برلماني :اإلنتخابات
المقبلة ستعزز موقف
الكتل الجديدة

تهم فساد تالحق مكتب
الكاظمي بخصوص المستشفى
التركي في كربالء

المراقب العراقي/بغداد...

توقع النائب محمد ش�ياع الس�وداني ،امس األح�د ،أن تعزز
االنتخابات املقبلة موقف الكتل السياسية الجديدة.
وقال السوداني يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي»،
إن «االنتخاب�ات املبك�رة املقبل�ة س�تعزز من حض�ور الكتل
الفتية واملس�تقلة» ،الفتاً اىل أن «املواقف س�يبقى يف س�احة
الجمه�ور واملش�اركة الفاعلة ه�ي الكفيلة بإح�داث تغيري
حقيقي».
وأش�ار إىل أن «الكتل السياس�ية ،ع ّدت ع ّدتها منذ التصويت
عىل قان�ون االنتخابات ،وفقاً ملا تحتاج�ه وتبعاً ملصلحتها»،
مبيناً أن «تقس�يم الدوائر بالطريقة املعروفة س�وف يس�هم
يف إعط�اء موقف األفضلية له�ذه الكتل التقليدية النافذة عىل
حس�اب الفتي�ة واملس�تقلة» .ولف�ت اىل أن «أه�م التحديات
هو املش�اركة الفاعلة ،وعندما تكون هناك مش�اركة فاعلة
من ابناء الش�عب يف االنتخابات س�وف يكون تحدياً حقيقياً
أم�ام الكتل التقليدية ألنها فقدت تاييدا ً واس�عاً من الش�ارع
وبالتايل هي تخىش كثريا ً مش�اركة أبناء الشعب بشكل فاعل
يف االنتخابات» ،مؤكدا ً أن «ذلك س�يعزز من حضور الكيانات
الفتية واملستقلة ويضعف سطوة القوى السياسية التقليدية
وما حملت عليه من اجل االستعداد لهذه االنتخابات».

المراقب العراقي/بغداد...
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كش�ف النائب حامد املوس�وي ،ام�س األحد ،عن وجود ش�خصية
متنف�ذة بمكتب رئي�س الوزراء ،تري�د تحويل املستش�فى الرتكي
بكربالء اىل مرشوع استثماري.
وق�ال املوس�وي يف بي�ان تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» أن «هن�اك
معلوم�ات وردت لن�ا م�ن خلال متابعاتن�ا للمشروع أعلاه ان
مستشارا يف مكتب رئيس الوزراء متواطئ مع اطراف تمتلك نفوذا
يف وزارة الصح�ة تح�اول التس�ويف واملماطلة وتمتن�ع من خالل
لجنة الوزارة الس�تالم املشروع من الرشكة الرتكية وتس�ليمه اىل
دائرة صحة كربالء التي أكملت كل اس�تعدادها اللوجستية والفنية
لتش�غيل املستشفى» .وأضاف ان «عىل رئيس الوزراء عدم االذعان
لجهة سياس�ية متنفذة لتحويل املشفى الرتكي يف محافظة كربالء
م�ن مرشوع صحي حكومي يق�دم خدمات للمواطنني اىل مرشوع
اس�تثماري يمتلك�ه القط�اع الخاص» ،معتبرا ً الخطوة «فس�ادا ً
سياس�ياً ولعباً يف مقدرات املواطنني الفقراء الذين تستهدفهم هذا
املشفى الحكومي عند دخولها الخدمة الطبية الفعلية».
ولف�ت اىل أن «تل�ك الجه�ات تس�عى إلثب�ات عدم ق�درة الحكومة
للتش�غيل ومن ثم تس�ليمه ملس�تثمر وتحويله اىل مؤسس�ة طبية
تعنى بعالج االغنياء وامليس�ورين أما فقراء الناس وابناء الطبقات
الفقرية فليذهبوا اىل املعاناة وااللم واملوت».

الكاظمي يبحث عن إبرة النجاح في «قش» الفشل

الصدمات تدفع «الحكومة» إلى استبدال «قطع»
غيار الكابينة الوزارية
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

كث�ر الحدي�ث مؤخ�را ً عن ني�ة رئيس ال�وزراء
مصطفى الكاظمي إج�راء جملة من التغيريات
يف كابينت�ه الوزاري�ة ،وذل�ك لدرء الفش�ل الذي
رافق عمل تل�ك الكابينة وإخفاقه�ا يف معالجة
الكثير من القضايا الحساس�ة التي عصفت يف
البلد.
وعلى الرغ�م م�ن أن الحدي�ث ع�ن التغيير يف
«الكابين�ة» قد ابتدأ منذ االي�ام االخرية من عام
« »2020املنرصم ،إال أنه الزال متواصالً يف أروقة
الكتل السياس�ية ،التي استبعدت أن يعالج ذلك
التغيري اإلخفاق يف عمل الحكومة الحالية.
واتهم�ت كت�ل سياس�ية الكاظم�ي بمحاول�ة
التغطية عىل وزرائه ،حيث أكدت كتلة صادقون
النيابية أن «رئيس الوزراء يغطي عىل الفشل يف
إدارة املسؤولية».
وأضاف�ت أنه «يج�ب أن تكون للش�عب صورة
واضح�ة ب�أن إدارة الكاظم�ي له�ذه الحكومة
فاش�لة وال تس�تطيع تقديم أي يشء عىل أرض
الواقع».
وألّب�ت االزم�ة االقتصادي�ة التي مر به�ا البلد،
الرأي العام ضد حكومة الكاظمي ووزير املالية
يف كابينته ،السيما بعد استخدامه أبسط الحلول
الت�ي دف�ع رضيبته�ا املواط�ن ملعالج�ة العجز
الحاص�ل يف املوازنة ،ناهيك عن تس�ببه بانهيار

Corona Virus Infections
خليك في البيت

الدين�ار العراقي أمام الدوالر االمريكي وتراجعه
بنسبة .%20
ولعل تلويح الكاظم�ي بإجراء «اإلصالحات» يف
كابينت�ه الوزاري�ة ،جاء كردة فع�ل عىل الحراك
السيايس إلقالته ،السيما بعد اتضاح عدم قدرته
عىل إجراء أو حماية االنتخابات املقبلة .
وكش�فت مص�ادر نيابي�ة يف وق�ت س�ابق عن
إجماع س�يايس عىل إقال�ة الكاظمي تم االتفاق
علي�ه من قبل الكتل الش�يعية الكبرية قبل فرتة
لك�ن ت�م تأجيله ملرحل�ة ما بعد رحي�ل الرئيس
االمريك�ي املنتهية واليته دونالد ترامب وتس�لم
بايدن للسلطة.
وحول ذلك ي�رى املحلل الس�يايس كاظم الحاج
أن «تقيي�م حكوم�ة الكاظمي يك�ون بموجب
النتائج الفعلية امللموس�ة» ،مبينا ً أن «الحكومة
لح�د هذه اللحظ�ة اليوجد لها منج�ز يمكن أن
يؤخذ بنظر الحسبان للتقييم».
وأض�اف الح�اج يف حدي�ث خ�ص ب�ه «املراقب
العراق�ي» أن «التقييم الذي قدمته لجنة مراقبة
عم�ل الحكوم�ة الربملاني�ة ،مبال�غ به بش�كل
كبير وهو نتيجة وج�ود كتل سياس�ية داعمة
للكاظمي».
ولف�ت الح�اج إىل أن «التح�رك من قب�ل رئيس
الحكومة إلجراء تغيري وزاري من قبله أمر غري
كاف».
ٍ

الفتح :العراق يرفض تحويل
ارضه ساحة للصراعات األمريكية
المراقب العراقي/بغداد...
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وأش�ار إىل أن « االقالة هي التوجه الصائب الذي
م�ن املف�روض أن تس�لكه وتعمل علي�ه الكتل
السياسية» ،مبينا ً أن «اإلقالة يمكن من خاللها
إجراء االنتخاب�ات بأجواء أفضل مما لو اُجريت
يف ظل الحكومة الحالية».
م�ن جهته يؤكد املحلل الس�يايس عقيل الطائي
أن «الكاظمي ول�د كابينته ،من رحم أو هامش
الكتل السياسية الداعمة له» ،مبينا ً أن « ماحدث
من أزمة مالية صعبة وقرارات مفاجئة سبقتها
بالوان�ات اختب�ار تحت تجرب�ة الصدمة ،كانت
بعلم وتأييد بعض زعماء الكتل السياسية».
واس�تبعد الطائ�ي يف حديث خص ب�ه «املراقب
العراق�ي» أن «تت�م إقال�ة الحكوم�ة متوقع�ا ً
استمرارها إىل االنتخابات املبكرة».
وأوض�ح الطائ�ي أن « كل الترصيح�ات
والتغريدات ماه�ي إال ذر الرماد بالعيون ،إذ إن
م�ا يجري خل�ف الكوالي�س يختلف كثيرا ً عما
يشاع بالعلن».
يش�ار إىل أن الكتل السياس�ية كان�ت قد كلفت
«مصطف�ى الكاظمي» يف أي�ار « »2020املايض
لتش�كيل الحكوم�ة ،بع�د الفراغ الذي ش�هدته
ألكثر من خمس�ة أش�هر نتيج�ة تقديم رئيس
ال�وزراء الس�ابق عادل عب�د املهدي اس�تقالته،
عىل خلفي�ة تفجر موجة التظاه�رات يف بغداد
واملحافظات الجنوبية.

أك�د النائب عن تحال�ف الفتح ،محمد البل�داوي ،امس االحد،
ان الع�راق ل�ن يس�مح بأن يك�ون أراضه س�احة للرصاعات
األمريكية.
وقال البلداوي يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي» إن
«الق�وات األمريكية الحالية وكذل�ك األجنبية حتى وان جاءت
بطلب ،فإن قرار الربملان يف  2020أنهى رشعية وجودها».
وأضاف ،أن «واش�نطن تريد أن تجعل العراق ساحة لالقتتال
وتصفي�ة الحس�ابات مع إي�ران أو غريها من ال�دول ،وكذلك
إش�عال الح�رب يف املنطق�ة م�ن خلال اإلبق�اء على قواتها
القتالية».
وبّي�نّ أن «العراق لن يس�مح ألمريكا أن تحول أرضه لس�احة
رصاع�ات وح�رب ،وعلى الحكوم�ة أن تطبق ق�رار الربملان
بإخراج تلك القوات».

واشنطن تسعى الشعال «فتيل» التظاهرات
في ذي قار بنار «الفوضى»
المراقب العراقي /أحمد محمد...

ردا على املسيرة املليونية التي ش�هدتها
العاصم�ة بغداد االس�بوع املايض بإحياء
ذك�رى استش�هاد ق�ادة النصر ،تعم�ل
واش�نطن عىل إذكاء الفوىض يف الس�احة
العراقي�ة وبالتحدي�د يف املحافظ�ات
الجنوبية والنارصية عىل وجه الخصوص
م�ن خالل ع�ودة عملي�ات قط�ع الطرق
والح�رق إىل الواجه�ة ،حي�ث تأت�ي تل�ك
املتغيرات بالتزام�ن مع ق�رارات الخزانة

االمريكي�ة ب�إدراج رئي�س هيأة الحش�د
الشعبي عىل الئحة العقوبات.
مراقبون يف الش�أن الس�يايس حذروا من
دخ�ول البلاد يف نف�ق مظلم ،فيم�ا دعوا
القوات االمنية إىل رضورة التحرك للقضاء
على مظاهر الفتن�ة التي ترافق املش�هد
االحتجاجي.
وحتى مس�اء يوم أمس ومن�ذ ثالثة أيام،
فقد وقع�ت عمليات كر وف�ر بني القوات
االمني�ة ومتظاهرين م�ن محافظات ذي

الطبقة السياسية تأكل «الموازنة»
وترمي «الفتات» على المواطن
المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

ج�ددت لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ الربنام�ج
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي يف مجلس
الن�واب  ،مطالبته�ا بتقليل تقدي�رات إنفاق
ً
مؤكدة أنها مُ بالَ ٌغ فيها,
موازنة ع�ام ،2021
فموازن�ة  2020ل�م يتج�اوز اإلنف�اق الكيل
الفعيل له�ا أكثر من  72تريلي�ون دينار ,أما
موازنة الع�ام الحايل فقد اقرتحت مبلغ 120
تريلي�ون دينار كإنفاق حكوم�ي وهو مبلغ
كبير جدا ي�دل على اإلرساف يف الوقت الذي
تفرض الحكومة سياسة تقشف ضد املواطن
 ,االم�ر لم يتوقف عند ذل�ك فاألرقام الفلكية
يف مرشوع املوازنة لم تش�مل رواتب موظفي
العقود واالج�ور خاصة أصحاب القرار 315
الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من سنة

 ,ويبدو أن الحكومة تس�عى من وراء املبالغ
الكبيرة يف اإلنفاق الحكومي لتغطية نفقات
الحمالت االنتخابية ألح�زاب الحكومة وعىل
حس�اب معاناة املواطن  ,فرفع قيمة الدوالر
وتخفي�ض روات�ب املوظفين أكرب املش�اكل
التي انعكست سلبا عىل االسواق املحلية التي
أصابها الكساد .
ن�واب أك�دوا أن املوازن�ة الحالي�ة تعد األكرب
بين س�ابقاتها بمبل�غ  164ترلي�ون دينار
 ،وأكث�ر م�ن نصفه�ا س�يكون اقرتاض�ا أو
عجزا والجميع يعل�م أن العجز هو افرتايض
,كما تضم اس�تقطاعا م�ن رواتب املوظفني
يتراوح م�ن  8إىل  % 40من الرات�ب االجمايل
 ،واملالحظ�ة الثاني�ة أن العج�ز امل�ايل الكبري
بح�دود  70تريلي�ون دين�ار وكذل�ك ع�دم

تخصي�ص درج�ات وظيفية جدي�دة  ,وأما
مبالغ النفقات التشغيلية املتعلقة بالخدمات
الس�لعية والصيانة فكبرية ج�دا حيث تصل
إىل  45تريليون دينار مع اس�تمرار الحكومة
بطلب االقرتاض الداخيل والخارجي.
تفاصيل اوسع صفحة 3

قار وواس�ط والنجف وباب�ل ،اُصيب عىل
إثره�ا عنارص م�ن كال الطرفين ،ليكرر
ه�ذا املش�هد نفس�ه يف العاصم�ة بغ�داد
ويف مناط�ق مح�ددة منه�ا وه�ي «خط
رسيع محم�د القاس�م» الذي ش�هد يوم
أم�س محاوالت إلغالقه م�ن قبل صفوف
املتظاهرين وكذلك ش�ارع فلس�طني من
جه�ة م�ول النخيل ال�ذي ش�هد يف أيلول
 2019عمليات اس�تهداف للقوات االمنية
املتمركزة هناك واحتكاكات مستمرة بني

عنارص األمن واملحتجني.
وكش�فت خلية اإلعلام األمن�ي بدورها،
عن استشهاد رشطي وإصابة  33آخرين
إثر األح�داث التي ش�هدتها محافظة ذي
قار لوحده�ا ،فيما لم تتط�رق الحكومة
إىل التداعي�ات التي وقع�ت يف املحافظات
االخ�رى خصوص�ا موقفه�ا م�ن قضية
ع�ودة الحرق وإغالق الط�رق أمام حركة
املارة.

تفاصيل اوسع صفحة 2

اإلقتصادية النيابية :الوضع الحالي يتطلب النهوض
بقطاعي الصناعة والزراعة
المراقب العراقي/بغداد...

أكدت اللجنة االقتصادية النيابية ،امس األحد ،أن الوضع
االقتص�ادي الذي يمر به البلد يتطلب النهوض بقطاعي
الصناعة والزراعة.
وق�ال عض�و اللجنة عيل س�عدون يف ترصي�ح صحفي
تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» ،إن�ه «بس�بب تلك�ؤ امللف
االقتص�ادي ،اتخ�ذت خط�وة رف�ع قيمة س�عر رصف
ال�دوالر مقاب�ل الدينار العراقي ،لس�د العج�ز الحاصل،
الذي وفر  12تريليونا» ،مرجحا ً «عدم عودة سعر رصف

الدوالر إىل سابق عهده».
وأض�اف ،أن «اجتماع�ات اللجن�ة م�ع رئيس ال�وزراء
الكاظم�ي مس�تمرة ،حي�ث أعطت بعض الحل�ول التي
ممكن أن تسهم يف تعديل الوضع االقتصادي يف العراق».
وأش�ار إىل أن «املل�ف االقتص�ادي صع�ب ،لذل�ك على
الحكوم�ة اتخ�اذ إج�راءات صارم�ة تس�هم يف تعدي�ل
الوض�ع االقتص�ادي ،م�ن خلال النه�وض بالقط�اع
الزراعي والصناعي» ،مش�ددا عىل أهمية تنشيط حركة
االستثمار يف البالد».

العمل النيابية :الموازنة خالية من تثبيت العقود
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة النيابية،
ام�س االحد ،ان مشروع قانون املوازن�ة االتحادية
لعام  ، ٢٠٢١لم يتضمن قرارا ً لتثبيت العقود.
وقال عضو اللجنة فاض�ل جابر يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراقب العراق�ي» ان “جملة من التغيريات

س�تطرأ عىل مرشوع قانون املوازنة االتحادية للعام
الحايل” ،الفت�ا اىل ان “املوازنة لن تمرر دون تضمني
االج�راء اليومني واصحاب العقود املش�مولني بقرار
 ،٣١٥فضال عن اعادة املفس�وخة عقودهم من ابناء
الحشد الشعبي”.
واض�اف ان “تلك الفقرات هي ره�ن تمرير املرازنة

داخ�ل مجل�س الن�واب” ،مبين�ا ان “س�عر رصف
الدوالر لن يبق ثابتا بل سيتم تغيريه خالل الجلسات
املقبلة”.
ولف�ت اىل ان “لجنة العمل تعمل عىل توس�عة رقعة
املشمولني بالحماية االجتماعية اىل  ٪٥٠من النسبة
املوجودة”.

