
وأوضحت الجمعي�ة الخرية أن التعرق 
هو كيفية الحفاظ عى برودة الجس�م، 
وهن�اك غ�دد عرقي�ة يف جمي�ع أنح�اء 
الجسم تقريبا. ويميل الناس إىل التعرق 
أكث�ر يف الظ�روف اآلتي�ة، الج�و الحار، 

ممارس�ة الرياضة، التوت�ر والغضب 
واالنزعاج، دخول مرحلة انقطاع 

الطمث )للنساء فقط(، نتناول 
األدوية التي تسبب التعرق.
أن�واع  بع�ض  وتتس�بب 

جع�ل  يف  الرسط�ان 
يتعرق  الش�خص 

أكثر من املعتاد؛ 
وتشمل هذه:

هودجك�ن   •
الغدد  رسط�ان 

الليمفاوية.
• األورام الرسطاوية )نوع بطيء النمو 

من الغدد الصم العصبية(.
• رسطان الدم.

• ورم الظهارة املتوسطة.
• رسطان العظام.

 •

رسطان الكبد.
وقد تتغر مس�تويات الهرمون بس�بب 
الرسط�ان، م�ا ق�د ي�ؤدي إىل الهب�ات 
الساخنة والتعرق.وهناك أكثر من 200 
نوع مختلف من الرسطان، والتي يمكن 
أن تسبب العديد من األعراض املختلفة.

وقال مركز أبح�اث الرسطان يف اململكة 
املتح�دة »معظ�م الح�االت ألش�خاص 
يبلغ�ون من العمر 50 عام�ا أو أكثر«، 
مع انتش�ار املرض م�ع تقدم العمر.

ونصحت املؤسس�ة الخرية بأنه 
م�ن  عم�رك،  كان  »مهم�ا 
األفضل دائما االستماع 
والتحدث  جسدك  إىل 
إىل طبيب�ك إذا كان 
هن��اك يشء ال 
يب���دو عى 
ي�رام«. م�ا 

م�ن  وب�دءا 
العلوي  الجزء 
من الجس�م، يمكن 
أن تتضم�ن عالمات اإلصابة بالرسطان 
»ص�وت مزع�ج أو بح�ة يف الص�وت أو 

سعال ال يختفي«.

»فرط التعرق« يمكن أن يكون مؤشرا على مرض فتاك

أطلق علماء بريطانيون عى اللحوم الحمراء ومنتجاتها تسمية 
»منت�ج تقصر العمر«، مؤكدين أنه�ا تزيد من خطر املوت لدى 

تناولها بكثرة وخاصة لدى الرجال.
ووفقا لألبحاث التي نرتها صحيفة »إكسربيس« الربيطانية، 
ف�إن »تن�اول اللحوم الحم�راء، وخاص�ة لحم الخنزي�ر املقدد 
والنقان�ق، يزي�د من خطر املوت ل�دى الرجال ويزي�د أيضا من 

احتمال اإلصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب التاجية«.
وينص�ح الخرباء الرجال باس�تبدال اللح�وم بالفول واملكرسات 

وفول الصويا.
م�ن جهته، أش�ار طبيب العل�وم الصحية يوري س�يفوالب، إىل 
»الخطر املميت« لتعاطي جرع�ات كثيفة من الكحول ولفرتات 

طويلة.
وأشار إىل أن »تعاطي كمية كبرة من الكحول، خاصة يف عطلة 
رأس السنة له تأثر مؤسف للغاية عى حالة البنكرياس ويمكن 

أن يؤدي إىل التهاب البنكرياس الحاد، وهو حالة مميتة«.

علماء بريطانيون يكشفون 
عن مادة »تقصر العمر«

أدوية ضغط الدم الشائعة آمنة 
للمصابين بالوباء التاجي

كش�ف فريق دويل من الباحث�ن أن األدوية املس�تخدمة لعالج ارتفاع 
ضغ�ط الدم آمنة لالس�تخدام ملرىض ف�روس كورونا، حي�ث لم تؤثر 
أو تتس�بب يف تكاثر الف�روس بالجس�م، وتعد الدراس�ة، التي قادها 
باحث�ون من كلي�ة برملان للط�ب بجامعة بنس�لفانيا األمريكية، أول 
تجربة عش�وائية إلظهار عدم وجود خطر عى املرىض الذين يواصلون 
تن�اول أدوية ضغط ال�دم أثناء دخولهم املستش�فى بس�بب كورونا.
 The Lancet Respiratory Medicineوىف الدراس�ة، الت�ي ن�رت يف
، كج�زء م�ن تجرب�ة REPLACE COVID، فح�ص الباحث�ون ما إذا 
كانت مثبط�ات اإلنزيم املحول لألنجيوتنس�ن )ACEIs( أو حارصات 
مستقبالت األنجيوتنس�ن )ARBs( - فئتان من األدوية لعالج ارتفاع 
ضغ�ط ال�دم – وتأثرهم ع�ى مرىض كورون�ا.ويف وق�ت مبكر خالل 
وب�اء كورونا، نش�أ قلق بش�أن اس�تخدام مثبط�ات اإلنزي�م املحول 
لألنجيوتنس�ن أو حارصات مس�تقبل األنجيوتنس�ن يف وضع مرىض 
كورونا، حيث اقرتحت بعض الدراسات أن هذه األدوية يمكن أن تنظم 
املس�تقبالت الخلوية لفروس كورونا الذي يحتمل أن يساعد يف تكاثر 
الف�روس وم�ع ذلك، فقد اعت�رب أيًضا أن بعض تأث�رات هذه األدوية 

يمكن أن تكون وقائية من الفروس.

عالجات جديدة ألمراض خطيرة 
بالخاليا الجذعية

ابتك�ر العلماء خاليا جذعي�ة »غر مرئية« تتهرب م�ن جهاز املناعة، 
مم�ا يمه�د الطريق لعالجات جدي�دة ألمراض خط�رة مثل الرسطان 

والسكري وأمراض القلب.
وق�ال مؤلف الورق�ة البحثية توبياس ديوز م�ن جامعة كاليفورنيا يف 
س�ان فرانسيس�كو »هناك آمال هائلة يف امتالك الق�درة يوًما ما عى 
زرع الخالي�ا املنتج�ة لألنس�ولن يف م�رىض الس�كري أو حقن مرىض 
الرسط�ان بخالي�ا مناعي�ة مصمم�ة للبح�ث ع�ن األورام وتدمرها، 
والعقب�ة الرئيس�ية هي كيفية القي�ام بذلك بطريق�ة تتجنب الرفض 

الفوري من قبل جهاز املناعة«.
ويف دراس�تهم، اس�تخدم الدكتور ديوز وزمالؤه أدوات تعديل الجينات 
عى الخاليا الجذعية إلنش�اء ما يس�مى بخاليا »نقص املناعة« التي ال 
يس�تطيع الجهاز املناعي اكتشافها، وفعلوا ذلك من خالل منح الخاليا 
رموز املرور الجزيئية التي تنشط نقاط التفتيش، وهي مفاتيح إيقاف 
تش�غيل الجهاز املناعي التي تمنع الجس�م من مهاجم�ة خالياه، مع 

تعديل شدة االستجابات املناعية املرغوبة.

أنهى فريق طبي جراحي ُمتخصص 
بمدين�ة اإلمام الحس�ن )ع( الطبية 
تبل�غ  ُمعان�اة مريض�ة  يف كرب�الء، 
من العم�ر )80( عام�اً، إذ نجح من 
إس�تئصال ورم يبل�غ حجم�ه )8 × 
5( س�م، يف عملية جراحي�ة ناجحة 

استغرقت نحو ساعتن تقريباً.
الوج�ه  جراح�ة  أخصائ�ي  وق�ال 
ص�الح  ُمهن�د  الدكت�ور  والفك�ن، 
عب�د الس�تار إنه »نجح وبُمش�اركة 
أخصائ�ي التخدي�ر، الدكت�ور عادل 
)املرحل�ة  عراق�ي  وُب�ورد  خض�ر، 
الخامس�ة(، الدكتور حيدر جهاد، يف 
إجراء عملية جراحية ُمَعقدة وصعبة 
ملريضة من أه�ايل املُحافظة يف العقد 
الثام�ن من العمر، كانت تش�ُكو من 
وج�ود تَقُرحات يف الفك األس�فل مع 
ن�زف بن فرتة واخرى وآالم ش�ديدة 
يف الفم، وصعوب�ة البلع، وعند إجراء 
والش�عاعية  املختربية  الفحوص�ات 
من )سونار ومفراس حلزوني ورنن 
مغناطييس(، وأخ�ذ عينة من الورم، 
وإرس�الها للفحص النس�يجي، تبَن 
إن�ه ورم خبي�ث للخاليا الحرش�فية 
ُمنت�ر يف العظم والفك، وبعد التأكد 
م�ن نوع الورم، تم إرس�اله اىل مركز 
األورام لغرض تقيي�م الحالة العامة 
إنتش�ار  ع�دم  وضم�ان  للمريض�ة 
ال�ورم، ونظراً ملوق�ع اإلصابة ومدى 
صعوب�ة الحال�ة، ك�������ان ال بّد 
من إج�راء العملي�ة وإنه�اء ُمعاناة 

املريضة«.
وأض�اف عب�د الس�تار، أن »العملية 
الت�ي ج�رت تح�ت التخدي�ر العام، 
يف جن�اح عملي�ات الطاب�ق الثاني/ 
فرعي�ات الجراح�ة )صال�ة جراحة 
الوج�ه والفك�ن(، قد ش�هدت رفع 
الُغ�دد اللَمفاوي�ة املُصاب�ة بال�ورم، 
م�ع رف�ع الفك األس�فل واألنس�جة 
الرخوة املُحيط�ة، مع حواف حميدة 
)خالية من الورم(، تَجنباً لعدم عودة 
الخاليا الرسطانية للتكاثر من جديد 
)وهو أس�اس نجاح العملية بحسب 
تعب�ره(، وبعده�ا ت�م تثبي�ت الفك 
بصفيح�ة معدني�ة لضم�ان رُجوع 

الفك اىل وظيفته الطبيعية«.