من احلدث
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ردا على إحياء ذكرى قادة النصر
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مخطط أمريكي إلذكاء الفوضى في جنوب
العراق وذي قار فــي المقــدمة
املراقب العراقي /أحمد محمد...
ردا على املسيرة املليوني�ة الت�ي
ش�هدتها العاصمة بغداد االس�بوع
امل�ايض بإحي�اء ذكرى استش�هاد
قادة النصر ،تعمل واش�نطن عىل
إذكاء الفوىض يف الس�احة العراقية
وبالتحدي�د يف املحافظات الجنوبية
والنارصية عىل وجه الخصوص من
خالل ع�ودة عمليات قط�ع الطرق
والح�رق إىل الواجه�ة ،حي�ث تأتي
تلك املتغيرات بالتزامن مع قرارات
الخزان�ة االمريكي�ة ب�إدراج رئيس
هيأة الحش�د الش�عبي على الئحة
العقوبات.
مراقبون يف الش�أن السيايس حذروا
من دخول البالد يف نفق مظلم ،فيما
دع�وا الق�وات االمني�ة إىل رضورة
التحرك للقضاء عىل مظاهر الفتنة
التي ترافق املشهد االحتجاجي.
وحتى مس�اء يوم أمس ومنذ ثالثة
أيام ،فق�د وقعت عملي�ات كر وفر
بين الق�وات االمني�ة ومتظاهرين
م�ن محافظ�ات ذي قار وواس�ط
والنج�ف وبابل ،اُصيب على إثرها
عنارص من كال الطرفني ،ليكرر هذا
املشهد نفسه يف العاصمة بغداد ويف
مناطق مح�ددة منه�ا وهي «خط

رسيع محمد القاس�م» الذي ش�هد
يوم أمس محاوالت إلغالقه من قبل
صفوف املتظاهرين وكذلك ش�ارع
فلس�طني م�ن جه�ة م�ول النخيل
الذي ش�هد يف أيلول  2019عمليات
استهداف للقوات االمنية املتمركزة
هن�اك واحت�كاكات مس�تمرة بني
عنارص األمن واملحتجني.
وكش�فت خلي�ة اإلعلام األمن�ي
بدوره�ا ،ع�ن استش�هاد رشط�ي
وإصابة  33آخرين إثر األحداث التي
شهدتها محافظة ذي قار لوحدها،
فيم�ا ل�م تتط�رق الحكوم�ة إىل
التداعيات التي وقعت يف املحافظات
االخ�رى خصوص�ا موقفه�ا م�ن
قضية ع�ودة الحرق وإغالق الطرق
أم�امحرك�ةامل�ارة.
وتأتي تلك املتغريات بعد فرتة وجيزة
م�ن تحذي�رات أطلقه�ا مراقب�ون
للش�أن الس�يايس ون�واب ع�ن
املحافظ�ات الجنوبية والوس�طى،
حول وجود ني�ة خارجية مدعومة
من واشنطن ودول خليجية هدفها
زعزع�ة الوض�ع األمن�ي يف تل�ك
املحافظ�ات ويف النارصية عىل وجه
الخص�وص ،وكذل�ك بع�د ق�رارات
من قبل الناش�طني أكدوا فيها عىل

أهمية إنهاء االحتجاج وفتح الطرق
بحجة س�يطرة االحزاب السياسية
عىل تلك الس�احات وقيامها بنصب
الخيم.
بدوره ،اعترب املحلل السيايس عباس
العرداوي ،أن «هناك محاولة تحاك
لصن�ع الفوىض يف الع�راق من قبل
الوالي�ات املتحدة االمريكية إلنعاش
أجنداته�ا وأدواته�ا وعلى وج�ه
الخصوص يف الجنوب وذلك ردا عىل
املسرية الشعبية والجماهريية التي
أحي�ت ذك�رى اغتيال ق�ادة النرص
الش�هيدين قاس�م س�ليماني وأبو
مهدي املهندس» .وق�ال العرداوي،
يف ترصي�ح ل�ـ «املراق�ب العراقي»
إن «واش�نطن تح�اول ال�رد على
التندي�د بخ�روج قواته�ا م�ن قبل
املتظاهرين».
وح�ذر الع�رداوي ،أن «تأخذ االمور
منح�ى أخط�ر إذا لم تق�ف القوات
االمني�ة وقف�ة ج�ادة بوج�ه تل�ك
املخططات الخبيثة».
وش�دد ،على «وج�ود حاضن�ة
بعثي�ة إجرامي�ة يف محافظ�ة ذي
ق�ار مدعومة م�ن الخ�ارج ،ولهذا
ف�إن هن�اك تركيزا دقيق�ا يف إعادة
الف�وىضإىلتل�كاملحافظ�ة».

دولة القانون :الحكومة منساقة تماما مع قرارات الخزانة االمريكية
املراقب العراقي /بغداد...
اعترب ائتالف دولة القان�ون ،امس األحد ،العقوبات
الت�ي تفرضه�ا وزارة الخزان�ة األمريكي�ة على
شخصيات وأحزاب سياسية عراقية إجراء مرفوضا ً
و»تجاوزا ً سافرا ً عىل السيادة».

وق�ال االئتلاف ،يف بيان تلق�ت «املراق�ب العراقي»
نسخة منه ،إنه «يؤكد رفضه للعقوبات التي تواصل
الخزانة االمريكية فرضها عىل ش�خصيات واحزاب
سياس�ية عراقية واخره�ا العقوب�ات التي صدرت
بحق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض».

بالــوثيقـة
البرلم����ان يقت����رح عق����د مؤتم����ر
الخدم����ات األول لمدين����ة الص����در
األسبوع المقبل.

وأض�اف ،أن «ممارس�ات االدارة االمريكية الحالية
يف احت�كار الق�وة وف�رض الوصاي�ة الدولي�ة على
الحكومات والش�خصيات السياس�ية اثبت فش�له،
نام�ل م�ن االدارة الجديدة معالجة ه�ذا الخلل ،وأن
تتحىل بقدر أكرب من املوضوعية ازاء هذه االجراءات

الت�ي تخ�ل بعالقاته�ا م�ع الدول».ودع�ا االئتالف،
الحكوم�ة العراقية إىل «اتخاذ مواق�ف واضحة وان
ال تنس�اق اجرائي�ا مع تل�ك الق�رارات الظاملة التي
تس�تهدف ش�خصيات وطني�ة واجتماعي�ة عرفت
بمواقفها الوطنية».

كتلة كردية :تصريحات حكومة االقليم حول
اجراءات اصالحية «استهالك اعالمي»
املراقب العراقي /بغداد...
اعتبر القي�ادي يف الجماع�ة
اإلسلاميــــة الكردستانية،
س�وران عمر ،امس األحد ،أن
الخط�وات الت�ي تعل�ن عنه�ا
حكــــومة إقليم كردس�تان
تح�ت مس�مى اإلصــــلاح
هي خطوات «إعالمية».
وقال عمر ،يف ترصيح صحفي
تابعته «املراق�ب العراقي» إن
«الفساد يف اإلقليم أكرب وأعمق
مما يتم إعالن�ه ،والحكومة ال
تمتلك الجدي�ة يف محاربته بل
هي رشيك أس�ايس يف الفساد
واألرقام الفضائية والتهريب».
وأضاف ،أن «إعلان الحكومة
ع�ن خط�ة ملحارب�ة التهريب
أم�ر غري�ب ،ألن مَ �ن يق�وم
بعملي�ات تهري�ب النف�ط
وامل�واد األخ�رى والس�يطرة
عىل املناف�ذ الحدودية ،جهات
تابع�ة لرئي�س الحكوم�ة
وباقي املسؤولني املتنــفذين،
وبالت�ايل خط�ة اإلصلاح هي
لالس�تهـــالك اإلعالمــــي

فقط».
وكان�ت حكومـــ�ة إقلي�م
كردســــتان ،قد أعلنت عرب
بيان�ات مختلفة ،ع�ن إيقاف

روات�ب اآلالف م�ن املوظفين
الذي�ن يتس�لمون روات�ب غري
قانوني�ة ،كمــــ�ا ب�دأت
خط�ة إليق�اف التهري�ب يف

املنـــاف�ذ الحدوديــــة عرب
تش�كيل لجنة مش�تــــركة
م�ن الداخلية والبيش�مركة يف
اإلقليم.

الخدمات النيابية تطالب الحكومة برفع يدها عن شركات الهاتف النقال ودعم «الوطنية»

الشريط األمين

املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت لجنة الخدمات النيابية ،االحد ،عن استغرابها
الش�ديد من موقف الحكومة تج�اه اصالحات الربملان
املتعلقة برشكات الهاتف النقال.
وقال�ت النائبة عن اللجنة منار عبد املطلب ،يف ترصيح

صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن «الخدم�ات
النيابي�ة تس�تغرب م�ن وق�وف الحكوم�ة بالضد من
إجراءات الربمل�ان اإلصالحية املتعلقة برشكات الهاتف
النقال».
وبين�ت ،أن «هن�اك ملي�ارات الدنانير بذم�ة رشكات

كمرحلة اوىل ..الداخلية تحدد  5محافظات
ُّ
لتسلم ملفها األمين
املراقب العراقي /بغداد...
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س األحد ،أنها بصدد تس�لُّم
املل�ف األمني لخم�س محافظ�ات كمرحل�ة أوىل خالل
مدة شهر أو ش�هرين.وقال مدير دائرة التفتيش املهني
واإلداري بال�وزارة الل�واء عام�ر الع�زاوي ،يف ترصي�ح
صحفي تابعته «املراقب العراقي» إن «الوزارة يف املراحل
ُّ
لتس�لم امللف االمني بناء على توجيهات رئيس
األخيرة
الوزراء مصطف�ى الكاظمي».وأضاف العزاوي ،أنه «تم
تحدي�د خم�س محافظات ه�ي بابل ،وواس�ط ،ودياىل،
والديواني�ة ،واملثن�ى ،كمرحلة أوىل لتس�لُّم امللف األمني

الهات�ف التي تمتنع عن تس�ديدها للدول�ة» ،الفتة اىل
«وجود االف الشكاوى التي ترد اىل اللجنة يوميا نتيجة
سوء الخدمات املقدمة للمواطنني أو عن ارتفاع اسعار
كارتات الشحن».وش�ددت عبد املطل�ب عىل «رضورة
رف�ع ي�د الحكومة ع�ن رشكات الهات�ف النقال ودعم

فيه�ا ،خالل ش�هر أو ش�هرين ،حيث اكتمل�ت املراحل
األخيرة” ،مبين�ا أن “اللج�ان املوج�ودة املشتركة بني
الداخلية والدفاع ،لتس�ليم امللف االمني للداخية” ،مؤكدا ً
“وجود دعم كامل للعمل االستخباراتي”.
ولف�ت إىل أن “هناك تكثيفاً ل�دورات املعلومات ،والجهد
ً
االس�تخباري أضاف�ة إىل أن هن�اك دعماً
كاملا لوكالة
االس�تخبارات وتحقيقاته�ا يف الداخلية”.وأوض�ح
العزاوي ،أن “وكالة االستخبارات لديها دورات متقدمة،
تطويرية للعاملين” ،مؤكدا ً “اآلن يمكنن�ا القضاء عىل
اإلرهاب بنسبة  90باملئة”.

الرشك�ة الوطنية بدال من هذه الشركات التي ارهقت
كاهل املواطن العراقي منذ سنوات «.
واش�ارت عضو لجنة الخدم�ات النيابية ،إىل أن «هناك
جهات تقف وراء تمديد الرخص لعمل رشكات الهاتف
النقال يف البالد».

االستخبارات تعتقل ارهابيا ينتمي لما
يسمى بـ «أشبال الخالفة» يف كركوك
املراقب العراقي /كركوك...
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات ،ام�س االحد ،عن
الق�اء القب�ض على إرهاب�ي ينتمي ملا يس�مى
لـ»اش�بال الخالفة» يف محافظ�ة كركوك.وقالت
الوكالة ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة
من�ه ،إنه «من خلال اعرتافات اح�د االرهابيني
امللقى القبض عليه سابقاً ،تمكنت مفارز وكالة
االس�تخبارات املتمثل�ة بمديري�ة اس�تخبارات
كركوك يف وزارة الداخلي�ة من القاء القبض عىل
ارهاب�ي مطلوب وف�ق احكام امل�ادة (٤ارهاب)

النتمائ�ه لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة ضم�ن
مايسمى اشبال الخالفة يف محافظة كركوك».
وأضاف البيان أنه «من خالل التحقيقات االولية
معه اعرتف بأنتمائه لتل�ك العصابات االجرامية
ع�ام  ٢٠٠٧وبع�د اس�تكمال تدريبات�ه يف اح�د
معس�كرات داع�ش انذاك ت�م تنس�يب ُه يف احدى
املفارز العس�كرية ضمن مايس�مى ديوان الجند
ويف ع�ام  ٢٠١٧اشترك بالهج�وم على القوات
االمنية يف محافظ�ة صالح الدين وكانت كنيته (
ابوانس)».

ان مــــوازن���ة  2021عب���ارة
ع���ن مـــــوازن���ة انتخابي���ة
اس���تعراضية وغير مدروسة
بشكل جيد ويمكن وصفها
بـ «الملغوم���ة» والخطرة الن
فيه���ا بيع الصول ش���ركات
القطاع الع���ام وبيع عقارات
الدولة .
النائبة هدى سجاد

تغريدة

ألواح طينية...

ع ِْد عيناك يا صدام!..
يف 6كانون الثاني الجاري؛ احتفلت الدولة العراقية بـمئوية الجيش العراقي ،وألننا
أتب�اع ه�ذه الدولة؛ «يتوجب» علين�ا تمجيد الجيش ،يف عيده ال�ذي صدقنا أنه يف 6
كانون الثاني  ،1921مع أن الدولة العراقية الحديثة لم تتشكل بعد آنذاك!
م�ن املؤك�د أن أول فوج تأس�س هو ف�وج موىس الكاظ�م ،بتأري�خ  / 28تموز /
 ،1921لك�ن العقلية الطائفية لم تقبل هذا التأري�خ ،بل أقرت يوم  6كانون الثاني
الس َّ
من نف�س العام ،وهو يوم اجتماع عدد من الضباط العراقيني ُ
�نة ،الذين كانوا
ضم�ن الجيش العثماني ،بالحاكم اإلنكليزي املحتل السير بريس كوكس ،ليرشعوا
بتأس�يس قوات محلية تابع�ة لإلنكليز لضبط األمن ،واحتواء تمردات العش�ائر يف
عموم العراق ،التي قاومت االحتالل االنكليزي برضاوة!
بهذه املناسبة»العزيزة» نستعرض بعض «أهم» حركات هذا الجيش بعد تأسيسه،
لنتعرف عىل «الواجبات» التي اُنيطت به منذ تأريخه لغاية !..2003
بعد التأس�يس بأربعة أعوام ،وعىل مدى  7أعوام ،قاتل الجيش التمرد الكردي الذي
قاده محمود الحفيد ،ولكنه فش�ل يف القضاء عليه ،رغم تكرار الحمالت ،ثم استمر
الجيش م�ن 1931إىل  ،1933بهجماته عىل األكراد الذين قادهم أحمد بارزاني ،ويف
هذه األثناء قام بمجزرة ُسمَّيل بحق اآلثوريني املسيحيني يف شمال العراق!
يف عام ،1935قمع الجيش وبقس�وة عش�ائر الفرات االوس�ط؛ املطالبة بإس�قاط
حكومة جميل املدفعي ،ويف ذات العام قمع اآليزيديني يف سنجار!
ع�ام 1936قام الفري�ق بكر صدق�ي قائد الجيش ب�أول انقالب يف املنطق�ة ،لتبدأ
سلس�لة طويلة من االنقالبات التي تش�ف عن تعطش العسكر للسلطة ،ففي عام
1941ق�ام الجيش وبدعم من أملانيا النازية إِب َ
َّان الح�رب العاملية الثانية ،بما عرف
بانقلاب العق�داء االربعة ،ولكنه مني بهزيمة عىل يد الجي�ش الربيطاني ،مدعوما
بميليش�يا الليفي املسيحية ،حيث أعيد الويص عىل العرش إىل الحكم..جيش الليفي
اتخذ من معسكر التاجي مقرا له!
يف ع�ام  1943تمرد البارزاني مجددا ،وح�اول الجيش إنهاء تمرده بالقوة ،لكنه لم
يفلح!.يف عام  1948كان الجيش العراقي؛ من ضمن الجيوش العربية املش�اركة يف
حرب فلس�طني ،الت�ي كانت حصيلتها نكبة العرب عىل ي�د العصابات الصهيونية،
وتأسست إرسائيل!
يف تم�وز 1958قام الجيش بقي�ادة الزعيم عبد الكريم قاس�م ومجموعة الضباط
«االحرار» بانقالب كان عنوانه مجزرة قرص الرحاب،
الت�ي قتل�ت فيه�ا العائل�ة املالك�ة ،حت�ى األطفال،
بطريقة بش�عة عىل يد ضباط الجي�ش! ،وما إن حل
ع�ام ،1959حت�ى قام الجي�ش بانقالب فاش�ل عىل
زعيم�ه بقيادة عبد الوهاب الش�واف ،ولكن االنقالب
فش�ل وأعدم قاس�م عرشات الضب�اط!يف  1963كان
الجيش أداة البعثيني يف  8ش�باط؛ للقضاء عىل حكم
قاس�م ،ويف نف�س الع�ام ق�ام جنود ش�يوعيون من
الجيش ،بقيادة عريف اس�مه حس�ن رسيع ،للقيام
بانقالب فاشل لالستيالء عىل السلطة وكانت النتيجة قاسم العجرش
إعدام مئات الشيوعيني!
يف نف�س العام؛ اس�تخدم رئيس الجمهورية عبد السلام
ع�ارف؛ الجي�ش للقضاء على البعثيين ،ويف  17تم�وز  1968عاد الجي�ش كأداة
للبعثيين ،للقضاء عىل عبد الرحمن عارف ،الذي حل محل أخيه عبد السلام ،الذي
قتل�ه الجيش يف ح�ادث تحطم طائرته بطريقة مريبة! وبع�د  13يوما قام جماعة
صدام والبكر يف الجيش بانقالب ،عىل انقالبيي تموز ليصفى الجو للبعث!
من�ذ  1968لغاي�ة  ،2003كان الجي�ش ذراع البعثيين وصدام يف قم�ع العراقيني..
كردا وش�يعة وسنة ،مسيحيني وآيزيديني وفيليني وتركمانا ،إسالميني وشيوعيني،
َ
رشوكي�ة وغربية ،نس�ا ًء وأطفاال،
قوميني ومس�تقلني..أبناء عش�ائر وح�وارض،
ش�بابا ورج�اال وش�يوخا 38 ،س�نة مارس�ت قطعات م�ن الجيش الباس�ل «عىل
شعبه» ،أقىس سياسات القمع واإلذالل ،يف أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة ،ويف
البرصة والنارصية والعمارة واألهوار ،وش�نكال وكربالء املقدسة والنجف األرشف،
والرم�ادي والدجيل وخانقني ومنديل ،وكل بقعة م�ن خارطة العراق..الجميع نالوا
نصيبهم من القمع ،عىل يد الجيش الباس�ل عىل ش�عبه ،وتح�ول العراق إىل مقربة
جماعية!..
أثن�اء وقبل حرب ص�دام نيابة عن األمة العربية ،ضد الف�رس الصفويني املجوس،
نف�ذ الجيش جرائم القت�ل والتهجري بحق مئات اآلالف م�ن الفيليني ،ورماهم عىل
الحدود..وإىل األمام رس نحو حقول األلغام..
بعده�ا يف ع�ام  1990هاجم جيش «األم�ة العربية الواحدة ذات الرس�الة الخالدة،
أحد دول «األمة العربية» ،فيحتلها وينهبها ويحولها إىل املحافظة التاسعة عرش!..
وبعده�ا القصة معلومة ،حص�ار وجوع وقهر وإذالل لعم�وم العراقيني ،وما نزال
نعاني آثار هذا العمل األهوج ،الذي نفذه الجيش الذي قال لصدام ِع ْد عيناك!.
يف  2003ينه�زم الجيش أمام تحال�ف دويل تقوده أمريكا ،التي أخرجت قائده العام
الرفيق املناضل املهيب الركن من حفرة!..
كالم قبل السلام :نعم حقا علينا أن نحتف�ل بعيد الجيش ،لكن ليس جيش ما قبل
!..2003
سالم

اسعار الذهب

العراق يصدر  700طن
من الشعير الى إيران
أعلنت وزارة الزراعة  ،عن تصدير  700الف طن من محصول الشعري اىل
إيران ،مؤكدة استمرار تسهيل عمليات منح إجازات التصدير اىل الدول
لزيادة الدخل القومي للبلد.وقال الناطق باس�م الوزارة حميد النايف يف
بي�ان  ،إنه “تم زراع�ة محصول الحنطة بقراب�ة ١٤مليون و ٥٠٠الف
دونم من ضمنها خمس�ة ماليني مضمونة االرواء من قبل وزارة املَوارد
املائية و ٩ماليني تعتمد عىل املياه الديمية “،مبينا أن الوزارة مس�تمرة
لتحقيق االمن الغذائ�ي واالكتفاء الذاتي يف البالد”.واضاف أن” الوزارة
ليس�ت جه�ة تصديرية “ ،مشيرا اىل ان” دورها يتقتصر عىل االنتاج
بجهود الفالحني وس�د حاجة وزارة التجارة ملنع االسترياد الخارجي”.
وأشار اىل أن” االستمرار بتصدير التمور ومحصول الشعري بحدود ٧٠٠
الف طن اىل ايران” ،مؤكدا انه “تم تصدير اىل القطاع الخاص محصول
الباذنجان والخيار والطماطة بحدود  ٤٠٠٠طن للس�عودية عن طريق
منفذ عرعر”.

اسعار الذهب عيار  70,483 24دينار

اسعار الذهب عيار  61,675 21دينار
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اسعار الذهب عيار  52,863 18دينار

اسعار الفضة

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

اسعار النفط

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

ً
دوالرا للبرميل
برنت 56.25

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

ً
دوالرا
األمريكي 52.72

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

المالية النيابية توضح كيفية احداث
التغييرات على الموازنة وسعر صرف الدوالر
بينت اللجنة املالية النيابية ،ان التعديل عىل املوازنة يتم بعد االنتهاء من
القراءة األوىل لها ،الفتة اىل ان تغيري س�عر رصف الدوالر من صالحية
الحكومة واليمكن للربملان تحديد التسعرية.وقال عضو اللجنة جمال
كوج�ر  ،ان “الق�راءة األوىل للموازن�ة يعقبه�ا اجراء تعديلات عليها
واب�داء املالحظات م�ن قبل الن�واب وكذلك اللج�ان املختصة ،يف حني
ان�ه اليمكن ط�رح أي مالحظات قبل الق�راءة األوىل رغم وجود بعض
املالحظ�ات الش�خصية”.وأضاف ان “مايتعلق بس�عر رصف الدوالر
واالرتف�اع الحاصل فيه ،فهو من صالحي�ات البنك املركزي واليخضع
لقناعات الربملان”.وبني ان “الحدي�ث عن تغيري اإلجراءات الحكومية
بشأن س�عر الرصف غري صحيح ،الن التغيري ليس بيد مجلس النواب
وانما من صالحية السلطة التنفيذية حرصا”.

االثنين  11كانون الثاين  2021العدد  2500السنة العاشرة

سعر بيع الدوالر =  144,500دينار

سعر شراء الدوالر =  142,500دينار

جلسة مناقشتها األولى تكشف المستور

البنك الدولي :الناتج
المحلي للعراق سيرتفع إلى
أكثر من  % 7عام 2022

موازنة « »21أرقام فلكية ُخ ِّص َص ْت «لإلسراف
الحكومي» وتنـــاست «المــــواطن»

املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
جددت لجن�ة مراقبة تنفيذ الربنامج الحكومي
والتخطي�ط االستراتيجي يف مجل�س الن�واب
 ،مطالبته�ا بتقلي�ل تقدي�رات إنف�اق موازنة
ً
مؤكدة أنها مُ بالَ ٌ
�غ فيها ,فموازنة
ع�ام ،2021
 2020لم يتجاوز اإلنفاق الكيل الفعيل لها أكثر
م�ن  72تريليون دينار ,أما موازنة العام الحايل
فقد اقرتحت مبلغ  120تريليون دينار كإنفاق
حكومي وهو مبلغ كبري جدا يدل عىل اإلرساف
يف الوقت الذي تفرض الحكومة سياسة تقشف
ضد املواطن  ,االمر لم يتوقف عند ذلك فاألرقام
الفلكي�ة يف مشروع املوازنة لم تش�مل رواتب
موظفي العقود واالجور خاصة أصحاب القرار
 315الذين لم يتس�لموا رواتبه�م منذ أكثر من
س�نة  ,ويب�دو أن الحكومة تس�عى م�ن وراء
املبال�غ الكبيرة يف اإلنفاق الحكوم�ي لتغطية
نفق�ات الحمالت االنتخابي�ة ألحزاب الحكومة
وعلى حس�اب معان�اة املواطن  ,فرف�ع قيمة
الدوالر وتخفيض رواتب املوظفني أكرب املشاكل
التي انعكس�ت سلبا عىل االس�واق املحلية التي
أصابها الكساد .
نواب أك�دوا أن املوازنة الحالي�ة تعد األكرب بني
سابقاتها بمبلغ  164ترليون دينار  ،وأكثر من
نصفها سيكون اقرتاضا أو عجزا والجميع يعلم
أن العج�ز هو افرتايض ,كما تضم اس�تقطاعا
م�ن رواتب املوظفني يرتاوح من  8إىل  % 40من
الراتب االجم�ايل  ،واملالحظة الثاني�ة أن العجز
امل�ايل الكبري بح�دود  70تريلي�ون دينار وكذلك
عدم تخصيص درجات وظيفي�ة جديدة  ,وأما

مبالغ النفقات التش�غيلية املتعلقة بالخدمات
الس�لعية والصيانة فكبيرة جدا حيث تصل إىل
 45تريليون دينار مع استمرار الحكومة بطلب
االقرتاض الداخيل والخارجي.
مختص�ون أوضح�وا أن هناك مس�عى لتغيري
س�عر برمي�ل النف�ط م�ن  42إىل  56دوالرا
يف املوازن�ة لتقلي�ل نس�ب العج�ز  ،مبينني أن
املوازن�ة تض�م نقاطا س�لبية منه�ا تخفيض

تخصيص�ات البطاقة التمويني�ة  ,وعدم وجود
تعيينات جديدة  ,وع�دم إدراج موظفي العقود
واالج�ور  ,كونه�ا خصصت لرفاهي�ة الطبقة
السياس�ية ول�م ُت ِع ْر أهمية للمواط�ن  ,وهناك
ْ
ض�ف إىل املوازنة
فق�رات وعوائ�د مالي�ة ل�م ُت
وه�ي أبواب للفس�اد منه�ا عدم وج�ود عوائد
بي�ع املش�تقات النفطية وكذل�ك مليون برميل
مخصص�ة للداخل لم ُت ْ
ضف عوائدها يف املوازنة

االوراق المالية تعلن حجم وقيمة االسهم
المتداولة لديها العام الماضي
اعلن س�وق العراق لالوراق املالية ،عن تداولها  403مليار
س�هم بقيم�ة مالية بلغ�ت  330مليار دينار ع�ام .2020
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه احمد عبد السالم ضمن
التقرير السنوي للسوق لعام  2020يف بيان له ان «السوق
ت�داول  403مليار س�هم بقيم�ة مالية بلغ�ت  330مليار
دين�ار الس�هم الشركات املس�جلة يف الس�وق» ،مبينا ان
«م ٔورش أس�عار االٔسهم املتداول  ISX60اقفل عىل ()508
نقطة يف اخر جلسة ليوم الخميس  2020/12/24مرتفعا
بنس�بة  3باملئ�ة عن اقفال عام  2019ال�ذي كان قد اغلق

عىل ( )493نقطة».واضاف عبد السالم ان «عدد الرشكات
املسجلة يف الس�وق بلغ  104رشكة مساهمة ،بعد شطب
ادراج رشكة مساهمة يف شهر كانون االٔول لتغري نشاطها
م�ن رشكة تحويل م�ايل اىل رشكة رصاف�ة مالية فئة ،»A
مشيرا اىل ان «عدد الشركات التي تم التعامل بأس�همها
( )75رشك�ة مس�اهمة لوج�ود ( )30رشك�ة مس�اهمة
موقوفة عن التداول بقرار من هي ٔية االٔوراق املالية بس�بب
ع�دم تقديم االٕفصاح الس�نوي والبيانات املالية الس�نوية
بعضها الٔكثر من سنة مالية».

خبير :عودة قطر التفاق اوبك بالس
تسهم في رفع سعر النفط

اك�د الخبير االقتص�ادي صف�وان قيص ،
ان ع�ودة دولة قطر اىل اتف�اق اوبك بالس
سيدعم ارتفاع اسعار النفط العاملية ،مبينا
ان النفط سيرتفع لنحو  60دوالرا بسبب
توافق اغلب الدول املصدرة عىل السعر.
وق�ال قصي  ،ان «املصالح�ة الخليجي�ة
وعودة قط�ر التفاق اوبك بالس سيس�هم
يف ضبط كمي�ات للنفط املص�درة وارتفاع
االسعار ،فضال عن عدة عوامل اخرى».

واض�اف ان «االنتع�اش العامل�ي واع�ادة
تش�غيل املصان�ع والشركات ،فضلا عن
زيادة الس�فر وفتح الحدود وب�رودة الجو
كلها عوامل مهمة يف رفع الس�وق العاملية
للنفط».
واوضح ان «رفع االسعار يسهم يف انتعاش
موازنة العراق بش�كل تلقائي» ،الفتا إىل أن
«ارتفاع برميل النفط دوالر واحد يعني رفد
املوازنة بمليار دوالر خالل العام «.

أرقام واقتصاد
١٦٠

مليون بيضة حجم انتاج مزارع
الدواجن في محافظة كربالء
خالل  2020في سعيها لسد
الحاجة المحلية للبالد

% 50
هي الزيادة المقترحة في
رواتب المشمولين بالرعاية
االجتماعية في موازنة
العام الحالي

 ,أم�ا إقليم كردس�تان فهو الراب�ح األول فهو
يستلم أمواال وحصة سنوية  ,وهناك اقرتاح أال
وهو دفع ديون اإلقليم .ويرى املختص بالشأن
امل�ايل س�امي س�لمان يف اتصال م�ع (املراقب
العراق�ي) :أن الحكوم�ة تداف�ع ع�ن مرشوع
املوازن�ة وتعده�ا إصالحي�ة ،بينم�ا يف حقيقة
االمر هي“انفجاري�ة” وال تتالءم مع توجهات
التقش�ف  ,وتض�م فق�رات فس�اد واضحة يف

توق�ع البن�ك ال�دويل  ،ارتفاع النات�ج املحيل
للع�راق اىل أكثر م�ن  %7خالل ع�ام ،2022
مبين�ا ان مصر الدول�ة الوحي�دة الت�ي لم
يترضر ناتجها املحيل يف عام .2020
وق�ال البن�ك يف تقرير ؛ إنه «م�ن املتوقع أن
يرتف�ع الناتج املحلي للع�راق اىل  %2يف عام
 2021وإىل  %7.3يف ع�ام  ،»2022مشيرا إىل
أن «النات�ج املحلي للعراق انخفض بنس�بة
 %9.5يف ع�ام  ،2020بع�د أن كان مرتفع�ا
بنسبة  %4.4يف عام .»2019
واضاف ان «لبنان كان�ت أكثر بلدان الرشق
االوس�ط انخفاض�ا لناتجها املحلي وبواقع
 ،»%19.2متوقع�ا بقاء نس�بة االنخفاض يف
الناتج املحيل لهذا البلد بنسبة  13.25يف عام
.»2021
وبين ان «مصر الدول�ة الوحي�دة الت�ي لم
يترضر ناتجها املحلي يف عام  2020لريتفع
بنسبة .»%3.6
وأش�ار البن�ك إىل أنه من «املتوق�ع أن يتعاىف
النش�اط االقتص�ادي بين البل�دان املصدرة
للنفط بمق�دار  %1.8يف العام الجاري بدعم
عودة الطلب عىل النفط اىل الوضع الطبيعي
والتخفي�ف املق�رر لخفض إنت�اج النفط يف
بلدان اوبك +والدعم عىل صعيد السياس�ات
والتخفيف التدريجي للقيود املحلية املرتبطة
بالجائحة».
وش�دد البن�ك على أن «تع�ايف النش�اط
االقتص�ادي يف الرشق األوس�ط يتوقف عىل
احت�واء الجائحة واس�تقرار أس�عار النفط
وعدم تصاع�د التـــوترات الجيوسياس�ية
مج�ددا وافتراض تـــوزي�ع اللقاح�ات يف
النص�ف الثان�ي من الع�ام الح�ايل وبحلول
.»2022

مقدمته�ا وجود ملي�اري و 600ملي�ون دينار
تح�ت بند إنجازات الحكومة يف وس�ائل االعالم
 ,كم�ا أن اإلنفاق الحكوم�ي كارثة بحد ذاتها ,
فمعظ�م املوازنة مخص�ص للرئاس�ات الثالث
وبع�ض الكت�ل املتنف�ذة واملخيب لآلم�ال هي
ترصيحات اللجنة املالي�ة التي طاملا أكدت عىل
رضورة تخفيض سعر الدوالر  ,لكنها خضعت
لرغبة رؤس�اء الكت�ل والحكوم�ة وأكدت عدم
قدرة الربملان عىل تغيري رصف الدوالر.
وتاب�ع س�لمان  :أن املوازن�ة تضم فق�رة فيها
ُ
,تل�زم وزارة املالي�ة بتحم�ل ق�روض اإلقلي�م
والتزامات�ه املالي�ة خلال س�نوات (-2014
 )2019عىل ش�كل دفعات سنوية ،ومن ضمن
هذه القروض مس�تحقات الشركات األجنبية
العامل�ة يف اإلقلي�م خالف�ا للدس�تور ,وه�ذه
مجامل�ة خطيرة ج�دا م�ن قب�ل الحكوم�ة ,
فحكومة اإلقليم ترسق عوائد نفطها ومنافذها
والع�راق يتحمل دفع ديونه�ا  ,يف املقابل يكون
هن�اك تأييد للكاظمي لت�ويل والية ثانية  ,بينما
معدالت الفقر ت�زداد برسعة كبرية جدا نتيجة
سياس�ة الحكوم�ة الفاش�لة.من جهت�ه أك�د
املختص بالش�أن االقتصادي حسين عالوي يف
اتصال مع ( املراقب العراقي) :أن عدم تضمني
حق�وق موظف�ي العق�ود واألج�ور يف موازنة
العام الحايل دليل عىل وجود فساد كبري فيها».
وأض�اف أن «هذا ين�ذر باس�تمرار التظاهرات
واالحتجاج�ات ض�د الحكومة فمعظ�م هؤالء
املوظفني ل�م يتس�لموا رواتبهم من�ذ أكثر من
عام».

الزراعة تعلن عن تسهيالت في منح اجازات التصدير الى الدول
أك�دت وزارة الزراع�ة  ،تس�هيل
عمليات منح إج�ازات التصدير
اىل الدول لزي�ادة الدخل القومي
للبلد ،مشرية ،اىل امكانية اضافة
ال�رز العنبر املحلي اىل مفردات
البطاقة التموينية.
وق�ال الناط�ق بإس�م ال�وزارة،
حميد النايف ،يف ترصيح لوكالة
االنباء الرسمية ،تابعته الرشيد،
إنه” تم زراعة محصول الحنطة
بقراب�ة ١٤ملي�ون و ٥٠٠ال�ف

وزارة التج�ارة ملن�ع االس�ترياد
الخارجي” ،الفتاً ،اىل “االستمرار
بتصدي�ر التم�ور ومحص�ول
الش�عري بحدود  ٧٠٠الف طن اىل
ايران”.
واوض�ح النايف ،أنه” تم تصدير
اىل القط�اع الخ�اص محص�ول
الباذنج�ان والخي�ار والطماطة
بحدود  ٤٠٠٠طن للسعودية عن
طريق منفذ عرعر”.
واك�د ،أن” ال�وزارة تعم�ل على

دونم من ضمنها خمسة ماليني
مضمون�ة االرواء من قبل وزارة
املَ�وارد املائي�ة و ٩ماليني تعتمد
عىل املي�اه الديمي�ة” ،مبيناً ،أن
“ال�وزارة مس�تمرة لتحقي�ق
االمن الغذائ�ي واالكتفاء الذاتي
يف البالد”.
واض�اف ،أن” ال�وزارة ليس�ت
جه�ة تصديري�ة “ ،مشيرا اىل
ان” دوره�ا يتقترص عىل االنتاج
بجه�ود الفالحين وس�د حاجة

تشجيع التصدير وهناك تسهيل
يف منح اج�ازات التصدير لزيادة
الدخل القومي للبلد”.
ونوه الناطق بإس�م الزراعة ،اىل
أن “عملي�ات اس�تالم محصول
الش�لب مس�تمرة ،مبين�اً ،ان�ه
ت�م زراعة قراب�ة ٥٠٠الف دونم
ونتوق�ع الحص�ول على ٣٠٠
ال�ف ط�ن وس�يكون محصول
الياسمني والعنرب ضمن مفردات
الحصة التموينية”.