فريق طبي عراقي يرفع 
ورما سرطانيا من فك ورقبة 

امرأة ثمانينية في كربالء

أفضل الطرق لإلقالع عن التدخين في عام 2021
يس�تقبل الكثر من الناس العام 
ع�ن  لإلق�الع  بخط�ط  الجدي�د 
التدخ�ن، وهناك أدل�ة أكثر من 
أي وقت مىض عى أفضل الطرق 
لتعزيز فرص النجاح، خاصة يف 

ظل جائحة »كوفيد-19«.
املختلف�ة  الط�رق  ي�يل  وفيم�ا 
الت�ي يقرتح العلم أنها تس�تحق 
لتقري�ر نره  التجرب�ة، وفق�ا 

موقع »ساينس ألرت«.
1. اإلرشاد السلوكي: 

تظه�ر األدلة عالي�ة الجودة من 
أكثر من 300 دراسة أجريت عى 
أكث�ر من 250000 ش�خص، أن 
تلقي املش�ورة بشأن اإلقالع عن 
التدخن يزيد من معدالت اإلقالع 

عى املدى الطويل.
2. الدعم عن بعد: 

لم تجد الدراسات أي فرق واضح 
بن تأثرات الدع�م املقدم وجها 
لوج�ه، مقابل الدعم ع�ن ُبعد - 
عى س�بيل املث�ال، االستش�ارة 
املقدم�ة ع�رب مكامل�ات الهاتف 
أو الفيدي�و. وهن�اك أيض�ا أدلة 
متزاي�دة عى أن دعم اإلقالع عن 
التدخن الذي ُيقّدم عرب الرسائل 
النصية يمك�ن أن يعزز معدالت 

اإلقالع عن التدخن.
3. املكاف�آت املالي�ة لإلقالع عن 

التدخن 
هناك أدل�ة جديدة عالية الجودة 
ع�ى أن الربام�ج الت�ي تكاف�ئ 
ع�ن  اإلق�الع  ع�ى  األش�خاص 
التدخن بنجاح، تزيد من النجاح 
عى امل�دى الطوي�ل. ويمكن أن 
تش�مل هذه املكاف�آت: أموال أو 

قسائم للسلع أو الخدمات.

ويمك�ن تقدي�م ه�ذه الربام�ج 
من خ�الل أماكن العم�ل، حيث 
يج�د الكثر من الن�اس صعوبة 
يف التفك�ر يف الفوائ�د الصحية 
ع�ن  لإلق�الع  امل�دى  طويل�ة 

التدخن.
ببدائ�ل  الع�الج  اس�تخدام   .4

النيكوتن بأمان: 
قب�ل  م�ن  وصف�ه  يمك�ن 
املتخصصن يف الرعاية الصحية، 
ولكن يف العديد من البلدان متاح 
للراء بدون وصف�ة طبية من 

متاجر البقالة والصيدليات.
وتش�ر الدالئل إىل أن اس�تخدام 
شكلن من أشكال العالج ببدائل 

النيكوت�ن ب�دال م�ن أحدهم�ا، 
يزيد م�ن فرص�ك يف اإلقالع عن 
التدخن - عى وجه الخصوص، 
باس�تخدام رقع�ة وش�كل آخر 
مث�ل العلك�ة أو البخاخ�ات أو 
ب�ن  الجم�ع  املس�تحلبات.5. 
ال�دواء والدعم الس�لوكي تظهر 
الدعم  أن اس�تخدام  الدراس�ات 
الطب�ي،  والع�الج  الس�لوكي 
االستش�ارة واألدوي�ة، يزيد من 

معدالت اإلقالع عن التدخن. 
6. قلل من مقدار تدخينك

إذا  أن�ه  األدل�ة  تظه�ر 
كمية  بتقلي�ل  قمت 

فم�ن  تدخين�ك، 

ج����ح  ملر ا
تنج����ح  أن 

ع�ن  اإلق�الع  يف 
التدخن عى املدى 

وعندم�ا  الطوي�ل. 
مس�تعدا  تك����ون 

ملحاولة اإلق�الع تماما، 
فّكر يف اس�تخدام طريقة 

أو أكثر من الطرق املذكورة 
أعاله.

أعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملية 
أن بل�دان إقلي�م منظمة الصحة 

العاملية لرق املتوسط أبلغت 
ع�ن أكث�ر م�ن 5 مالي�ن 

حال�ة بف�روس كورونا 
كوفي�د-19 و123,725 
وف�اة من�ذ اإلب�الغ عن 
باإلقليم  األوىل  الح�االت 
الثان�ي  كان�ون   29 يف 

.2020
أحم�د  الدكت�ور  وق�ال 

منظم�ة  مدي�ر  املنظ�ري، 
إلقلي�م  العاملي�ة  الصح�ة 

كان�ت  »لق�د  املتوس�ط  رشق 
صعب�ة  س�نًة  املاضي�ة  الس�نة 
للغاي�ة علين�ا جميع�اً، فقد أثرت 
الجائح�ة ع�ى الن�اس يف إقليمنا 
تأث�راً بالغ�اً، وألحقت رضراً أكرب 
بالُنُظ�م الصحي�ة واالقتص�ادات 

واملجتمعات«. 
البل�دان  حذَّرن�ا  »لق�د  وأض�اف 
واملجتمع�ات من احتم�ال ارتفاع 
الح�االت ارتفاع�اً كب�راً تزامن�اً 
مع أش�هر الش�تاء األكثر برودة. 
وهذه املرحل�ة الجدي�دة واملُقلِقة 
رنا  ُتذكِّ الوضوح  رس�الة ش�ديدة 
برضورة مواصلة االس�تفادة من 
كل الوس�ائل املتاحة ملواجهة هذا 