النزاهة تحبط محاولة تهريب  19شاحنة محملة بالحديد والنحاس في ديالى
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّ�ة  ،تنفي�ذ عمليَّتي ضبط
أس�فرتا ع�ن ضب�ط ( )١٩س�يارة محملة بم�واد معدة
للتهريب ،و( )٢١متهماً يف إحدى الرشكات التابعة لوزارة
ً
منوه�ة بصدور أوام�ر قضائية بحق
الصناع�ة يف دياىل،
مسؤولني يف الرشكة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة ،يف بيان تلقته الرش�يد،
أن “فري�ق عم� ٍل من مكت�ب تحقيق الهيئ�ة يف محافظة
دي�اىل ،وبع�د التحري واملتابع�ة والتقيص ع�ن معلوماتٍ

تلقاه�ا املكت�بَّ ،
تمكن من ضبط أربع ش�احناتٍ مُ َحمَّلَة
بمادة الحديد والنحاس الس�كراب ت�م إخراجها من مقر
الرشكة العامة للصناعات الكهربائيَّة دون حصولها عىل
املوافقات األصول َّي ٍة”.
وأوضح�ت ،أن “فري�ق املكت�ب ،وفور تلقي�ه املعلومات،
انتق�ل إىل الرشك�ة العامة للصناع�ات الكهربائيَّة ورابط
ق�رب مقره�ا حت�ى س�اع ٍة متأخر ٍة م�ن اللي�ل ،إذ تمت
متابعت�ه للش�احنات من�ذ خروجه�ا من الرشك�ة حتى

وصولها إىل س�يطرة السلام ،حيث ت َّم ضبطها وإعادتها
إىل مقر الرشكة”.
واش�ارت الدائرة ،اىل إن “فريقاً تحقيقياً آخر من مالكات
َّ
وتمكن من ضبط
املكت�ب انتقل إىل مق�ر الرشكة ذاته�ا،
( )١٥ش�احنة مُ َحمَّلَة بمادة الحديد والنحاس السكراب
مُ َهيَّ�أة للتهري�ب ،كما ت َّم ضب�ط ( )٢١متهم�اً بالتورُّط
يف محاول�ة تهري�ب املواد”.ولفت�ت ،إىل ان�ه “ت�م تنظيم
ضبط أصويلٍّ بالعمليَّتني ،وعرضه صحبة املربزات
محرض
ٍ

العــراق الخـــامس عــربيــا باكبــر احتيــاطي للـــذهب
كش�ف املجل�س العامل�ي
للذه�ب  ،ع�ن ارتف�اع
حي�ازة البن�وك املركزي�ة
لل�دول من الذه�ب ،فضال
عن محافظ�ة العراق عىل
مرتبته عامليا.
وق�ال املجل�س بحس�ب
الجدول الذي نرشه لش�هر
كان�ون الثاني الجاري ،ان
«العراق حافظ عىل املرتبة
 38عامليا والخامسة عربيا
باكبر احتياط�ي للذه�ب
وبواق�ع  96.3طن�ا ،مما
يمث�ل  8.4باملئة من باقي
االحتياطيات االخرى».
واش�ار املجل�س العامل�ي،
إىل ان «حي�ازة البن�وك
املركزية للدول من الذهب
ارتفع�ت بمق�دار  20طنا

لتصل اىل  35.191الف طن
مقارنة بشهر كانون االول
املايض».

واض�اف ،ان «اب�رز الدول
التي قامت بشراء الذهب
ه�ي اوزبكس�تان حي�ث

اضاف�ت  8.4ط�ن اىل
احتياطياته�ا م�ن الذهب
لتبل�غ  324طن�ا ،فيم�ا

اشترت قط�ر  3.1اطنان
ليبل�غ احتياطياتها 56.7
طن�ا واشترت الهن�د 2.8
ط�ن ليبل�غ احتياطياته�ا
 672.9طن�ا وم�ن ث�م
اشترت كازخس�تان 1.7
طن واشرتت اوكرانيا 0.6
طن»
وبين املجل�س العامل�ي
للذه�ب ال�ذي مق�ره
العاصمة الربيطانية لندن،
ان «الزيادة ت�م تعويضها
باكث�ر من اجمايل املبيعات
يف تركي�ا بع�د ارتف�اع
الطلب املحلي مما ادى اىل
انخف�اض احتياطياته�ا،
كم�ا ان منغولي�ا خفضت
احتياطياته�ا م�ن الذهب
بمقدار  2.4طن».

املضبوط�ة واملتهمين ،على ق�ايض التحقي�ق املُخت�ص
ال�ذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام امل�ادة ( )٢٤٠من قانون
قبض وتح ٍّر ِّ
بحق مسؤولني يف
العقوبات ،فيما أصدر أمر ٍ
الرشكة منهم متهم بمنصب مدير عام”.
وكان�ت هيئة النزاهة ق�د أعلنت أواخر كان�ون األول من
ضب�ط كربى ملعامل
الع�ام املنرصم ع�ن تنفيذها عمليَّة
ٍ
تكرير زي�وت الس�يارات وتصنيع العبوات البالس�تيكيَّة
والحديديَّة يف محافظة دياىل.

كردستان تكشف عن حجم االستثمارات
في اإلقليم لسنة 2020
أعل�ن رئيــــ�س هيئ�ة
االس�تثمــــار يف إقلي�م
كردس�تان محمد ش�كري
 ،ع�ن حجم االس�تثمارات
يف اإلقلي�م لع�ام 2020
واملقرتح�ات املقدمة للعام
الحايل.
وق�ال ش�كري  ،إن “حجم
االس�تثمارات يف إقلي�م
كردس�تان وص�ل اىل
ملياري�ن ونص�ف دوالر يف
الع�ام املايض ،توزعت عىل
قطاعات مختلف�ة أبرزها
اإلسكان والصحة واملراكز
التجارية”.
وأض�اف أنه “ت�م منح 93
رخصة اس�تثمارية خالل
العام امل�ايض  ،بالرغم من

تأثيرات فيروس كورونا
وح�االت اإلغلاق الت�ي
فرضته�ا الحكوم�ة والتي
آث�رت على دخـــــ�ول
األجـــــــــــان�ب إىل
اإلقليـــم”.
وأش�ار ش�كري إىل أن�ه
“لدين�ا مقرتحات وطلبات
لالس�تثمار تق�در بح�وايل
 12ملي�ار دوالر ،ونق�وم
بدراس�تها للموافق�ة عىل
معظ�م تلك املش�اريع ويف
قطاعــــ�ات الصناع�ة
والزراعـــ�ة واإلس�كان،
وس�تـــؤدي إىل نهض�ة
اقتصادي�ة كبيـــ�رة يف
اإلقلي�م والحـــــــد من
البطالة”.
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موقف إيراني الفت من
االتفاق النووي :عودة أميركا
ال تعني شيئا

أكثر من  200مش ّرع أميركي يدعمون عزل ترامب
المراقب العراقي /متابعة...
ذكر تقرير لشبكة “إن بي يس”  NBCاألمريكية ،استنادا
مشرع يف كل
إىل إحصاءاته�ا ،أن هن�اك أكث�ر من 200
ٍ
م�ن مجلس الش�يوخ ومجلس النواب يدعم�ون املبادرة
الخاصة بع�زل رئيس الوالي�ات املتح�دة ،دونالد ترمب،
عىل خلفية ح�ادث اقتحام مجمع الكابيت�ول ،مبينة أن
جميعه�م تقريب�ا ينتم�ون إىل الح�زب الديمقراط�ي أو

االثنين  11كانون الثاين 2021
العدد  2500السنة العاشرة

مستقلون.
وتش�مل اإلج�راءات التي يج�ري بحثها يف هذا الس�ياق
اللج�وء إىل التعديل ال�ـ 25يف الدس�تور األمريكي ،والذي
ينص على نقل الس�لطة إىل نائب الرئي�س يف حال عجز
الرئيس عن تنفيذ مهامه ،أو إطالق عملية ثانية ملساءلة
ترمب .وفيم�ا ال تزال تداعيات اقتح�ام مبنى الكابيتول
يف واش�نطن مس�تمرة ،وس�ط تعايل األصوات يف مجلس

النواب من أجل مس�اءلة الرئي�س املنتهية واليته يف حال
ل�م يفعل نائب�ه مايك بن�س التعدي�ل  25من الدس�تور
األمريك�ي ،ح�ذر البي�ت األبيض م�ن أن اتخ�اذ مثل تلك
الخطوة لن يؤدي سوى إىل تعميق للرشخ بني األمريكيني.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض جاد ديري ،إن مساءلة
ترمب مع بقاء أي�ام معدودة عىل انتهاء واليته لن تؤدي
إال إىل زيادة حدة االنقسام يف البالد.

«مصالحة العال» في مهب الريح

اإلمارات تشعل فتيل األزمة الخليج ّية
ّ
القطري ؟
من جديد  ..ما هو الرد
المراقب العراقي /متابعة...

المراقب العراقي /متابعة...

أكد رئيس مجلس الشورى اإليراني محمد باقر قاليباف ،االحد ،أن االتفاق
النووي ليس مقدسا لدينا ،وقد وقعته إيران يف ظروف معينة من أجل رفع
الحظر ،وبالتايل فأن عودة أمريكا إىل االتفاق ال يعني شيئا بالنسبة لنا ،بل
املهم لدينا هو رفع الحظر.
ويف كلمة له يف الجلس�ة العلنية ملجلس الش�ورى اإلسلامي صباح األحد،
قال قاليباف :لقد بات واضحا للجميع أن االسرتاتيجية األساسية للبالد يف
مواجهة العدو هي إفشال الحظر تمهيدا لرفعه ،وهذا يتطلب إيجاد القوة
م�ن الطراز الذي كان يعم�ل عليه علماؤنا النوويون ومن بينهم الش�هيد
فخري زادة.
واعتبر قاليباف أن تأييد القائد لقانون رف�ع الحظر الذي أصدره املجلس
سيوفر الظروف املناسبة لتطبيقه ويجعل العدو يعيد حساباته ،مؤكدا أن
عىل الغرب أن ُيقر رسميا بحقوق الشعب اإليراني ،وأن يستعد لدفع الثمن
إذا مارس مزيدا من الضغوط عىل إيران.
وأضاف أن االتفاق النووي ليس مقدس�ا لدينا بل قبلناه يف ظروف معينة
من أجل رفع الحظر ،وبالتايل ال أهمية لعودة أمريكا إىل االتفاق بالنس�بة
لن�ا ،وأن م�ا نري�ده فقط وفق�ط هو اإللغ�اء العملي لكل أن�واع الحظر
املف�روض على البالد .واعتبر أن «توقي�ع الرئيس األمريك�ي القادم جو
بايدن ال يش�كل ضمانا بالنس�بة لنا وأن تجربة نقض العهود خالل أدارة
أوباما – بايدن أثبتت أنه ال ينبغي التعويل عىل ما يكتب عىل الورق بشأن
رفع الحظر ،ومن هنا فأن رفع الحظر يتحقق فعال عندما نس�تطيع بيع
نفطن�ا واس�تالم عائداته من خلال اآلليات املرصفية الرس�مية ،وعندما
يستطيع منتجونا وتجارنا أن يتعاملوا مع العالم ،وعند ذلك ستعود إيران
إىل التزاماتها يف إطار االتفاق النووي.

استئناف المفاوضات بين مصر
والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة
المراقب العراقي /متابعة...

اس�تؤنفت األحد املفاوضات الثالثية بني كل من مرص والس�ودان
وإثيوبيا حول س�د النهضة ،لبحث النقاط الخالفية العالقة بشأن
قواعد ملء وتشغيل السد للوصول التفاق ملزم لألطراف الثالث.
ويأتي االجتماع الس�دايس ل�وزراء الخارجية وال�ري للدول الثالث
ملتابع�ة مخرجات االجتماع األخري الذي عقد برئاس�ة دولة جنوب
إفريقي�ا ،بصفته�ا الرئيس الح�ايل لالتحاد اإلفريقي ،بمش�اركة
املراقبني والخرباء املعنيني من قبل مفوضية االتحاد اإلفريقي.
من جهته ،أكد الس�ودان خالل اجتماع�ه بخرباء االتحاد اإلفريقي
رفض�ه الح�ازم لتجزئ�ة االتفاق حول س�د النهضة على مراحل،
وطالب بالتوصل التفاق ش�امل يعالج كافة القضايا املتعلقة بسد
النهض�ة .كما طالب الوفد الس�وداني أن يلعب االتح�اد اإلفريقي
دورًا قياديا ً وأكثر فعالية يف التفاوض.
وي�رى خبراء أن غياب املعلومات والتنس�يق املس�بق بين الدول
املتشاطئة سيؤدي إىل تكرار مشكالت حدثت يف عام امللء األول.
وتتطل�ع جنوب إفريقيا الرئيس الح�ايل لالتحاد اإلفريقي أن تنهي
دورته�ا الحالي�ة للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مس�تعصية
ألكث�ر من  10أع�وام ،حيث تنعق�د اآلمال عىل االجتم�اع املقبل يف
إحداث االخرتاق املطلوب.

اعتقاالت واعتداءات
أراض فلسطينية
وتجريف ٍ
في الضفة والقدس

كم�ا كان متوقعاً ،لم تنت� ِه الخالفات العميقة
بين ال�دول الخليجيّة بع�د إعالن ع�ودة املياه
إىل مجاريه�ا إعالمي ً
اإلخواني يف
ّ�ا مع النظ�ام
ّ
الخليجي،
قط�ر وإعادة الدوح�ة إىل الحض�ن
ّ
فالح�رب الش�عواء بني تل�ك ال�دول أكرب مما
يتخي�ل البعض ،خاص�ة بني قط�ر واإلمارات
املتناقضتين فكري ً
ّ�ا وسياس�يّاً ،والدلي�ل عىل
اإلماراتي للش�ؤون
ذل�ك ما قاله وزي�ر الدولة
ّ
الخارجي�ة أنور قرق�اش ،قبل أي�ام ،حول ّ
أن
عملية إع�ادة العالقات الدبلوماس�يّة الكاملة
بين أبوظب�ي والدوح�ة ،ستس�تغرق وقت�ا ً
وس�تعتمد على تعاملات قط�ر املس�تقبليّة
م�ع إي�ران وتركي�ا والجماع�ات اإلسلاميّة،
بحسب ش�بكة « »CBSاألمريكيّة ،فيما أثارت
الترصيحات اإلماراتيّة غضب الدوحة لتبدأ من
جديد حرب الترصيحات بني البلدين.
وادع�ت اإلم�ارات على لس�ان وزي�ر الدول�ة
اإلماراتي للش�ؤون الخارجية أنور قرقاش ّ
أن
ّ
أبو ظبي تنظر بإيجابيّ�ة إلعادة العالقات مع
قط�ر ،عىل خلفية التوقيع على «اتفاق ال ُعال»
خلال القم�ة الخليجية األخرية بالس�عودية،
اإلمارات�ي ّ
أك�د يف ترصيحاته ما
لك�ن الوزي�ر
ّ
ذكرت�ه تقاري�ر ح�ول ّ
أن املش�كالت العميقة
بني ال�دول الخليجيّ�ة لم تنت� ِه إىل غري رجعة،
وبالتحديد بني قطر واإلمارات.
ف�إن االدع�اءات الواهي�ة ّ
ّ
بأن
وعىل م�ا يبدو
صفح�ة الخالف�ات بين ال�دول الخليجيّة قد
طوي�ت ال تع�دو ع�ن كونه�ا دعاية فاش�لة،
ّ
ف�أي خالفات تلك التي تنته�ي بمجرد لقاء أو
ترصيح أو إعالن عودة للعالقات بعد مقاطعة
دامت لس�نوات ،وه�ذا ما أيّدت�ه الترصيحات
اإلماراتيّة املتمس�كة بتنفيذ رشوطها من قبل
قط�ر إلعادة العالق�ات الدبلوماس�يّة الكاملة
بينهما.
ويف ه�ذا الش�أن ،تتوق�ع اإلم�ارات ّ
أن إع�ادة
العالق�ات م�ع قطر ستس�تغرق وقت�ا ً طويالً
وس�تعتمد بشكل مبارش عىل تعامالت الدوحة
املستقبليّة مع الجمهورية اإلسالميّة اإليرانيّة
وتركيا باإلضافة إىل الجماعات اإلسالميّة التي
ّ
القطري ،وكما نعلم
اإلخواني
يدعمه�ا النظام
ّ
ّ
ف�إن اإلمارات لم تس�تطع تعطي�ل املصالحة
الخليجيّ�ة هذه املرة بس�بب الرغبة األمريكيّة
يف إتمامه�ا وأب�و ظب�ي بالطبع نف�ذت أوامر
واش�نطن دون قي�د أو رشط ،لكنها يف الوقت
ذات�ه عطلت قطار سير املصالح�ة الخليجيّة

الخليجي.
بعد أقل من أسبوع عىل االتفاق
ّ
ومن�ذ أن أعلن�ت دول�ة الكوي�ت ع�ن وج�ود
تفاهمات إلنهاء األزمة الخليجيّة ،أو ما يعرف
الرباعي» عىل
بـ «مقاطعة قطر» أو «الحصار
ّ
اإلماراتي
الدوح�ة ،كان واضح�ا ً عدم الرض�ا
ّ
عن فص�ول تل�ك املصالحة ،ولم يص�در عنها
قب�ل االتف�اق ّ
رس�مي ح�ول هذا
أي ترصيح
ّ
املوض�وع حي�ث صمتها كان يشير إىل رفض
م�ا جرى بش�كل واضح رغم إعلان اإلمارات
عقب املصالحة عن موع�د عودة حركة النقل
والتجارة مع قطر ،حيث قال قرقاش الخميس
املنصرم أن دول الخليج تتوق�ع فتح مجالها
أمام قطر ،واستئناف التجارة مع رشكة الغاز
الطبيعي ،يف غضون أسبوع من توقيع االتفاق
ّ
يف مدينة ال ُعال ش�مال غرب الس�عودية يوم 5
يناير /كان�ون الثاني ،والتي ش�هدت اإلعالن
عن انتهاء األزمة الخليجية التي استمرت منذ
 2017بني قطر من جهة وكل من الس�عودية
واإلمارات والبحرين ومرص ،من جهة أخرى.
ويف حديث مع ش�بكة « »CNNاألمريكية ،قبل
اإلماراتي للش�ؤون
أيام ،كش�ف وزي�ر الدولة
ّ
الخارجية أنور قرقاش ،مصري املطالب الـ13
للتصال�ح مع قطر ،وتح�دث ّ
أن بالده وضعت

مقتل مسؤول أفغاني ومرافقيه
بانفجار في كابول

العثور على حطام وأشالء من الطائرة اإلندونيسية المنكوبة
المراقب العراقي /متابعة...

أعلنت الرشطة اإلندونيسية ،االحد ،العثور عىل
حطام وأشلاء جث�ث يف املنطق�ة التي اختفت
فيه�ا طائ�رة “بوين�غ boing( ”500-737
 )500-737التابع�ة لرشكة رسيويجايا ،قبالة
إندونيسيا ،وكان عىل متنها  62شخصا.
وق�ال املتحدث باس�م الرشطة يسري يونس
لقن�اة “ميترو” التلفزيوني�ة “تس�لمنا ه�ذا
الصب�اح حقيبتين :إحداهما بها أش�ياء تعود
للركاب ،واألخرى فيها أشلاء جثث” .مشيرا
إىل أن الرشط�ة “تعم�ل على تحدي�د هويات”
الضحاي�ا .ونرشت العدي�د م�ن زوارق اإلنقاذ

وغريه�ا التابع�ة للجيش ،فضال ع�ن طائرات
مروحية وغواصني صباح األحد ،بعد أن تم ليال
عىل ما يبدو -تحديد موقع التحطم.وأرسلت أجزاء من الحطام إىل امليناء الرئييس يف
جاكرتا ،حيث أنشئ مركز لإلسعافات األولية،
وحددت الس�لطات اإلندونيس�ية موقع تحطم
طائرة بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا.
وكان عىل متن الطائرة  50راكبا و 12من أفراد
الطاقم.
وكان أق�ارب ركاب الطائ�رة ينتظ�رون بتوتر
األخبار يف مطار بونتياناك مساء السبت .وقال
يمان زي وه�و يبكي “لدي  4أفراد من عائلتي

على متن الطائ�رة ،زوجت�ي وأوالدي الثالثة”،
وأض�اف “(زوجتي) أرس�لت يل ص�ورة للطفل
اليوم ..قلبي يتمزق”.
وأش�ار مس�ؤولون األحد إىل أنهم س�يواصلون
البحث ع�ن طريق البحر والجو مع اس�تخدام
الس�ونار .وقال وزير النق�ل اإلندونييس بودي
كاريا س�ومادي الس�بت إن الطائ�رة انحرفت
على ما يب�دو ع�ن مس�ارها قب�ل أن تختفي
عن ال�رادار .ويف أكتوبر/ترشي�ن األول ،2018
لقي  189ش�خصا مرصعه�م يف تحطم طائرة
“بوين�غ  737ماك�س” ()MAX 737 Boeing
ببحر جاوة ،بعد نحو  12دقيقة عىل إقالعها.

المراقب العراقي /متابعة...

قت�ل مس�ؤول حكوم�ي أفغاني
مع اثنني م�ن مرافقيه ،وأصيب
آخ�رون بانفج�ار اس�تهدف
س�يارته األح�د يف العاصم�ة
كابول.
وقالت وس�ائل إعالم محلية ،إن
ضياء وادان ،السكرتري اإلعالمي
بوزارة الداخلية ،قتل مع سائقه

وحارس�ه بانفج�ار قنبلة كانت
مزروعة أس�فل س�يارته وسط
كابول.
وأك�دت وزارة الداخلي�ة مقت�ل
وادان ،املتح�دث باس�م ق�وات
الحماي�ة العام�ة ،واثنين م�ن
مرافقي�ه يف االنفج�ار ،واتهمت
حرك�ة طالب�ان بالوق�وف وراء
التفجري.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

المراقب العراقي /متابعة...

واصلت قوات االحتالل اإلرسائييل حملتها اليومية ضد الفلس�طينيني يف
الضفة الغربية والقدس املحتلتني ،بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنني،
واقتحام لألقىص املبارك.
فف�ي مدينة الخليل جنوب الضفة اعتقلت ق�وات االحتالل األحد ،ثالثة
فلسطينيني من الخليل بينهم محاميان ،بعد اقتحام منزلهما يف منطقة
جبل جوهر.
كم�ا اقتحم�ت ق�وات االحتلال بل�دة يط�ا جن�وب الخلي�ل ،واعتقلت
فلسطينيا ،بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته .بحسب وكالة “وفا”.
ويف الس�ياق ذاته ،نصبت قوات االحتالل حواجز عس�كرية عىل مداخل
بل�دات بيت عنون وبني نعيم ووادي الس�من ،واغلقت البوابة الحديدية
املقامة عىل مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.
ويف نابل�س ،تصدى أهايل بل�دة برقة الليلة املاضية العت�داءات متفرقة
نفذتها مجموعات من املستوطنني عىل أرض البلدة.
وقال مس�ؤول ملف االس�تيطان شمال الضفة غس�ان دغلس إن أهايل
برق�ة تصدوا لهج�وم مجموعة من املس�توطنني قرب جب�ل القصور،
والحقوهم حتى مداخل مستوطنة “حومش” املخالة.
وأض�اف دغلس أن املس�توطنني انتشروا عىل طريق�ي قليقلة نابلس،
ورام الله نابلس ،واستهداف عدد من مركبات املواطنني بالحجارة.
ويف س�ياق متصل ،احتشد عرشات املس�توطنني قرب دوار كفل حارس
شمال سلفيت.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل وفرت الحماية للمستوطنني
الذين رفعوا األعالم اإلرسائيلية ،ويافطات.

ثقتها يف السعودية لقيادة العملية التفاوضيّة،
يف الوق�ت الذي كانت في�ه املطالب الـ 13تعرب
ّ
التفاويض.
عن الحد األقىص للموقف
ومع بدء األزمة غري املس�بوقة التي ش�هدتها
املنطق�ة الخليجيّة يف  5يوني�و /حزيران عام
 ،2017بع�د أن قاطعت الس�عودية واإلمارات
والبحري�ن ومصر الدوحة وفرض�ت حصارا
بريّ�ا ً وجويّ�ا ً وبحريّ�ا ً على قط�ر ،بس�بب
اتهامات بدعمه�ا لإلرهاب ،دعت الدول األربع
وقته�ا قط�ر إىل تنفي�ذ  13مطلبا ً الس�تعادة
العالق�ات ،أهمه�ا إغلاق قن�اة «الجزي�رة»
اإلخباريّة املعروف�ة ّ
بأنها أداة قط�ر الدعائيّة
لتصفي�ة الحس�ابات ،وتخفي�ض العالقة مع
إي�ران ،وقطع العالقات م�ع جماعة «اإلخوان
املسلمني».
ويف هذا الخص�وص ،تزعم اإلمارات ّ
أن الفكرة
األساسيّة للمطالب كانت ملحاولة وضع قواعد
تمنع قطر م�ن التدخل يف الش�ؤون الداخليّة،
وهنا يذكر الوزير قرق�اشّ ،
أن ما وصلت إليه
الدول الخليجيّة هو الخطوط العريضة العامة
التي تحكم بش�كل أس�ايسّ العالقات بني دول
الخليج�ي ،ويف حال�ة مرص
مجل�س التع�اون
ّ
أيضا ً وهي عضو يف جامعة الدول العربيّة.

اإلماراتي لعودة العالقات مع
ويف ظل الرف�ض
ّ
اإلماراتي عن
قط�ر اإلخوانيّة ،عبر املس�ؤول
ّ
رض�ا بالده مل�ا توصلت إليه ال�دول الخليجيّة،
ً
قائلا« :نريد ننظ�ر إىل املس�تقبل والبناء عىل
االتفاق والتأكد من ّ
أن دول مجلس التعاون يف
هذه املنطقة املضطربة للغاية هي أكثر صالبة
وتوحيدا ً وتتطلع للمستقبل بانسجام تام».
وبحس�ب م�ا ذك�ره الوزي�ر قرق�اش ،ف�إن
«اتفاق العال» شمل القضايا التي تمس الدول
الخليجيّ�ة ،بم�ا يف ذل�ك التط�رف واإلره�اب،
والعمل م ًع�ا للميض ُقدمً ا ،زاعما ً ّ
أن بالده تثق
التخريبي ال�ذي مرت به دول
بأن ه�ذا الصدع
ّ
الخليج�ي يج�ب أال يتكرر،
مجل�س التع�اون
ّ
وذلك من خالل الشفافية والعمل م ًعا ملعالجة
القضايا.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ّ
أن أمين ع�ام مجلس
الخليجي ،نايف فالح الحجرف ،أعلن
التع�اون
ّ
الخليجي
توقي�ع ق�ادة دول مجلس التع�اون
ّ
البي�ان الختامي للقمة ال�ـ 41و»بيان العال»،
والل�ذان تضمن�ا التأكي�د على وح�دة الصف
وتعزيز التعاون املشترك ،كما أعلنت الكويت،
اإلثنني املنصرمّ ،
أن الس�عودية وقطر اتفقتا
على إع�ادة فت�ح األج�واء والح�دود الربي�ة

والبحرية بني البلدين ،فضال عن معالجة كافة
املواضي�ع ذات الصل�ة ،يف إش�ارة إىل تداعيات
األزمة الخليجيّة.
ويف رد مب�ارش على الترصيح�ات اإلماراتيّ�ة
اإلعالمي
التي أزعج�ت قطر ،قال مدير املكتب
ّ
ل�وزارة الخارجية القطريّة ،أحم�د الرميحي،
يف تغري�دة له على تويرت الجمع�ة الفائتّ ،
أن
بلاده لن تلتف�ت إىل م�ا أس�ماها «املحاوالت
الهامش�ية» لتعكير صفو األج�واء اإليجابيّة
للمصالح�ة الخليجيّة ،يف إش�ارة إىل أبوظبي،
معتربا ً ّ
أن تلك املحاوالت السعية لتعكري صفو
األجواء اإليجابيّ�ة للمصالحة الخليجيّة كانت
متوقعة.
وعىل الرغم من محاولة قطر التقليل من شأن
الترصيح�ات اإلماراتيّة ،بقوله�ا« :لن نلتفت
إىل تلك املح�اوالت ،ولدولة قطر نظرة إيجابيّة
ملستقبل الخليج ووحدته ووحدة مصريه» ،إال
ّ
أن أب�و ظبي أغضبت الدوحة بالفعل وجعلتها
ت�رد بتل�ك اللهجة ،حي�ث عبر الرميحي عن
أس�فه بأن يرى مس�ؤولاً مث�ل وزي�ر الدولة
للش�ؤون الخارجي�ة اإلماراتي أن�ور قرقاش،
يرصح بش�كل ال يليق بمس�توى الجهود التي
بذلت لتحقيق املصالحة الخليجيّة.

الغارديان :الظلم والعنصرية واالستقطاب في أميركا
مهدت الطريق لمذبحة الكونغرس
المراقب العراقي /متابعة...
اكد تقري�ر لصحيف�ة الغارديان الربيطاني�ة ،االحد،
ان م�ا حدث ي�وم االربعاء املايض م�ن هجمة بربرية
النص�ار ترامب عىل مبن�ى الكونغ�رس االمريكي لم
يك�ن ولي�د يومه فقط ب�ل امتدت لفترة طويلة من
الظلم والعنرصية واالس�تقطاب الحاصل يف الواليات
املتحدة .
وذكر التقرير انه ”وعىل احد املس�تويات كان اإلدراك
الحتمي لحرب ترامب عىل واشنطن ،وبتصوير نفسه
على أنه برب�ري منذ البداية  ،و س�نواته التي أدت إىل
تأجيج مشاعر االستياء العنرصي واالزدراء املناهض
للمؤسس�ة الحكومي�ة ونظريات املؤامرة املش�وهة
وصلت إىل نهايتها الطبيعي�ة يف “املذبحة األمريكية”
التي وعد ذات مرة بتأجيجها “.
وق�ال الرئي�س الس�ابق للجن�ة الوطني�ة للح�زب
الجمه�وري مايكل س�تيل ” كان موقفنا من أمريكا

هو املوقف الذي كنا نس�افر فيه إىل الخارج ونتفاخر
بم�دى قدرتنا عىل التحس�ن  ،لكن بع�د ذلك تجاهلنا
ً
صحيحا طوال
حقيقة أنه قد ال يكون هذا بالرضورة
الوق�ت ،الن قتل االفارق�ة االمريكيني الع�زل عىل يد
الرشطة يح�دث وهو ج�زء من حالة االزم�ة وحالة
الالمساواة والظلم يف املجتمع “.
واضاف أن ” تآكل الديمقراطية األمريكية له أس�باب
متع�ددة منها عدم املس�اواة  ،والعنرصي�ة  ،وانعدام
الثقة يف املؤسس�ات  ،واالستقطاب  ،ووسائل اإلعالم
 ،ووس�ائل التواصل االجتماعي التي س�بقت ترامب
وستبقى عىل قيد الحياة .إن هذا يعود إىل ما هو أبعد
من دونالد ترامب إىل انهيار املجاملة يف مجلس النواب
وانهيار فكرة بناء توافق يف اآلراء للتعامل مع مشاكل
األم�ة .أخذنا القبلي�ة عىل محمل الجد .اس�تخدمناه
كعص�ا هراوة ض�د خصومنا الذين أصبح�وا أعداءنا
كعالمة رشف لتربير سلوكياتنا السيئة “.

هآرتس :هكذا تشتري اإلمارات مصر
المراقب العراقي /متابعة...

يتن�اول زيف�ي باريل ،محلل ش�ؤون الرشق األوس�ط
يف صحيف�ة “هآرت�س” اإلرسائيلي�ة ،مس�ألة التأثري
اإلماراتي عىل تش�كيل الجي�ل القادم من املرصيني من
خلال املناهج املدرس�ية .ويرى أن أبوظب�ي قد تكون
ق�ادرة عىل تش�كيل نخب�ة مرصية جدي�دة من خالل
املدارس.
ويشير باري�ل إىل أنه قبل ع�دة أس�ابيع ،كانت هناك
تقاري�ر يف مصر عن ش�كاوى من قب�ل املواطنني من
أن الكثري من الدورات املدرس�ية ألطفالهم ،بما يف ذلك
دروس يف الدين والتاريخ والجغرافيا ،كانت تس�تند إىل
مناه�ج مقبولة من قبل اإلمارات وليس من قبل مرص
نفسها .وأن بعض اآلباء أش�اروا إىل أخطاء يف الوقائع
أو ما قالوا إنه “تش�ويه للتاريخ” ،وهو ما قد يعني أن
أطفالهم “ال يعرفون وطنهم بشكل صحيح”.
وح�ذر أعض�اء الربمل�ان والصحافي�ون الذي�ن تلق�وا
الش�كاوى م�ن القل�ق من أن ه�ذه قد تك�ون مؤامرة

حكومي�ة إماراتي�ة لتش�كيل هوية الجي�ل القادم من
املرصيني.
ويقول باريل إن ش�كاوى أولي�اء األمور تضمنت قلقا
أعمق من س�يطرة اإلمارات عىل نظام التعليم املرصي
بطريقة يمكن أن تغري املجتمع املرصي .ويشري إىل أنه
يف ع�ام  ،2015بعد حوايل عام من تويل الرئيس املرصي
عبد الفتاح الس�ييس الس�لطة ،التزمت اإلمارات -التي
أيدت اإلطاحة بسلف الس�ييس ،محمد مريس -بتزويد
مرص بـ  100مدرسة جديدة.
ويف ذل�ك الوق�ت ،ب�دت الهدي�ة بمثابة ب�ادرة صداقة
تج�اه الحلي�ف ال�ذي انض�م إىل تحالف الع�دوان الذي
أطلقته الس�عودية يف الحرب ضد يف اليمن ،والذي ضم
البحرين واإلمارات والس�ودان .ولك�ن بخالف الهدية،
الت�ي لم ُينظر إليها يف مصر عىل أنها أي يشء يتجاوز
االس�تثمار النقدي الس�خي الذي تنطوي عليه ،كانت
أبوظبي تنظر إىل امل�دارس الخاصة يف مرص كجزء من
استثماراتها املربحة.
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ترامب األخرق أحرق مستقبله السياسي تماماً

حصن االمان!..
الشيخ محمد الربيعي

لم يعد امام دونالد ترامب [بعد المصادقة على انتخاب الرئيس الجديد جو بايدن في الكونجرس بمجلسيه ؛النواب و الشيوخ] سوى
ً
مكتبه،مخذوال
التلويح بالراية البيضاء بل ورفع كلتا يديه الى اعلى ما يمكنه لالعتراف بالهزيمة النكراء واالستعداد لمغادرة
ً
ً
مدحورا.
مذموما
عملية التصويت الحاسمة تمت بعد يوم طويل من احداث الشغب والفوضى  ،قامت بها ميليشيات غوغائية تابعة لترامب في مبنى
الكونغرس االمريكي ،ما أعاد الى االذهان إحراق الكونغرس عام  1814من قبل القوات البريطانية.
بقلم:د.رعدهادي جبارة

غوغائي�و ترام�ب األوب�اش الذي�ن عبث�وا
بالكونغ�رس و محتويات مكتب رئيس�ته و
القاعة الرئيس�ية ّ
ذكرونا باالعتداء الصارخ
ال�ذي تعرض له مقر مجلس النواب العراقي
مرتين او ثالثة عىل يد أوب�اش و نواب تيار
مع�روف ،و اعتدائه�م اآلخ�ر على مبن�ى
مجل�س ال�وزراء العراق�ي  ،دون أن يح�رك
«العبادي» س�اكنا ً أو يتخذ إجراء العتقالهم
ومحاسبتهم!!
ُ
ُ
نرشت العديد من املقاالت
كتبت و
و سبق ان
وصفت ُه ً
ُ
مرة ب [رئيس
حول دونالد ه�ذا ،إذ
أخرق مبغوض محليا و ممقوت دوليا] و يف
مقال اخر [س�قطات لس�ان ترامب تفضح
بش�اعته و دمويته] اضافة اىل عدة مقاالت
اخ�رى لم أندم عىل كتابتها بل زادت قناعتي
بأن هذا الش�خص لم يكن س�وى مقامر و
ُ
وصفت ُه بكلمة
مغام�ر و خمّار فج.و طامل�ا
[طرمب�ة] وهي تعن�ي يف لهجتنا [مضخة]
ّ
ّ
مضخ�ة
يمث�ل دور
وه�و بالفع�ل كان
للكراهي�ة و البغضاء و االحقاد و التحريض
على العنف والغوغائي�ة و االذى و الرضر و
الضرار و الغ�رور و االهان�ات و االبتزاز و
مضخة للك�ذب حتى تع�دت أكاذيبه العد و
الحرص.
وباعتق�ادي (كباحث س�يايس ودبلومايس)
فإن ترامب االخرق أحرق مستقبله السيايس
و ارتكب حماقة كربى و خرس كل اوراقه ،و
فقد حت�ى أقرب مس�اعديه (بنس) النه لم
يكن بمستوى املسؤولية ،و خالل  4سنوات
من رئاس�ته افتع�ل العرشات م�ن االزمات

الداخليةو الخارجية ،و عفا عن قتلة النساء
واألطف�ال العراقيين م�ن عصاب�ات بلاك
ووتر يف س�احة النسور ببغداد ،وأقال الكثري
م�ن ال�وزراء دون أس�باب مقنعة ،وش�حن
القلوب غيض�ا ً عليه بحيث كثر الش�امتون
به و الحاقدون عليه ،و كان سقوطه مدويا ً
بمعنى الكلم�ة فأعماله و قراراته ش�وهت
س�معة بلاده بش�كل غير مس�بوق ،وهو
نفس�ه الذي وهب الق�دس والجوالن للكيان
يراع مش�اعر العرب واملس�لمني
املحتل ولم ِ
وانتهك قرارات االمم املتحدة ذات العالقة.