الخطر املستمر«.
ال�ذروة  بل�وغ  »بع�د  وتاب�ع 
الثانية يف األس�بوع الس�ابع 
واألربع�ن ال�ذي ب�دأ يف 22 
ترين الثاني 2020 وأُبلغ 
فيه عن أكثر من 250000 
حالة و6300 وفاة، شهد 
املتوس�ط  رشق  إقلي�م 
ض�اً  نخفا ا
ع�دد  يف 
ت  ال لح�ا ا

والوفيات 
ل 155300  املبلَّ�غ عنه�ا، لُيس�جِّ
حالة و3046 وفاة خالل األسبوع 
الثالث والخمس�ن الذي بدأ يف 27 
ويتف�اوت   ،2020 االول  كان�ون 
املس�توى  ع�ى  كث�راً  الوض�ع 
الُقطري.وأضاف، »يف حن ُتظِهر 
بعض البلدان اتجاهاً متزايداً مثل 
مرص والبحرين، يس�تقر الوضع 
يف بلدان أخرى إما عند مستويات 
مرتفع�ة مث�ل تون�س واإلمارات 
مس�تويات  أو  املتح�دة  العربي�ة 
منخفضة مثل الكويت وُعمان أما 

باقي البلدان فُتظِهر انخفاضاً«.
وأردف: يف 5 يناي�ر2021، أبلغ�ت 
اإلس�المية  إي�ران  جمهوري�ة 
الح�االت  م�ن  ع�دٍد  أك�رب  ع�ن 
 ،)1,261,903( اإلقلي�م  يف 
 ،)599,965( الع�راق  تاله�ا 
واملغرب   ،)492,594( وباكستان 
لت  س�جَّ ح�ن  يف   ،)447,081(
اإلس�المية  إي�ران  جمهوري�ة 
والعراق وباكس�تان ومرص العدد 
املرتبط�ة  الوفي�ات  م�ن  األك�رب 

باإلصابة بكوفيد-19«.

الصحة العالمية تعلن أرقاما قياسية إلصابات 
ووفيات كوفيد- 19 في الشرق األوسط

يدل داء السكري النوع 2 أن البنكرياس ال ينتج كمية 
كافية من األنسولن أو أن الخاليا ال تمتص األنسولن 

الذي ينتجه.
وُيعتقد أن قرارات نمط الحياة غر الصحية تلعب دورا 
يف اإلصابة باملرض. لذلك، قد يكون اتباع أسلوب حياة 
صح�ي بمثابة حاجز ض�د الحال�ة املزمنة.وقد يبدو 

اختيار ما يجب تضمينه وما ينبغي تجنبه أمرا سهال 
بدرجة كافية، ولكن يصعب تصنيف بعض العنارص.
وأوض�ح الدكتور إي�ان برايثويت، الرئي�س التنفيذي 
واملؤس�س املش�ارك لركة Habitual، أن املروبات 
الخالي�ة من الس�كر قد تب�دو صحية، ولكنه�ا غالبا 
م�ا تحتوي عى »محليات خالية من الس�كر«.ويقول 

برايثويت: »املحليات الخالية من الس�كر )واملنتجات 
التي تس�تخدمها عادة، مثل دايت ص�ودا(، يمكن أن 
تبدو صحي�ة ألنها ال تحتوي عى س�عرات حرارية«.
ويف الواقع، يستش�هد الدكت�ور برايثويت بدراس�ات 
تظهر أن اس�تخدام املحليات مثل السكرالوز، قد يزيد 
يف الواق�ع م�ن خطر اإلصاب�ة بالنوع الثان�ي من داء 

الس�كري، وزيادة ال�وزن وأمراض التمثي�ل الغذائي.
يتناول�ون  الذي�ن  األش�خاص  أن  األبح�اث  وتظه�ر 
بدائ�ل الس�كر، يميل�ون إىل اإلفراط يف تن�اول الطعام 
يف بقي�ة وجباتهم - بش�كل أس�ايس للرتاجع عن أي 
تأثر إيجابي قد يك���ون لديك عى تناول الس�عرات 

الحرارية.

تحذير.. المشروبات الخالية من السكر قد تزيد خطر اإلصابة بمرض السكري



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

مواقيت ال�صالة

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«
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) نور عىل نور (

والية  رشطة  قبل  من  توقيفه  تم  أن  بعد 
ويسكونسن األمريكية، قال الصيديل ستيفن 
براندنربغ إنه حاول إتالف مئات الجرعات من 
اللقاح املضاد لفريوس كورونا، ألنه يعتقد أنه 
النووي  الحمض  تغيري  إىل  يؤدي  وقد  مرض 

لألشخاص الذين يتلقونه.
حوايل  بعد  عىل  غرافتون،  يف  الرشطة  وألقت 
ميلووكي،  شمال  كيلومرتًا(   32( ميالً   20
الذي  الصيديل،  عىل  القبض  املايض  األسبوع 
بعد  الصحية  للرعاية  أورورا  مركز  يف  يعمل 
الذي  اللقاح  من  جرعة   600 حوايل  أتلف  أن 
طورته رشكة »موديرنا« األمريكية، عن عمد.