ً
رئيس�ا امريكيا ً  -مازال يف
فألول مرة نجد
الحكم  -يتش�بث بالس�لطة و يحرض ضد
الدول�ة عبر تش�جيع االوب�اش و املخربني
على التخري�ب ،يف خط�اب عام ورس�مي و
يحثه�م على االعتداء الص�ارخ عىل مجليس
الن�واب والش�يوخ وإهان�ة اعضائهما ،و يف
ضوء ذلك يتحمل دونالد ش�خصيا مسؤولية
العواق�ب الوخيمة له�ذا العمل التحرييض و
التخريبي ال�ذي ادى اىل اقتح�ام الكونغرس
و مقت�ل  4اش�خاص واصاب�ة عشرات
املدنيني و الرشطة بج�روح و إلحاق أرضار

عديدة و متعمدة بأعىل مؤسس�ة ترشيعية
رسمية يف العاصمة االمريكية ،بحيث اعترب
بع�ض الساس�ة االمري�كان عم�ل ترام�ب
محاول�ة انقالبي�ة ب�كل املقايي�س ،و أث�ار
ترامب اش�مئزاز كبار املسؤولني االوروبيني
ناهيك عن الرؤس�اء االمريكيني الس�ابقني،
و اعتبروه تحريض�ا ً عىل الفتن�ة و التمرد،
و كان يمك�ن ان ي�ؤدي اىل مجزرة دموية و
حرب أهلي�ة ،و كان لخطواته هذه تداعيات
كربى قانونية و سياسية و اجتماعية .
املراقب�ون توقف�وا عن�د قضي�ة مهم�ة

وه�ي أن ترام�ب أول رئي�س امريكي مازال
حاكما ً يقوم بتحري�ض االوباش و املخربني
يف خطاب رس�مي على عدوان ص�ارخ عىل
مؤسس�ات رسمية و حكومية امريكية مما
قد يرقى اىل اس�تدعائه اىل القض�اء أو عزله
وفق املادة الدستورية . 25
وكم�ا هو متوقع ،فبعد ظه�ر العرشين من
كانون الثاني يناير اي بعد  13يوما ً سيصبح
دونال�د مواطن�ا ً عاديا ً الحصان�ة له تنتظره
ً
امريكا،فضلا عن
 39ش�كوى قضائي�ة يف
طل َبي إلق�اء القبض صادرَي�ن عن القضاء
العراق�ي و االيران�يُ ،ق ّدم�ا اىل الرشط�ة
الدولي�ة (االنرتب�ول) ه�ذا االس�بوع ،لجلب
دونال�د مكبال و تقديم�ه للعدالة *[ويومئذ
يفرح املؤمن�ون]* بوضعه يف قفص االتهام
ذاته ال�ذي حوك َم به فرع�ون العراق الظالم
املعدوم ص�دام و كالهما قاتل غ�ادر ،حيث
اعرتف دونال�د [بوقاحة] بأنه هو الذي أمر
بقت�ل املواطن العراقي القائ�د جمال جعفر
ال ابراهي�م (ابو مهدي املهن�دس) واملواطن
االيران�ي الفري�ق قاس�م س�ليماني و  6من
مرافقيهما بهج�وم جوي عىل مطار بغداد
ال�دويل ،و رغ�م يقينن�ا ب�ان اع�دام دونالد
ترامب ال يعدل جريمته باستهداف القائدين
الش�هيدين ،مطلق�ا ً لك�ن ه�ذا ه�و الحكم
الرشعي املذكور يف القرآن {وَلَ ُك ْم فيِ الْ ِق َ
اص
ص ِ
ُ
ٌ
َْ
اب} [البق�رة ]179:وبعد
َح َياة َي�ا أ ْوليِ األل َب ِ
ذلك ينتظره العقاب اإللهي:
�ز ُ
{وَمَ ن َي ْق ُت ْ
�ل مُ ْؤمِ ًنا مُّ َت َع ِّم ًدا َف َج َ
اؤ ُه َج َه َّن ُم
َ
ضبَ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه وَلَ َع َن ُه وَأ َ َع َّد لَ ُه
َغ
و
َخالِ� ًدا ِفي َها
ِ
َع َذا ًبا َع ِظيمًا} [/93النساء

رجال الرشطة هم حصن االمان للوطن كله  ،الن بدون تلك الرجال
االوفياء  ،س�يكون هناك عمليات اجرامي�ة  ،اضافة اىل حالة عدم
االستقرار و االمان بني الجميع .
محل الشاهد :املعنى اللغوي من كلمة الرشطة :
الَّش�رَّ َ ُط بفتحتني العالم�ة ،و أشرْ ُ
اط الس�اعة عالماتها  ،و أشرْ َ ط
فالن نفسه ألمر كذا أي أعلمها له و أعدها؛ قال األصمعي« :و منه
ُس�مي الشرَّ َ ط ألنهم جعلوا ألنفسهم عالمة ُيعرفون بها .و الواحد
شرُ ْ ٌ
طي بسكون الراء فيهما.
طة و شرُ ْ ٌ
املعن�ى االصطالحي :هم جماعة م�ن أصحاب االمام عيل ( ع )  ،و
كانوا ستة آالف رجل.
قال الربقي  :وقال عيل بن الحكم :أصحاب أمري املؤمنني الذين قال
لهمّ :
ترشطوا إنما أش�ارطكم عىل الجنة ،ولس�ت أش�ارطكم عىل
ذهب وال فضة.
ضم ِّنا ل�ه الذبحَ ،
كم�ا روي عن األصبغ ب�ن نباتة أنه قالَ :
وضمِن
لنا الفتح.
اذن الواقع الحقيقي لتأس�يس الرشطة ليس كما يذكر انه يف عام
 ١٩٢٢ميلادي  ،وخصوصا ان االمام عيل ( ع ) اس�س الرشطة يف
وقت خالفته و التي كان مقر اطالق القرارات فيها هو العراق بلد
الدين الحقيقي والتاريخ والعلم واالخالق و القيم
واعتق�د من هنا يمك�ن لرجل الرشطة ان يزه�و ويفتخر ان اصل
تأسيس�ه كان من رجال اشرتطوا الحب وااليمان والقتال يف سبيل
الحق الذي كان متمثل يف ش�خص ام�ام املتقني عيل بن ابي طالب
( ع ) و االمام�ة و املوق�ع ان�ذاك متمثل يف مركز ثق�ل دائرة حكم
العراق الحبيب .
من هنا يجب ان يعلم رجل الرشطة  ،انه ممن اشترط عىل نفسه
حفظ العباد و البالد و الدين دون اي والء اخر  ،و هي امانة يسأل
عنه�ا ي�وم الدين  ،و هي مس�ؤولية ت�ؤدي به ان صانه�ا اىل جنة
عرضه�ا الس�موات و االرض  ،و بخالفه ذلك ي�ؤدي به اىل جهنم و
بئس املصري .
و الجدير بالذكر ان رجال الرشطة هم املسئولون عن االمن واالمان
يف االماك�ن الت�ي يتولونها و عليهم ان يتأكدوا م�ن تنفيذ القانون
على الجمي�ع دون التفري�ق بني ش�خص فقري وغني او ش�خص
ضعي�ف وش�خص قوي وكما اس�لفنا حت�ى ال يوقع بمس�ؤولية
خيانة االمانة .
كم�ا ان رجل الرشط�ة دوره يف ح�دود القانون و ه�و اداة لتنفيذ
القان�ون و لي�س الصدار االح�كام  ،و ذلك الن القض�اء وحده هو
املنوط به ذلك .
يف ذات الوقت نشكر جهود ابنائنا من الرشطة ملا قدموه يف التصدي
لزمرة الرش و عىص االحتالل الدواعش االنجاس .
رحم الله الش�هداء من ابناء الرشط�ة  ،و حفظ الله الباقني ,اللهم
احفظ العراق و شعبه.

الديمقراطية العوراء  ..بين «الربيع» األميركي والعربي
بقلم /عبير بسام

ص�دم العالم بمش�هد الهجوم األمريك�ي  -األمريكي عىل مبنى
«الكابيت�ول» ،املق�ر الرئييس للس�لطة الترشيعي�ة يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وذلك خالل جلس�ة تصويت الكونغرس عىل
رشعي�ة االنتخاب�ات األمريكي�ة ،وعىل رشعية الرئي�س الجديد
املنتخ�ب ج�و بايدن .ق�اد الهجوم على معق�ل «الديمقراطية
األمريكي�ة» املدعاة ،رئيس�ها املنتخ�ب دونالد ترامب بنفس�ه،
ً
متذرعا
من خالل اس�تنفار منارصيه إليقاف عملية التصويت،
باتهامه الديمقراطيني برسقة االنتخابات.
م�ا ح�دث يف أمريكا أع�اد اىل األذهان ً
بعضا من ص�ور «الربيع
العرب�ي املتنقل» ،وظن البعض أن االمريكيين قرروا تجربة ما
صنعوه يف بالدنا ،عىل نظامهم يف الواليات املتحدة األمريكية.
تعّب�رّ أح�داث الكونغرس ع�ن واقع البني�ة الداخلي�ة ألمريكا،
والتي ستتس�بب باهرتائها من الداخل .ولكن أكثر ما يلفت هو
التوصي�ف ال�ذي أطلقه الرئي�س األمريكي املنتخ�ب جو بايدن
يف خط�اب لألم�ة األمريكية ،أن ما حدث ه�و« :إرهاب محيل..،
وتدنيس لبيت الش�عب ..وهو فوىض وال عالقة له بالتعبري عن
الرأي أو التظاهر» .إذا ً تدنيس املؤسسات الوطنية واالعتداء عىل
أمالك الناس هو غوغائية ،فبايدن أسماهم بأنهم مجموعة من
الغوغ�اء « .»Mobsويف ه�ذا الكالم دليل على نظرتهم لألحداث
التي تعصف بمنطقتنا العربية بأكثر من ألف عني.
االدارة األمريكي�ة كان�ت ق�د وصف�ت الذي�ن حطم�وا املبان�ي
الحكومي�ة وأش�علوا فيها الن�ار يف العديد من البل�دان العربية
وال س�يما يف س�وريا بالث�وار .وكما ق�ام «الث�وار ،أو الغوغاء
الذي�ن هاجم�وا الكابيتول يف واش�نطن» ،بمن�ع املتحدثني فيه

م�ن التصوي�ت والعمل على فرض ترشي�ع الرئي�س املنتخب
الق�ادم ،كذلك عرقل «أحرار لبن�ان» اجتماعات مجلس النواب
يف لبنان برعاية أمريكي�ة وبريطانية وقحة .ويف كل يوم تنتهك
نتائ�ج االنتخابات يف لبنان من قبل األمريكيني الذين يش�ككون
برشعيتها بحس�ب املزاج األمريكي وبعمى يش�به عمى ترامب
الخ�ارس يف االنتخاب�ات .اختي�ار العميى عن أرق�ام األمريكيني
الذين انتخبوا بايدن ،ال يختلف عن عمى اإلدارات األمريكية عن
طابور املنتخبني للرئيس بشار األسد والذي عبّده السوريون يف
لبنان م�ن بريوت إىل بعبدا ،أو عن الذي�ن انتخبوا نوابا ً يف لبنان
يعبرون ع�ن معتق�دات األغلبية ب�أن «إرسائيل» ع�دو وتجب
حماية من يقاومها.
إن ما س�بق يعترب مؤرشا ً على الديمقراطية األمريكية العوراء.
وأم�ا إذا كن�ا نتحدث عن مزاج الش�عب األمريك�ي ،الذي يمثل
«غوغ�اء» يوم األربعاء ،فنحن نتح�دث عن العنرصية املتأصلة
ل�دى ح�وايل  75مليونا ً الذي�ن انتخبوا ترام�ب ،وخاصة ما بني
املجموعات البيض األنغلوسكس�ونية .فأمريكا بالنس�بة لهذه
املجموعة العرقية ،أرض امليعاد وهم أسيادها وقد سخرت لهم
باقي الشعوب كعبيد.
فأوائل اإليرلنديني الذين ج�اؤوا إىل أمريكا جلبهم الربيطانيون
كعبي�د لهم .وت�م التعامل م�ع اإليطاليني عىل أنه�م مواطنون
م�ن الدرجة الثالثة أو الرابعة .وأما س�كان رشق آس�يا األوائل
فكانوا بمنزلة أس�وأ من العبيد .واألفارقة ش�حنوا من بالدهم
كم�ا البضاعة للس�خرة يف حقول القطن .ولألس�ف لم يتجاوز
الكثري من األنغلوساكسون هذه العقلية حتى يومنا هذا ،وهذا
ما سينفجر ويسبب بتآكل أمريكا من الداخل.

املوق�ف األعور ذات�ه اتخذته ال�دول األوروبي�ة والغربية والتي
عبرت ع�ن ّ
أن م�ا يح�دث يف أمريكا ه�و حالة م�ن الغوغائية
والف�وىض ويتناق�ض م�ع الديمقراطي�ة التي أت�ت ببايدن إىل
الحك�م .ولكن يف الحقيقة فإن ه�ذه الدول مجتمعة لديها هلع
م�ن انهي�ار أمريكا يف ه�ذه املرحل�ة التاريخي�ة ،فاقتصاديات
الدول يف حالة ش�به انهيار خاصة م�ع حالة اإلغالق التام التي
تعيش�ها الدول بسبب تفيش الوباء .واليوم انهيار أمريكا يعني
حتما انهيار س�وق العمالت يف العالم والتي تعتمد يف مبادالتها
التجارية واملالية عىل أسعار الدوالر األمريكي.
والي�وم يطالب اإلعلام األمريكي بمحاكمة ترامب ،وتس�تقدم
«يس ان ان» املحللين القانونيين الذين يفرتض�ون اإلجراءات
القادم�ة من أجل عزل ترامب خالل األيام املتبقية له يف الحكم.
وهنا يطرح الس�ؤال مجددا ً حول دور املؤسس�ات الدس�تورية
ودور اإلعلام يف ال�دول الديمقراطي�ة ،حي�ث ب�ات الحكم عىل
ترامب م�ن خالل اإلعالم وم�ن خالل دع�م الجمهوريني الذين
صوت�وا ض�د ترام�ب يف الكابيتول يف األي�ام املاضي�ة ،أو الذين
يعملون مع ترامب يف البيت األبيض والذين انهالت استقاالتهم
على رأس ترام�ب لرتكه وحي�دا ً ودون دعم لوجس�تي يف أيامه
األخرية تحضريا ً لالنقضاض عليه ،ومنعه من استخدام وسائل
التواصل االجتماعي ،أو الظهور اإلعالمي فيما األمر ذاته ميرس
ملعارضي�ه ومناوئيه .وهذا ما يتناقض مع الدس�تور األمريكي
الذي يرعى الحريات ،يف دولة املؤسسات.
ما يحدث اليوم بغض النظر عما يمثله ترامب من ٍّ
تدن لألخالق
األمريكية وفض�ح لعنرصيتها «كقائد للديمقراطية يف العالم»،
يجع�ل املرء يتس�اءل حول ه�ذه الديمقراطية الت�ي يحاولون

فرضه�ا يف العال�م ع�ن طري�ق اإلره�اب املتط�رف والح�روب
وحصار الدول الحرة واملس�تقلة .ما ح�دث يف الواليات املتحدة
وردود الفع�ل الت�ي توالت م�ن الدول األوروبي�ة ،يجعلنا ننظر
إىل م�ا يحدث يف الدول العربي�ة وقد أدخلت إليها أعمال الغوغاء

والشغب والقتل واستخدام املتطرفني يف تقويض سلطات الدول
واألمن واإلقتصاد فيها باس�م الديمقراطية الغربية وبدعم من
أنصاره�ا .وهنا يجب الق�ول إن ديمقراطيته�م محض هراء،
ومن يسري وراءها هم مهرطقون.

المحللون وستار السياسة!..
بقلم /عبد الخالق الفالح

إن الك�م الهائل من االخب�ار واملعلومات
الت�ي ترد يف كل يوم ع�ن ملفات مختلفة
يف املنطق�ة والعالم يجع�ل من ان يوضع
االنس�ان يف مواق�ف و متاه�ات غامضة
م�ن األحداث ويفق�د بوصل�ة االتجاه يف
كثير م�ن االحي�ان  .التحليل الس�يايس
كعل�م اصب�ح ال يختل�ف ع�ن الثقافات
االخ�رى يف التمع�ن واالطلاع ح�ول
مجريات االحداث ويتعم�ق فيها يف بيان
قدرت�ه على التحلي�ل الش�امل واملتعدد
األبعاد للظروف املوضوعية والسياس�ية
للح�دث  ،واس�تقراء مختل�ف املواق�ف
وانتخاب األفض�ل منها والتفكري النقدي
ه�و جوه�ر السياس�ة الحقيقي�ة التي
تضع الفاعل السيايس وجها لوجه امام
س�نن الواقع السيايس وهذا من شانه ان
يدفعه نحو االبتكار يف السياسة  ،ابتكارا
يس�تند اىل اش�كال جدي�دة وخي�ارات
متعددة كاساس التخاذ القرار السيايس
ونموذج التحليل النظري ومنظوره يركز
عىل محاول�ة معرفة توجه بوصلة القوة
يف س�ياق الظاهرة السياس�ية والالعبني
السياسيني والخطاب السيايس.
الش�ك ان فك�رة الس�ياق ام�ر جوهري
يف فه�م الظاه�رة والخط�اب الس�يايس
وان اي ح�دث س�يايس اليمك�ن فهم�ه

اال ضم�ن س�ياقه املعيين ،ف�اذا اضفنا
للتفكير النق�دي عدس�ات التنظير
الس�يايس فقد حاز الفاعل السيايس كما
املحلل الس�يايس عىل عدته يف املمارس�ة
السياس�ية ويف التحليل السيايس وقدرته
عىل التنبؤ بردود األفعال والتأثريات التي
تحدثه�ا املواقف والترصفات السياس�ية
 ،حت�ى تتمكن ه�ذه األجهزة م�ن إيجاد
قنوات وأشكال لتحييد التأثريات السلبية
والس�يئة الت�ي تق�ف يف الجان�ب املضاد
ملصال�ح ال�دول  ..وتتجلى ق�درة الدول
السياس�ية على التواف�ق والت�وازن بني
اإلمكان�ات والق�درات املتوف�رة واملتاحة
له�ا ،وأدوات التنفي�ذ والفعل الس�يايس
والدبلوم�ايس  ..والنظام الس�يايس الذي
ال يتمك�ن من إيجاد وخل�ق توفيق دقيق
يضي�ع بين اإلمكان�ات ووس�ائل العمل
السيايس.
م�ن املنط�ق ان يعتمد املحلل الس�يايس
عىل دراس�ة وتحلي�ل املعلوم�ات الواردة
من جمي�ع االتجاه�ات ويح�اول قراءة
عامله�ا الغير اليقين�ي بعدس�ات الفقه
الس�يايس املتطور واملتعدد يف تخصصاته
للوص�ول اىل درجة من اليقني ،واالحاطة
بجميع الالعبين املعنيني ب�أي ملف من
امللف�ات الت�ي يتناولها ويق�وم بالبحث
عن ج�ذور وجوه�ر املوض�وع وصياغة

البدائ�ل واالس�باب والحل�ول وتحدي�د
الفوائد واثارها وبيان االسباب االيجابية
والس�لبية وزيادة الوعي الع�ام  ،ويقوم
بتقطيعه�ا وف�ق م�ا يف حوزت�ه م�ن
معلوم�ات خاصة تك�ون متاحة ليخرج
بالت�ايل بنظ�رة تك�ون دقيق�ة ملتابع�ة
األح�داث على امل�دى القري�ب ،و املحلل
السيايس الناجح يف الكثري من االحيان قد
ال يتمك�ن أن يعطي رأي�ا قاطعا يف اتجاه

معين ألنه يعل�م بأن رياح السياس�ة قد
تتغري رشقا ً او غربا ً بني لحظة وأخرى.
م�ن االم�ور املهم�ة واملهني�ة يف العم�ل
االعالم�ي تقتضي الحاج�ة والرضورة
لوجود أش�خاص متخصصين من ذوي
الكفاءة والخربة من املحللني السياسيني
يس�تطيعون تحلي�ل األح�داث اليومي�ة
بص�ورة منضبط�ة وتصنيفه�ا بش�كل
عميل رصني ليس�هل عىل الن�اس تحليل