بأن  يؤمن  الذي  الصيديل  إن  الرشطة،  وقالت 
العالم »ينهار« أخذ علبة لقاحات من الثالجة 
وتركها ملدة 12 ساعة يف الخارج، مما أدى إىل 

إتالفها وأصبحت غري صالحة لالستخدام.
الفيديو  عرب  عقدت  استماع  جلسة  وخالل 
العام  املدعي  جريول،  آدم  أردف  يناير،   4 يف 
قائال  )ويسكونسن(  أوزاوكيفي  ملقاطعة 

»لقد خلق هذا االعتقاد بأنهم غري آمنني«.
وزوجته  ألنه  منزعجا  كان  الصيديل  أن  وأضاف 
أن  إىل  أورورا  رشكة  يف  موظف  ولفت  مطلقني.  كانا 

براندنبورغ أخذ مسدسا معه إىل العمل مرتني.
خارج  اللقاحات  علب  وضع  تعمد  أنه  اعرتف  وأنه 

 25 إىل  ديسمرب  من   24 الـ  يف  الليل  طيلة  الثالجة 
ديسمرب، وأعادها، ثم تركها مرة أخرى يف ليلة السبت 
أورورا  مركز  أجرب  مما  ديسمرب،  من   25 الـ  يف  أي 
الطبي، غرافتون يف ويسكونسن إىل التخلص من 500 
جرعة عىل األقل، تبلغ قيمتها بحسب الرشطة بني 8 

آالف و 1 ألف دوالر.

طّور   علماء   ومهندسون   يعملون   مع   رّواد   فضاء   يف  
ً   ملواجهة   تحديات   الفضاء    محطة   الفضاء   الدولية   طرقا
 الخارجي   مستعينني   بموارد   الطبيعة   املتوافرة   عىل  
دراسات   عىل   حيوان   الليمور   الفأري    األرض  .  ليجروا 
 الرمادي   وطبيعة   السبات   الشتوي   ملحاكاتها   مع   البرش.  
 ويجدوا   أن   القوة   األساسية   الكامنة   وراء   قدرته   الفائقة  
 عىل   دخول   حالة   السبات   مع   تقلص   املوارد   واشتداد  
 الصقيع   من   دون   خفض   حرارة   جسمه   تعود   فعلياً إىل   ما  

 يعرف   بالحمض   الريبوزي   النووي   امليكروي
.                                                               وهو عبارة عن قطع صغرية من الحمض 
كخافتة  يعمل  الذي  النووي  الريبوزي 
للحمض  يمكن  كما  الجزيئية.  للجينات 
الريبوزي النووي امليكروي أن ينظم التعبري 
الجيني من دون إحداث تغيريات يف الشيفرة 
دراسة  خالل  من  ويمكن  نفسها.  الجينية 
النووي  الريبوزي  الحمض  اسرتاتيجية 
امليكروي لدى تلك الحيوانات أن نوظف هذا 

االنتقال الجيني املرتبط بالتغريات الرسيعة االنعكاسية 
»ذا  ملوقع  البرش.ووفقاً  لدى  السبات  عىل  يساعد  بما 
الليمور  عىل  الدراسات  أظهرت  فقد  كونفرسيشن«، 
الفأري الرمادي كيف يتحكم الحمض الريبوزي النووي 
امليكروي يف العمليات البيولوجية التي تبقى يف طور العمل 
لحماية الفأر وأيها يتم »إطفاؤه« لتوفري الطاقة. ويبدو 
أن ذلك يشكل املفتاح للباحثني لخلق الظروف الرضورية 
إلتمام  الطريق  يفتح  بما  البرشي  السبات  السرتاتيجية 
الخارجي  الفضاء  إىل  الرحالت 
للكواكب البعيدة. ويسعى العلماء 
الحياة  من  حالة  يف  البرش  لوضع 
إيقاف  أو  إبطاء  عرب  املعلقة 
من  يخفف  بما  األييض  النشاط 
إىل  بالسفر  املتعلقة  املشكالت 
واملشكالت  كالوقت  الفضاء 
الصحية وحجم املركبة الفضائية 

وحصص املؤونة

االحد  10 كانون الثاين  2021   العدد  2499  السنة العاشرة

طيف »زها حديد« يحل على أحدث التصاميم 

عرفه  الذي  األمريكي  الطيار  هالفورسن،  جيل  ابنة  أعلنت 
أطفال أملانيا يف أواخر أربعينيات القرن املايض باسم »قاذف 
الحلوى«، تعايف والدها من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد.
وقالت دينيس ويليامز، أول من أمس، إن والدها، الذي يعيش 
 100 العمر  من  والبالغ  املتحدة  الواليات  غربي  يوتا  والية  يف 
»جيدة  حالة  يف  ذلك  بخالف  لكنه  سعال،  من  يعاني  عام، 
حالته  إىل  تقريباً  عاد  أنه  »يبدو  ويليامز:  للغاية«.وقالت 
عام«،   100 العمر  من  يبلغ  لشخص  بالنسبة  الطبيعية 
مرسلوها  تمنى  التي  الرسائل  لجميع  ممتن  أنه  مضيفة 
أملانيا.  من  الواردة  الرسائل  من  العديد  بينها  من  التعايف،  له 
واشتهر  املايض.  ديسمرب  يف  بالفريوس  هالفورسن  وأصيب 
العاملية  الحرب  نهاية  من  قليلة  سنوات  بعد  هالفورسن 
إىل  الربي  الوصول  السوفييتية  القوات  الثانية، عندما قطعت 
برلني الغربية وسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة. وخالل 
طيارون  قام   ،1949 مايو  حتى   1948 يونيو  من  الفرتة 
أمريكيون وبريطانيون وحلفاء بتسليم ما يقرب من 280 ألف 
شحنة من املواد الغذائية واإلمدادات عن طريق الجو. وشملت 
هي  هالفورسن  فكرة  وكانت  الحلوى.  أيضاً  الشحنات  هذه 
إسقاط الحلوى لألطفال خالل الحصار السوفييتي، ورسعان 

ما أصبح واجهة جرس برلني الجوي.

ألغي مزاد علني عىل قطع عائدة للحقبة النازية يف سواسون بشمال 
فرنسا، بعدما أثار اعرتاض جمعية مناهضة ملعاداة السامية، وفق 
ما أفادت السلطات املحلية.وأوضحت السلطة املحلية يف منطقة آين، 
أنها »تبلغت بتنظيم مزاد يف سواسون تُعَرض فيه للبيع قطع نازية، 
الوضع،  تحليل  »بعد  أيضاً«.وأضافت:  الصحافة  أوردته  ما  وهو 
أجريت اتصاالت بناًء عىل طلب رئيس السلطة املحلية لتجنب إقامة 
الوطني  املكتب  بالفعل«.واتهم  املنظمة  الجهة  ألغته  املزاد، وقد  هذا 
للتوعية ضد معاداة السامية يف بيان نرش عىل موقعه عىل اإلنرتنت 
»منظمني غري مسؤولني« بأنهم »يضفون قيمًة« للحقبة النازية من 

خالل إقامة هذا املزاد.

حرارة  األعىل  السنة   2020 سنة  أصبحت 
 ،2016 مع  بالتساوي  عاملياً  اإلطالق  عىل 
خدمة  الجمعة  اليوم   كشفت  ملا  وفقا 
الغالف  ملراقبة  األوروبية  »كوبرنيكوس« 
لعقد  الختام  مسك  يشّكل  مما  الجوي، 
تعكس  قياسية  حرارة  درجات  شهد 

ظاهرة االحتباس الحراري.
أعىل  حرارة  بمعدل   2020 سنة  وانتهت 
ما  املسّجل  ذلك  من  مئوية  درجة  بـ1,25 
نفسه  املعّدل  وهو  الصناعي،  العرص  قبل 
أن  الفارق  أن  إالّ   ،2016 عام  سّجل  الذي 
قوية،  نينيو«  »إل  ظاهرة  شهدت   2016
بارتفاع  تتسبب  طبيعية  ظاهرة  وهي 

درجات الحرارة، ولو شهدتها 2020 لكان 
 0,1 بني  بما  فيها  الحرارة  معدل  ارتفع 

و0,2 درجة، بحسب العلماء.

استخراج  أطباء يف مرص يف  نجح 
عمرها  رضيعة  بطن  من  جنني 
إعالم  وسائل  أيام.وبحسب   7
مرصية فقد تمكن الفريق الطبي 
الجامعي  األطفال  مستشفى  يف 
عملية   إجراء  من  بأسيوط 
استئصال جنني من بطن رضيعة 
عمرها 7 أيام ، حيث لوحظ وجود 
أثناء حمل  الطفلة  بطن  جسم ىف 
لها  أجريت  وباملتابعة  لها،  األم 
داخل  وحجزها  قيرصية  والدة 
بمستشفى  الوالدة  حديثي  وحدة 

األطفال الجامعي.

ليكون  الصينية،  شينزن  يف  والتكنولوجيا  العلوم  متحف  تصميم  تم 
العالمة الفارقة يف املدينة، وهو يمثل الئحة أحدث إنجازات 

جاء  كما  املعمارية،  للهندسة  حديد  زها  مكتب 
ويعترب  مت«.  مودرن  »ماي  ملوقع  مقال  يف 

املرشوع يف األصل جزءاً من املخطط األكرب 
مع  سيما  ال  للعلوم،  غوانغمينغ  ملدينة 

تقنياً  مجمعاً  لهويتها  املدينة  بلورة 
ثقافياً.

مساحات  الجديد  املركز  وسيضم 
أن  إال  والغالرييهات،  للمعارض 

حور  سيتمحور  تركيزه  محط 
بني  املهمة  االتصاالت  تسهيل 

القائمة  االبتكار  مؤسسات 
عرب  واملدارس  والجامعات 

البالد.
ويتوافق الشكل الكيل للمبنى 
الفنية  الناحية  مع  طبعاً 

يف  رؤيتها  املتوقع  الجمالية 
ويغلف  باالبتكار،  يحفل  حي 
الحديد بشكل متقن كل حافة 
مشكالً مشهداً انسيابياً ممتداً 

من الواجهة إىل السقف. 

ترصف نبيل قام به رجل رشطة يف سومرست 
بوالية ماساتشوستس األمريكية، إذ لم يوجه 
اتهامات ضد امرأتني رغم االشتباه بارتكابهما 
الرشطي ثمن  جريمة رسقة من متجر.ودفع 
وذكرت  الغذائية.  املواد  من  مشرتياتهما 
الصحيفة، أن قيادة الرشطة، أشادت بترصفه 
النبيل.وتعود تفاصيل الحادثة إىل عندما اتصل 
أن  الحظ  أن  بعد  بالرشطة  املتجر  موظف 
ثمن  تدفعا  لم  صغريين  طفلني  مع  السيدتني 
األكياس. يف  وضعها  قبل  املشرتيات  جميع 

وقرر ضابط الرشطة مات ليما، الذي وصل 
وراء  الدافع  معرفة  الحادث،  مكان  إىل 
تمران  السيدتني  أن  واتضح  الجريمة. 
من  والهدف  صعبة،  مالية  بظروف 
الطفلني.وكعقوبة،  إطعام  كان  الرسقة 
بحظر  إشعار  إصدار  عىل  ليما  اقترص 
واشرتى  املتجر  لهذا  السيدتني  زيارة 
دوالرا   250 بقيمة  هدية  بطاقة  لهما 
من  تتمكنا  حتى  الخاصة  أمواله  من 

رشاء ما يلزم من متجر آخر.