املواق�ف وادراك الس�احة السياس�ية
وتفاعالته�ا  ،بم�ن فيهم صن�اع القرار
يف رص�د وتوق�ع مآالتها ..ولك�ن لم يعد
الكثري من املحللني دخلوا مرحلة التطور
الذي رافقت ثورة االتصاالت واملعلوماتية
الت�ي تتفاعل فيها عوامل عدة أس�همت
يف تطور أس�اليب الخرب ووسائل وطرائق
إيصال�ه إىل الجمهوربع�د ان اصبح�ت
الس�احة مفتوح�ة ل�كل من ه�ب ودب

ليجلس امام الكامرات وعىل الفضائيات
كمحل�ل س�يايس أو حت�ى استراتيجي
ولكن ليس من اجل التوضيح للراي العام
انما من اجل كس�ب املال فقط والظهور
بلباس اني�ق و وفق ما تملى عليهم تلك
الفضائية وحسب اجورها ،دون أن يعري
القائمون عىل االعلام أي قيمة أو انتباه
لحساس�ية هذه املهنة الت�ي باتت تلعب
دورا هام�ا يف صناع�ة الوع�ي الجمع�ي
وتحريك املواطن .
هك�ذا نج�د العملي�ة االخباري�ة انه�ا
تم�ر بازم�ة فق�دان املحل�ل الحقيقي يف
الكثير م�ن االحي�ان و كان له�ا التأثري
بالرصاع�ات املختلف�ة بش�كل معاكس
و م�ن إيديولوجي�ة ثقافي�ة واجتماعية
واقتصادية وسياسية و يف تطور أساليب
الخبر ووس�ائل وطرائ�ق إيصال�ه إىل
الجمهور.
و يق�وم معظ�م القائمين عىل وس�ائل
اإلعالم برتتيب أولويات اهتمام الجمهور
بم�ا يناس�ب مصالحهم،كم�ا يعتمدون
مبدأ نظرية الخرب االول واالسبقية  ،التي
وإن كان تأثريها قصري املدى ،اال أنها قد
تك�ون رصاص�ة رسيع�ة يف قدرتها عىل
التاثرياملب�ارش عىل الجمهور املس�تهدف
 ،وادواره�ا يف زم�ن الح�روب واالزمات،
حيث تك�ون هي من أه�م معايري كتابة

الخرب والقصة الصحفية ،خاصة ضبابية
الش�ائعات واالخبار الكاذبة واملبالغ بها.
إذ أن الحقيق�ة والدق�ة يش�كالن جوهر
س�معة الصحفي يف قدرته وصدقه  ،فإذا
ل�م يك�ن بمقدور الق�راء أو املس�تمعني
أو املش�اهدين أن يثق�وا يف تقديم دقيقة
للح�دث ،فه�ذا يعني أنه ل�ن ينجح حتى
يف تحقي�ق الح�د االدن�ى الضروري
م�ن أساس�يات رواي�ة العم�ل ،ويحتاج
املحل�ل الس�يايس اذا م�ا كان موضوعيا
منهج�ا استراتيجيا لحماية نفس�ه من
االنتقادات،وتجنب املزالق.
التوصية ان ينتدب لهذه املهمة الجليلة يف
مراكز التحليل الس�يايس البحثي املتطور
ليكس�ب منهج�ا مضمون�ا لالطالع عىل
القضاي�ا السياس�ية العاملي�ة وتحليلها
وفق القواعد واألس�س العلمية والرتكيز
على تطوي�ر امله�ارات يف دع�م العم�ل
الس�يايس ،وتنمي�ة قدرات�ه يف التعام�ل
اإليجاب�ي م�ع الواق�ع الس�يايس ،و يف
مج�ال التحلي�ل الس�يايس فتؤهل�ه مع
مختصين يف التحليل الس�يايس وتضبط
مس�ار املمارس�ة السياس�ية بضواب�ط
عل�م االجتم�اع ويكون له ب�اب مفتوح
باالتجاهين بني مراكز التحليل من جهة
وبينها وبني علوم السياسية وعاملها من
جهة اخرى.

جماهير الطلبة تطالب بحل إدارة النادي
ح�ددت رابطة جماهير الطلب�ة العراقي،
الي�وم اإلثنين ،موع� ًدا للتظاه�رة الكبرية
التي س�تخرج أم�ام بوابة وزارة الش�باب
والرياضة ،للمطالبة بحل أزمة النادي.
وق�ال مصدر «التظاهرات سيش�ارك فيها

االثنين  11كانون الثاين 2021
العدد  2500السنة العاشرة

ع�دد كبير م�ن أنص�ار الن�ادي ،املطالب
تقترص عىل حل إدارة النادي ،التي احتكرت
أخ�ذ الق�رارات على م�دار  15س�نة ،ولم
تقدم أي إنج�از عكس األندية الجماهريية
األخ�رى».

وأوضح أن الجماهير مصممة عىل إيجاد
ح�ل ألزم�ة الطلب�ة ،بع�د تراكم املش�اكل
املالي�ة واإلداري�ة نتيج�ة لس�وء اإلدارة
ً
منوها
وإقامة رئيس الن�ادي خارج البالد،
أن الجه�ة الراعي�ة ،وزارة التعلي�م العايل،

أوقف�ت الدع�م ،وب�دأ الفري�ق يرتن�ح يف
الدوري املمتاز.
يشار إىل أن الطلبة تعرض لخسارة مذلة يف
الجولة املاضية من الدوري العراقي املمتاز
أمام أربيل ،بخماسية نظيفة.
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كاتانيتش :ودية االمارات فرصة
جيدة للوجوه الشابة

أك�د م�درب املنتخ�ب الوطن�ي
بك�رة الق�دم رسيتش�كو
كاتانيتش ،ان املباراة الودية
الس�ود الرافدي�ن ام�ام
االم�ارات س�تكون فرص�ة
جيدة للوجوه الشابة.
وقال كاتانيتش إن «التجربة
الودية أمام منتخب اإلمارات
تأت�ي محط�ة

مهمة للغاية يف إعداد فريقه الس�تئناف مش�وار
التصفيات اآلسيوية».
ولف�ت إىل أن «األبي�ض مر بظ�روف صعبة أدت
لرتاجع�ه يف التصفي�ات الحالي�ة ،ولكن�ه يمتلك
العنارص القادرة عىل إعادته ملسرية االنتصارات،
واملنافس�ة بقوة على التأهل للمرحل�ة الثالثة،
نظرا ً لق�وة املنتخ�ب ،باإلضافة لق�وة العنارص
ً
فضلا ع�ن القيم�ة الفني�ة لل�دوري
الدولي�ة،
اإلماراتي».
وع�ن رأي�ه يف العن�ارص الدولي�ة يف صف�وف
األبيض قال« :أتابع املنتخ�ب اإلماراتي بالتأكيد
كش�أن متابعتي لبقية منتخب�ات املنطقة ،كما
أتاب�ع الدوريات املختلفة ،وأع�رف قدرات أغلب
الالعبين ،بش�كل ع�ام أرى أن املنتخ�ب يمتلك

عن�ارص قوية مثل علي مبخوت قائ�د الهجوم،
باإلضاف�ة لالعبين مميزي�ن أمثال ليم�ا وكايو
ً
فضلا عن وج�ود عنارص ش�ابة مثل
وتيج�ايل،
عيل صالح وخليل إبراهيم وبقية زمالئهم ،إال أن
الالفت هو استمرار غياب عموري العب الجزيرة
بداع�ي اإلصاب�ة ،وبالتأكي�د إصاب�ة عم�وري
وابتع�اده تؤثر عىل أي فري�ق ،وبالتايل أثرت عىل
املنتخ�ب اإلمارات�ي يف الفترات املاضية بش�كل
كبري».
وع�ن املب�اراة الودي�ة املقبل�ة ،ق�ال« :نأم�ل أن
تك�ون فرصة جيدة للوجوه الش�ابة حتى يثبتوا
قدراتهم».
يذك�ر ان املنتخبين س�يتواجهان ي�وم الثالث�اء
املقب�ل يف دبي.اىل ذلك اكدت الهيأة التطبيعية

نعمة يؤكد اقتراب نادي القاسم من ضم اربعة محترفين
أكد مدرب القاس�م ،ع�ادل نعم�ة ،أن الخطوة األوىل
الت�ي يس�عى إلضافته�ا إىل الفري�ق ه�ي التعاق�د
م�ع أربع�ة العبني محرتفني ج�دد بفترة االنتقاالت
الش�توية .وق�ال نعم�ة إن «رج�ل األعم�ال حسين
الرماحي الذي بدأ بدعم نادي القاس�م سيكون دافعا
معنوي�ا للفري�ق بتصحيح املس�ار ومنح�ه الثقة يف
إعادة ترتيب األوراق» .وزاد« :اتفقنا عىل التعاقد مع

أربع�ة محرتفني جدد س�يتم إضافتهم للفريق بفرتة
االنتقاالت الشتوية» .وبني« :الجهاز الفني بدأ العمل
بش�كل جاد واتفقنا مع العب محرتف أفريقي وآخر
برازيلي لتدعيم خطوط الفريق وهناك رغبة إلضافة
العبين آخرين قب�ل فتح ب�اب االنتقاالت الش�توية
ليك�ون التحاقهم بوق�ت مبكر ليحققوا االنس�جام
املطل�وب» .وأش�ار« :مهمة قي�ادة الفري�ق البعض

يراها مجازفة وأن�ا بطبيعة الحال أود العمل
مع الالعبني الشباب وسنراهن عىل تماسكنا
لتأكيد البقاء يف ال�دوري املمتاز كهدف أويل».
يذك�ر أن إدارة ن�ادي القاس�م وضع�ت
ثقتها باملدرب عادل نعمة خلفا
للم�درب الس�ابق جاس�م
جرب.

التحاد الكرة العراقي ،ان االتحاد الدويل سيعتمد
مباراة العراق واالمارات رسميا ً ضمن تصنيفه.
وق�ال ش�امل كامل نائ�ب رئي�س التطبيعية ان
«مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم الودية أمام
نظيره اإلماراتي ،يوم الثالثاء املقبل ،ستس�جل
ضمن املباريات الرسمية».
وأوضح كامل؛ أن «مباراتنا أمام االمارات مهمة
كونها تندرج ضمن التصنيفني الدويل واآلسيوي
يف ترتي�ب الف�رق ومس�توياتها لش�هر ش�باط
املقبل».
واش�ار اىل ان «فريقنا جاهز للقاء» ،مشددا عىل
«رضورة تحقيق العبينا لنتيجة ايجابية تنعكس
ايجابي�ا ً على تصني�ف منتخبنا دوليا ً واس�يويا
للشهر املقبل.

اعتراف شريك!
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إياد الصالحي
«أنا واثق جدا ً بأن فضائح األخطبوط املايل س�تطفو عىل الس�طح قريبا ً
تبنى الفاعلون الجُ دد منهجا ً ّ
يف ما لو ّ
شفافا ً ملا كان يجري يف الرساديب
املالية للجنة األوملبية» اعرتاف من هذا النوع ال يمكن أن يم ّر دون وقفة
م�ن اإلعالم الريايض للعثور عىل مفتاح الدخول لتلك الرساديب الس�يما
ّ
املتح�دث هو املدير التنفيذي للجنة جزائر الس�هالني الصديق (املُهم
أن
والحمي�م) لكاتمي أرسار األوملبية رع�د حمودي ورسمد عبد اإلله لفرتة
طويلة من الزمن ،واللذين يتحمّالن جزءا ً كبريا ً من مس�ؤولية ما أصاب
ضعف ،وتقهقرّ ،
األوملبية العراقية من ُ
وتلقي ِسهام التشكيك بربامجها،
وإحالة عرشات من ملفاتها املالية بشبهة الفساد للسلطات القضائية،
وترشذم أعضاء جمعيتها العمومية ،قبل تأ ُّزم عالقة الثالثة ُبعيد إبطال
رشعية انتخابات 15و 16شباط .2019
ما أن ُنرش حديث الس�هالني حتى انهالت املكاملات والرس�ائل من زمالء
املهنة وبع�ض الرياضيني تطالب بمكاش�فة حقيقية ل�كل ما ملّح عنه
الرجل يف حديثه الس�ابق ،وإال فإنه رشيك فاعل يف التسّت�رّ عىل فضائح
الرسادي�ب! وعلى القضاء مس�ا َءلته أوالً عن رسّ صمته طوال الس�نني
ّ
مؤسسته لم ُيش ِعر
املاضية إن كان يعلم بوجود خروق إدارية ومالية يف
بها الجهات املس�ؤولة يف الدولة ،وإن كان�ت صالحياته محدودة كمدير
تنفي�ذي لم تقف عائقا ً أمام�ه للتحرّك محليا ً ودولي�ا ً يف أكثر من أزمة،
ولع�ب دورا ً مؤث�را ً يف إخماد نيران النقد اللاذع ضد سياس�ة األوملبية
ُ
والصحف كمتح ّدث حاذِق يرمي
بظه�وره كمدافع أمني عرب الشاش�ات
حجته القانونية دون أن ُترَد!
رصاح�ة ،مثل هذا الس�ؤال الجوه�ري واملنطقي لم يغبْ عن مس�احة
الح�وار وتوقيته م�ع الس�هالنيّ ،
لكنه أكتف�ى بعناوين مهمّة تس�بق
كش�ف املس�تور ،مُ ّ
ربرا ً ذلك بحاجت�ه اىل تدعيم الحقائ�ق بالوثائق أمام
ّ
ولعل الفرتة التي نش�ط فيها دور جزائر السهالني بمهمّته
الرأي العام،
ّ
الحالي�ة ه�ي ما بع�د ترش�حه ملنص�ب النائب الثان�ي لرئي�س اللجنة
األوملبي�ة يف انتخاب�ات الخامس عرش م�ن آذار  2014بعدما ْانسَ َّ�ل من
ّ
املرش�حني
هيئته�ا التحضريي�ة باعتباره عضوا ً فيه�ا متأبّطا ً بملفات
ومثريا ً اللغط حول عدم جواز ترش�يحه ،وكان�ت املفاجأة تص ّدره (قبل
يوم) االنتخابات التكميلية بـ 20صوتا ً عرب نافذة الش�خصيات الالمعة
متفوق�ا ً عىل فرقد عبد الجبار ( )19ورع�د حمودي ( )18وجميل عزيز
( )15وفالح حس�ن ( )14وعبد الكريم جاسم ( )12وخليل ياسني ()11
من أصل  32صوتا ً مثلوا اعضاء الجمعية العمومية للجنة األوملبية لعام
 ،2014ثم آثر االنسحاب أمام فالح حسن يف انتخابات املكتب التنفيذي،
ليواصل عمله مديرا ً تنفيذيا ً شهد العديد من مواقف الفوىض والقرارات
ّ
ولعل أهمها
املُش�خصنة واإلرباك يف توزيع املهام التي ه ّزت املؤسس�ة،
ه�روب األمين العام د.عادل فاض�ل اىل أمريكا أيار ع�ام  2016دون أن
تب�ادر األوملبية اىل إج�راء تحقيق لبيان دوافع ذل�ك وظلّت حيثيّاته طي
الكتمان!
واملل�ف اآلخر مجهولية ميزانية دورة األلعاب األوملبية الحادية والثالثني
يف ري�و دي جانيرو بالربازيل م�ن  5إىل  21آب  ،2016حي�ث ظلّت هي
األخ�رى خفي�ة حتى عن الجمعي�ة العمومية وال ُتعرَف أب�واب أنفاقها
وكيفية تس�ويتها ،ولس�نا هنا بوارد التش�كيك أو الطع�ن بنزاهة أحد،
لكن الس�هالني كان عضوا ً أصيالً يف الوفد التنسيقي إلقامة معسكرات
املنتخب األوملبي برفقة األمني املايل الس�ابق رسمد عبداإلله واملدرب عبد
الغني ش�هد اىل أكثر من دولة أوروبية واملش�اركة يف الدورة ذاتها ضمن
البعثة الرسمية التي ترأسها عبداإلله ،قبل أن ُت َ
سحب صالحياته بتاريخ
 27كانون األول  2017بسبب تحريره خطابات موجّ هة لألوملبية الدولية
كشف فحواها لإلعالم!
أثارت حفيظة املكتب التنفيذي الذي لم َي ِ
ّ
تتقطع ،وأخذ الس�هالني يمارس النقد املوجع
م�ن هنا بدأت ِحبال الود
ً
ّ
إلج�راءات املكتب التنفيذي املُهمَّش�ة ملبادئ العمل األوملب�ي ،مُ حذرا من
خطورة امليض يف سياسة ال ِعناد بعدم إصالح املنظومة ،وأطلق ترصيحا ً
شهريا ً (سيتم اعتقالكم من قوات سوات يف أية لحظة) ونبّه من معاودة
الحكوم�ة وضع يدها ثاني�ة بعد القرار  184لس�نة  2008وغلقها باب
ً
قضائي�ا هذه املرّة ،وه�و ما حدث بالقرار  140لس�نة ،2019
األوملبي�ة
وحتى يومنا هذا لم تستق ّر أحوالها ،وجرى إبطال مؤتمريها االنتخابيني
ّ
التوتر التهام الس�هالني مدير قس�م العالقات الدولية يف
مرّتني ،ووصل
اللجن�ة هيث�م عب�د الحميد بتضليل�ه الهيئ�ة املرشفة على االنتخابات
وقيامه بصناعة قرارات وتفسري نصوص أطاحت بجهودها.

اتحاد السلة يغير مواعيد مباريات
الجولة الثالثة

صالح :توقف الدوري سيصب بمصلحة األندية
أكد لؤي صالح ،املدرب املساعد لنفط الوسط ،أن
توقف الدوري أليام معدودة لحني انطالق الجولة
الـ ،14سيمنح األندية فرصة استعادة األنفاس.
وق�ال صلاح إن «الالعبني أجهدوا بش�كل كبري
خلال ضغط مباري�ات الدوري وبالت�ايل مباراة
املنتخ�ب الوطن�ي الودية م�ع اإلم�ارات منحت
األندي�ة فرص�ة اس�تعادة األنفاس بع�د تأجيل
انطلاق الجولة ال�ـ 14لعدد من األيام س�تكون
فرصة الس�تعادة األنفاس بعد الضغط الكبري».
وأض�اف «فريقن�ا تحم�ل عبئ�ا كبيرا ونح�ن
مطالب�ون بالحفاظ عىل النتائج الطيبة واملباراة

املقبلة ،س�تكون أمام الزوراء» .وتابع «فرصتنا
إلع�ادة ترتيب األوراق واس�تعادة الالعبني الذين

رزاق فرحان يمتدح مستوى نفط ميسان
كشف مدرب فريق نفط ميسان بكرة القدم
رزاق فرحان ،س�بب تألق فريقه يف الدوري
املمتاز.
وق�ال فرحان إن «املس�توى الجي�د للفريق
يعود لتكات�ف االدارة والالعبني والجمهور،
لذلك ظهر الفريق بمس�توى جيد يف الدوري
املمت�از» .واوضح انه «م�ن الصعب تطعيم
الفريق بالعبني يف فرتة االنتقاالت الش�توية

ك�ون افضل الالعبين لديهم اس�تقرار مع
انديتهم ومع هذا نح�اول ان نطعم الفريق
بالعب او العبين» .واض�اف ان «الجمهور
رقم صع�ب يف حال عودت�ه ملدرجات ملعب
ميس�ان فهو دائما وراء النتائ�ج االيجابية
لنفط ميسان يف املواسم املاضية» .يذكر ان
نفط ميس�ان يحتل املركز الخامس برصيد
 21نقطة.