األرض  كوكب  عىل  اليوم  طول  أن  علماء  كشف 
بل  ساعة،  بـ24  الجميع  يعرفه  كما  ثابتا  ليس 
بدأ بالنقصان بمعدل طفيف للغاية.وُكرس الرقم 
السنة  يف  مرة   28 فلكي  يوم  ألقرص  القيايس 
املاضية، حيث سجل أقرص يوم يف 5 يوليو2020، 
عندما أكملت األرض دورة كاملة )1.0516 مليل 
وفقا  اليوم،  طول  متوسط  من  أرسع  ثانية( 
ميل«  »دييل  صحيفة  سبوتنيك.وذكرت  لوكالة 
الربيطانية، أن »الوقت يمر اآلن بشكل أرسع من 
أي وقت مىض خالل نصف القرن املايض، حيث 
ونتيجة  املعتاد،  من  أرسع  األرض  دوران  أصبح 
لذلك، فإن طول اليوم هو حاليا أقرص قليال من الـ 
24 ساعة املعتادة«. وفقا لصحيفة »راسيسكايا 
غازيتا« الروسية.وسيستمر هذا التأثري يف العام 

املقبل، وسيكون الفرق بني الوقت الفلكي املتغري 
الساعة  تسجله  الذي  املستقر،  الذري  والوقت 
وقت  يف  أنه  ثانية.ويالحظ  مليل   19 الذرية، 
سابق، احتاج كوكب األرض إىل ما يزيد قليال عن 
محوره،  حول  كاملة  بدورة  للقيام  ساعة،   24
تغري  والعرشين،  الحادي  القرن  بداية  ولكن منذ 
االنخفاض.  يف  الفلكي  اليوم  بدأ  حيث  الوضع. 
يكون  أن  يمكن  للعلماء،  السبب؟!.ووفقا  فما 
بسبب االحتباس الحراري، فعندما تذوب األنهار 
دوران  إىل  الكتلة  توزيع  إعادة  تؤدي  الجليدية، 

الكوكب بشكل أرسع حول محوره.
كما أن الفرق بني الزمن الفلكي والذري ضئيل، 
املثال:  سبيل  فعىل  املدى.  بعيدة  عواقب  له  لكن 
وفقا  املالحة  وأنظمة  الصناعية  األقمار  تعمل 
عىل  بناء  تحديده  يتم  والذي  الشميس،  للتوقيت 

عىل  للحفاظ  والشمس،  والقمر  النجوم  مواقع 
املالحة معا. وأنظمة  الصناعية  األقمار  عمل 

التابعة إىل الخدمة  وأضافت أجهزة الوقت 
األرض سابقا ما يسمى  لدوران  الدولية 
وتم  اليوم.  إىل  الكبيسة«  »الثواني  بـ 

إجراء هذا آخر مرة يف نهاية عام 2016.
يف  الباحثني  كبري  تحدث  هذا،  وحول 
الربيطاني،  الوطني  الفيزياء  مخترب 
ميل«  »دييل  لصحيفة  ويربيل،  بيرت 
الربيطانية، وقال: إنه »من املحتمل أن 

إذا  سلبية  كبيسة  ثانية  األمر  يستغرق 
زادت رسعة دوران األرض أكثر«.

    وأضاف: »من املؤكد أن األرض تدور أرسع 
عاما  الخمسني  خالل  مىض  وقت  أي  من  اآلن 

املاضية«.

كتبت مجلة »ذا أتالنتك« أن أطفال اآلباء 
األثرياء، كقاعدة عامة، يكربون ليصبحوا 
أثرياء. لكن ملاذا يحدث هذا؟ هل للجينات 
دور أو هؤالء اآلباء يبذلون جهوداً أكثر يف 
تعليم أبنائهم ويساعدونهم يف العثور عىل 

وظائف جيدة األجر.
تكساس  جامعة  من  اقتصاديون  أجرى 
يف أوستن وكلية دبلن الجامعية وجامعة 
شملت،  حديثة  دراسة  )السويد(  لوند 
وآباء  فقراء  آباء  لديهم  الذين  األطفال 
الذين  األطفال  أن  إىل  وخلصوا  أغنياء. 
نشأوا يف أرس ميسورة يدينون بنجاحهم 
فيها  نشأوا  التي  لألرسة  املستقبيل  املايل 

أكثر من قدراتهم الفطرية.
املايل  النجاح  الدراسة »ال يتعلق  وأضافت 
وبيعها  األسهم  رشاء  األطفال  بتعليم 
بشكل مربح، أو تزويدهم بجهات اتصال 
يف  دراسية  رسوم  دفع  أو  مفيدة  مهنية 
األثرياء  اآلباء  يطور  الخاصة،  املدارس 

مهارة التعامل مع املال لدى أبنائهم«.

لنمط  األثرياء  أبناء  من  الكثري  وعاد 
التي كانوا يعيشونها قبل أزمة  الرفاهية 
إىل  تحول  الذي  املستجد،  كورونا  فريوس 

توقف  يف  وتسبب  )جائحة(،  عاملي  وباء 
العالم  حول  الحياتية  األنشطة  معظم 

ألشهر.

» الليمور« يلهم العلماء لحل تحديات رواد الفضاء !

newspaper

تغير سرعة دوران االرض يجعل اليوم أقل من 24 ساعة!

تصرف نبيل من رجل شرطة 
تجاه سيدتين وطفليهما الرضيعين

دفع الشغف بشخصيات »بوكيمون« الكرتونية، رجالً 
يابانياً إىل ادعاء فوزه عرشات املرات ببطاقات مرتبطة 
بهذه الكائنات الرقمية، يف لعبة تنظمها رشكة محلية، 
وألقت  عربية«.  نيوز  »سكاي  موقع  ذكر  ما  وفق 
عيّص  عىل  حفر  الذي  الرجل  عىل  القبض  الرشطة 
ويُشتبه  بالجوائز.  زوراً  فوزه  تؤكد  عبارة  مثلجات 
فزت  »لقد  عبارة  عاما   43 البالغ  الرجل  هذا  حفر  يف 
ببطاقة غاري-بوكيمون« عىل ما ال يقل عن 25 عصا 
مثلجات يف إطار مسابقة نظمتها رشكة »غاريغاري-

كون« اليابانية، وفق وسائل إعالم يابانية.

العدد  هذا  عىل  واحد  شخص  حصول  استغرابها  وإثر 
تكون  أن  يُفرتض  التي  الفائزة  العيّص  من  الكبري 
الرشطة  للمسابقة  املنظمة  الرشكة  أخطرت  نادرة، 

باملوضوع، وفق وكالة »كيودو« اليابانية لألنباء.
أن  العامة  اليابانية  كاي«  إتش  »إن  قناة  وأوضحت 
العيّص املزورة »كانت محفورة بحرفية«، الفتة إىل أن 
الرشطة تعتزم التعمق يف التحقيق يف شأن التقنية التي 
»غاريغاري-كون«  وأشارت رشكة  الرجل.  استخدمها 
إىل أن »عيّص مثلجات فائزة مزيفة« ال تزال ربما قيد 

التداول وهي مطروحة للبيع عرب اإلنرتنت.

أحب شخصيات »بوكيمون« فقادته إلى السجن !

»قاذف الحلوى« يتعافى
 من  كوفيد 19 في عامه المئة!

استخراج جنين   اتلف جرعات لقاح كورونا ألنه يعتقد أنه مضر !
من بطن رضيعة 

عمرها 7 أيام !

أطفال اآلباء األثرياء يكبرون على حلم الثروة !

قائم  برغر  أول  إنتاج  عن  »أكوا«  ناشئة  أمريكية  تغذية  رشكة  أعلنت 
عن  استدامًة  األكثر  البديل  لتشكل  البحرية  البنية  الِكلب  طحالب  عىل 
من  الربغر  فكرة  واستوحيت  للموارد.  استهالكاً  أقل  وتكون  اللحوم 
معرفة أن أصنافه القائمة عىل أساس نباتي ال تشكل بالرضورة الخيار 
األفضل للبيئة. وتقوم الرشكة بإنتاج الربغر عرب مزج الطحالب والفطر 
للحصول  البازالء  وبروتني  والطماطم  والكينوا  السوداء  والفاصوليا 
الرشيك  ميريز،  بويد  كورتني  ويصف  الشهي.  اللحمي  الجزء  عىل 
كما  هائل  بطعم  يتمتع  بأنه  املزيج  للرشكة  املسؤول  واملدير  املؤسس 
أنه مشبع كاللحم. ويضيف: »أعتقد أن برغر الطحالب سيتخذ موعداً 
اللحم املزيف والنباتي اململ.وال يزال عدد  مميزاً يف السوق وسط برغر 
النباتي يعتمد بشكل مكثف عىل املصادر وتتطلب  الربغر  من مكونات 
مساحات واسعة من األرض واملياه النظيفة واألسمدة لتنمو. أما برغر 
الطحالب باملقابل فيستخدم كميات أقل من النباتات املزروعة يف األرض 
وتركيبته.وتتعاون  اللحم  نكهة  الكتساب  الطحالب  عىل  أكثر  ويعتمد 
الرشكة مع مزارع طحالب تملكها نساء عىل الساحل الشمايل الرشقي 
العريضة  السكرينة  نوع  من  خاصة  طحالب  لرتبية  املتحدة  للواليات 
الدقيقة املستخدمة يف الربغر. وبما أن الطحالب ال تحتاج ألرض قابلة 
ما  وفق  فإنها  لتعيش  النظيفة  املياه  أو  والتغذية  واألسمدة  للزراعة 
تسميها«أكوا»بطعام«املساهمة الصفرية(. أضف إىل أن الطحالب تعمل 
عىل فلرتة املياه من الكربون والنيرتوجني وتشكل عازالً كربونياً طبيعياً. 
أن  الرشكة  وتتوقع  الكربون  من  خالية  املقددة  الرشكة  لحوم  وتعترب 
عامها  حلول  عند  الكربون  من  رطل  مليون  بعزل  ساهمت  قد  تكون 

الخامس.

برغر من الطحالب !

اعتراضات تلغي مزادًا على قطع 
من الحقبة النازية في فرنسا !

 2020 هي السنة األعلى حرارة عالميًا