أصيبوا يف مباراة الصناعات
وبالت�ايل
الكهربائي�ة
أعتق�د أن التوق�ف ج�اء
بتوقيت مناس�ب» .وأشار
ل�ؤي صلاح ،إىل أن الفريق
اس�تأنف تدريبات�ه اليومي�ة،
بع�د أن من�ح راح�ة مل�دة يومني
ليبدأ التحضري للمباراة املرتقبة أمام
الزوراء ،قائال «نسعى ألن تكون مباراة
تأكيد جدارة نفط الوسط للبقاء يف مقدمة
الرتتيب».
قرر اتحاد كرة السلة العراقي ،تغيري
مواعي�د ثلاث مباري�ات ،يف الجولة
الثالثة من الناف�ذة الثانية ،واملقررة
يف الح�ادي عشر من ش�هر كانون
الثاني الجاري.
وقال أمني رس االتحاد خالد نجم «تم
تغيير مواعيد مباري�ات يوم اإلثنني
املقب�ل ،بس�بب مقتضي�ات النق�ل
التلفزيوني وبالتنس�يق مع الرشكة
الناقلة».
وأوضح أن مباراة الحش�د الش�عبي

والرشطة س�تكون يف تمام الس�اعة
الرابع�ة ب�دال م�ن الثالث�ة مس�ا ًء،
فيم�ا س�تكون مب�اراة الخط�وط
والكهرباء يف الس�اعة السادسة بدال
م�ن الخامس�ة ،ومب�اراة األعظمية
والنف�ط يف الس�اعة الثامنة بدال من
السابعة .يشار إىل أن النافذة الثانية
ش�هدت تقاطع أندي�ة بغ�داد فيما
بينها ،فيما ستش�هد النافذة الثالثة
تقاطع أندية املحافظات فيما بينها
حسب آلية املسابقة.

ليون يلمح
القتراب ديمبلي
من أتلتيكو مدريد

أخط�ر موىس ديمبيل ،مهاج�م أوليمبيك ليون ،النادي
برغبته يف الرحيل خالل كانون الثاني الجاري.
وتوصل ديمبيل لـ»اتفاق مع أتلتيكو مدريد» ،حسبما
رصح جونينيو ،املدير الريايض للفريق الفرنيس ،الذي
أش�ار إىل أنه «لم يتم حس�م أي يشء» وأن املفاوضات
مازالت جارية بني الناديني.
ويف ترصيح�ات نقلتها صحيف�ة (ليكيب) ،بعد تعادل
ليون أمام ري�ن ( )2-2يف الدوري الفرنيس ،قال املدير
الريايض «إمكانية رحيله قائمة .لم ُيحس�م أي يشء،
لكنن�ا نتحدث م�ع أتلتيك�و مدريد وأعتق�د أن موىس
توصل التفاق مع األتلتي .إذا رحل ،أتمنى له التوفيق».
وأضاف «ما زلنا نعتمد عليه ،لكنه تحدث إلينا وأخربنا

بأنه يرغب يف الذهاب لفريق آخر».
ويتف�اوض لي�ون م�ع الروخيبالنك�وس الس�تقدام
املهاجم الفرنيس البالغ من العمر  24عاما ،عىل سبيل
اإلع�ارة ،ليع�وض رحي�ل دييجو كوس�تا ع�ن النادي
املدري�دي.
وخاض ديمبيل ،الذي يتعاىف حاليا من إصابة يف الذراع
تعرض لها يف  23كانون أول املايض 16 ،من  19مباراة
خاضها ليون بالدوري الفرنيس هذا املوس�م ،وس�جل
خاللها هدفا واحدا فقط.
وتعد هذه الحصيلة بعيدة تماما عما حققه الالعب يف
املواسم السابقة ،حيث سجل  24هدفا املوسم املايض،
و 20يف املوسم السابق.

الرياضية
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االثنين  11كانون الثاين
 2021العدد 2500
السنة
العاشرة

بوكيتينو سعيد باداء الالعبين وال يعرف موعد عودة نيمار

الصين تطلب تأجيل سباق الجائزة الكبرى

ذكر موقع «موتورسبورت» عىل اإلنرتنتَّ ،
أن منظمي سباق جائزة الصني الكربى ببطولة
فورموال  1للسيارات طلبوا تأجيل سباق شنغهاي من نيسان إىل موعد الحق خالل موسم
.2021ونق�ل املوقع عن يي بني يانج ،مدير الرشكة املس�ؤولة عن تنظيم الس�باق« :نحن
نتواصل مع (مس�ؤويل فورموال  )1يف اجتماع عرب الهاتف تقري ًبا كل أس�بوع ،رغم إعالن
جدول الس�باقات ،أعتقد أنه من غري املؤكد بش�كل كبري أن سباق فورموال  1سيقام خالل
النص�ف األول من الع�ام يف أبريل».وأضاف «نحن نأمل يف اس�تبدال موعد الس�باق بموعد
تقدمنا بطلب رسمي ،ونتمنى التأجيل
يف النص�ف الثان�ي من الع�ام ،ولقد
سترول مالك فريق أس�تون مارتن
للنص�ف الثان�ي».كان لوران�س
التوص�ل التف�اق لتأجي�ل س�باق
ق�ال األس�بوع امل�ايض ،إنه تم
البحري�ن الس�باق االفتتاح�ي
أستراليا على أن تس�تضيف
جائح�ة كوفيد.19-وألغيت
للموس�م يف آذار بس�بب
الع�ام امل�ايض؛ بس�بب
العديد من س�باقات
املفترض إقام�ة 22
كورون�ا ،وكان م�ن
ً
أن يتقل�ص الع�دد إىل
س�باقا قب�ل
 17س�باقا يف أوروب�ا
والشرق األوس�ط،
واس�تضافت بع�ض
الحلبات ،ومنها البحرين،
س�باقني.وأعلن مس�ؤولو
فورموال جدول سباقات  2021يف
ً
سباقا ،بينما
ترشين األول بوجود 23
يبلغ الرقم القيايس حتى اآلن يف موس�م
ً
سباقا.
واحد 22

إريكسن يطرق باب
برشلونة
أضف�ى األرجنتين�ي ماوريس�يو
بوكيتين�و ،املدي�ر الفن�ي لباريس
سان جريمان ،مزيدا من الغموض
حول موعد عودة نيم�ار جونيور،
نجم الفريق للمالعب.
ورصح بوكيتين�و عبر قن�اة
« »RMCالفرنس�ية« :ال أعل�م بعد
موعد تع�ايف نيمار م�ن إصابته يف
الكاح�ل ،س�نرى يف األي�ام القليلة
القادم�ة حال�ة املصابين ،واتخاذ
أفض�ل القرارات».وفيم�ا يخ�ص
حالة السنغايل إدريسا جايي العب
وسط الفريق صاحب الـ 31عاما،
أوضح املدير الفني لباريس س�ان
جريمان« :إدريسا جايي يعاني من
آالم يف املعدة».
وعن الفوز عىل بريس�ت ( )0-3يف
ال�دوري ،قال امل�درب األرجنتيني:
«راض ع�ن أداء الالعبين يف أول
مباراتني يل مع الفريق ،أش�كرهم،
أملس اس�تجابة كبرية لتعليماتي».
وزاد« :أش�كر الجماهير على

تخصي�ص الفت�ة يل يف مدرج�ات
حديقة األمراء ،لقد كانت أمس�ية
خاصة ش�هدت عودتي لهذا امللعب
بع�د  18عام�ا ،وبالطب�ع أتمن�ى
ع�ودة الجماهير يف أرسع وق�ت
ممكن».
وتاب�ع« :لقد ق�دم كيلي�ان مبابي
أداء مميزا ،وس�نحت له العديد من
الفرص ،ولكن لألس�ف لم يسجل،
أم�ا م�اورو إي�كاردي فه�و عائد
م�ن إصاب�ة أبعدته فترة طويلة،
وإح�رازه له�دف خط�وة مهم�ة،
لكن�ه مثل أي الع�ب آخر ،يجب أن
يك�ون جاهزا مع أي فرصة».وعن
توظي�ف ماركيني�وس ،يف مرك�ز
خط الوس�ط تحت قي�ادة توخيل،
ق�ال« :أحترم زمالئ�ي املدربين،
وال أري�د إث�ارة الج�دل ،بالنس�بة
يل ماركيني�وس يف الوق�ت الح�ايل
ي�ؤدي مهام قلب الدفاع ،وس�نرى
م�ا س�يحدث ،ال أري�د أن تك�ون
وجه�ة نظ�ري مقدس�ة».اىل ذلك

منح كارلو أنش�يلوتي املدير الفني
لفريق إيفرت�ون اإلنجليزي الضوء
األخرض أم�ام نادي باريس س�ان
جريمان الفرنسي ،إلتمام صفقة
مستقبلية.
وقال أنشيلوتي للصحفيني «نرحب
بالتفاوض م�ع إدارة بي إس جي،
إذا أرادت التعاقد مع مويس كني».
وأضاف امل�درب اإليطايل املخرضم
«علين�ا يف البداي�ة مراع�اة رغب�ة
الالع�ب ،ف�إذا كان يري�د البقاء يف
س�ان جريم�ان ،بالطبع س�يكون
على الناديين التف�اوض لتحقيق
هذه الرغبة».وتابع مدرب إيفرتون
«مويس كين يؤدي حاليا بش�كل
جيد م�ع الفريق الفرنسي ،لذا إذا
أراد باريس رشاءه عليه التفاوض
مع مسؤويل إيفرتون».
ويلع�ب موي�س كين ( 20عاما)
بصفوف باريس سان جريمان عىل
س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوس�م
الجاري ،دون وجود بند الرشاء.

وتألق كني مع الفريق
الباريسي ،حي�ث
سجل  10أهداف يف
 17مباراة بالليج
وان ودوري
أ بط�ا ل
أوروبا.

غوارديوال يمتدح مستوى روبن دياز
أشاد اإلسباني بيب جوارديوال،
املدير الفني ملانشستر س�يتي،
بأح�د الالعبين املميزي�ن يف
صفوف فريقه هذا املوسم.
وق�ال جواردي�وال ع�ن روب�ن
دي�از ،يف ترصيح�ات أبرزته�ا
ش�بكة «س�كاي س�بورتس»:
«عندما تشرتي الع ًبا تعتقد أنه
سيس�اعد الفريق،
لك�ن ال تع�رف
مقدار ذلك».
وأضاف« :قدرات
وفهم�ه
دي�از
للمباري�ات أم�ر
رائ�ع ..إنه يريد
يتعل�م
أن
ونحن جمي ًعا
معجب�و ن
بجس�د ه
وعقله».

وتاب�ع بيب« :إنه يذهب كل يوم
إىل صال�ة األلع�اب الرياضي�ة
يف الصب�اح ،حيث يق�وم بعمل
التدريبات ويأكل بش�كل مثايل.

إن�ه يعي�ش  24س�اعة يف ك�رة
القدم».
وواص�ل« :دياز يس�تطيع لعب
مب�اراة كل  3أي�ام ث�م التع�ايف

ف�و ًر ا ،
وعند م�ا
يك�و ن
لد ي�ك
ع�ب
ال
مثل�ه ،فهذا يبرر أهميته داخل
الفريق».
وأكم�ل جواردي�وال« :عندم�ا
يك�ون لدي�ك الع�ب يتع�رض
لإلصابة كل أسبوعني أو  ،3هذا
لي�س جي� ًدا للفري�ق أو النادي
نفسه».
وأتم« :يف سن  23عامً ا يمكنني
أن أضم�ن لك�م أنن�ا تعاقدن�ا
م�ع العب رائ�ع مل�دة  5أو  6أو
 7س�نوات قادم�ة ،والعث�ور
عىل ه�ذا ليس س�هلاً  ،لذا نحن
محظوظ�ون للغاي�ة ونأمل أن
يستمر دياز يف التطور».

كاسياس يحرض دوناروما على مغادرة ايطاليا
ح�رض إيكر كاس�ياس ،نائ�ب املدير التنفيذي ملؤسس�ة ري�ال مدريد،
اإليطايل جيانلويجي دوناروما ،حارس ميالن ،عىل ترك فريقه بنهاية
املوس�م الحايل.وينته�ي عقد دوناروما مع ميلان يف الصيف املقبل،
ولم يتوصل الطرفان إىل اتفاق بشأن التجديد حتى اآلن.
وكتب كاس�ياس عىل حسابه الرس�مي يف موقع التواصل االجتماعي
«تويتر»« :يف رأيي يجب أن يلعب دوناروما مع ن�ا ٍد لديه تقاليد ..أنا
مُ خط�ئ ميالن لديه تقاليد ..أعني أن يلعب مع نا ٍد أكثر قوة يف أوروبا
اآلن.يذك�ر أن دوناروم�ا س�بق أن ارتب�ط بالرحيل ع�ن ميالن صوب
يوفنتوس وباريس سان جريمان وتشيليس.
ويتص�در ميالن جدول ترتيب الدوري اإليط�ايل حال ًيا برصيد  40نقطة،
لكنه ال يشارك هذا املوسم يف بطولة دوري أبطال أوروبا.

أالبا
يضحي إلتمام
انتقاله إلى ريال مدريد

ميالن يقترب من التعاقد
مع سواليهو ميتي
اقرتب نادي ميالن م�ن التعاقد مع أحد الالعبني املميزين يف صفوف تورينو خالل
ً
الجاري.ووفقا ملوقع «كالتش�يو مريكاتو» اإليطايل ،فإن ميالن
املريكاتو الش�توي
يقترب م�ن التعاقد م�ع الفرنيس س�واليهو ميتي ،الع�ب وس�ط تورينو ،خالل
ش�هر كان�ون الثاني الجاري.وأش�ار إىل أن االتصاالت بني الناديين بدأت يف األيام
املاضية ،لكن ميالن س�يرسع الصفقة عقب تعرض س�اندور تونايل ،العب وسط
الروس�ونريي ،إلصاب�ة جديدة.وأوضح أن صيغ�ة الصفقة س�تكون إعارة حتى
نهاية املوسم ،مع إمكانية الرشاء نظري  10ماليني يورو.يذكر أن ميالن لديه العب
واح�د فقط يف خط الوس�ط حال ًيا ،حي�ث يعاني تونايل وإس�ماعيل بن نارص من
إصابات عضلية ،بينما تلقى رادي كرونيتش عدوى فريوس كورونا.

يبح�ث
ا لد نما ر ك�ي
كريس�تيان إريكس�ن،
العب وس�ط إنتر ميالن،
ع�ن ط�وق نج�اة ينق�ذه م�ن
الجحيم الذي يعيشه يف إيطاليا مع
امل�درب أنطونيو كونتي ،الذي يهمش�ه
بشكل كبري ،واستبعده من خططه.
نجم توتنهام الس�ابق ،يبحث ع�ن الرحيل خالل
فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية ،ومن أجل ذلك طرق
أب�واب العديد م�ن األندية الكبرى ،ومن بينه�ا ،توتنهام،
وبرش�لونة ،بحس�ب ما أش�ارت صحيفة «كوري�ري ديللو
سبورت» اإليطالية.
وكانت تقارير إس�بانية س�ابقة ،أش�ارت منذ أيام إىل أن إنرت
ميالن ،عرض الالعب عىل ريال مدريد ،وأتلتيكو مدريد.
لك�ن الصحيفة اإليطالي�ة ،أوضحت أن كل األندي�ة التي تحدث
معه�ا وكيل إريكس�ن ال تس�تطيع دفع راتب النج�م الدنماركي
حال ًيا.
كانت تقارير إيطالية ،قالت إن إريكسن يشرتط الحصول عىل 10
ماليني يورو سنو ًيا ،يف حالة االنتقال إىل باريس سان جريمان.

أالردايس يشكو نقص
المهاجمين بوست بروميتش

قال سام أالردايس مدرب وس�ت بروميتش إنه يجب تعزيز خط الهجوم
خلال فرتة االنتق�االت الش�توية الجارية وذلك عقب الخس�ارة يف كأس
االتح�اد اإلنجلي�زي لكرة القدم ب�ركالت الرتجيح أم�ام بالكبول املنتمي
للدرجة الثانية.ومع حصول كالوم روبنس�ون عىل راحة وانتقال تشاريل
أوس�تن عىل س�بيل اإلعارة كوينز بارك رينجرز ،لم يك�ن أالردايس يملك
أي بدائ�ل هجومي�ة خالل مب�اراة ال�دور الثالث ولم تضم التش�كيلة أي
مهاجم.وس�جل وس�ت بروميتش ،صاحب املركز قب�ل األخري يف الدوري
املمت�از برصيد ثماني نقاط من  17مب�اراة ،ثالثة أهداف فقط يف خمس
مباريات بكل املس�ابقات من�ذ تعيني أالردايس بدال من سلافن بيليتش
الش�هر املايض.وق�ال أالرداي�س للصحفيني «س�أتخذ مع باق�ي أعضاء
الجهاز الفني حكمي عىل الالعبني يف أقرب وقت ممكن ثم سندخل سوق
االنتقاالت لضم العبني بوسعهم تعزيز قوة التشكيلة».
وأضاف «لقد س�محنا بانتقال تشاريل إىل كوينز بارك رينجرز حتى نوفر
املال املطل�وب لضم مهاجم جديد».وتابع «لم نلع�ب بأي مهاجم ألننا ال
نمل�ك أي مهاجم .نريد العبا واحدا أو اثنني م�ن الالعبني املهاجمني ألننا
نحتاج لتس�جيل األهداف».وتعاقد وست بروميتش خالل الشهر الجاري
مع روبرت س�نودجراس العب وسط وس�ت هام يونايتد والحارس آندي
لونريجان.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
سقراط
ً
عملا فقط ،العاط�ل من يؤدي
لي�س العاطل م�ن ال يؤدي
عمالً يف وسعه أني يؤدي أفضل منه.
ح�اذر عمل الشر أكثر مم�ا تحاذر الع�ذاب بس�ببه املرأة
العظيم�ة هي الت�ي ُتعلمنا كيف ُنحب عندم�ا نريد أن نكره
 ،وكي�ف نضحك عندما نريد أن نبكي ،وكيف نبتس�م عندما
نتألم عبقرية املرأة يف قلبها جميع أرواح البرش خالدة  ،لكن
أرواح الصالحني خالدة ومباركة.
الرجل الصادق دائما ً طفل.
ً
إذا قلت للمرأة :أنتِ جميلة فافعل ذلك همسا ،ألن الشيطان
إذا س�معك ردد يف أذنه�ا صدى قولك م�رات قلة الدين و قلة
األدب وقلة الندامة عن�د الخطأ  ،وقلة قبول العتاب أمراض
ال دواء لها .

ين َ
اآلن
ال َم ْد َ
قاسم العابدي
اآلن ُتؤوي َّ
ين َ
ال مَ ْد َ
أفكار ْه
ظل
ِ
َ
ُ
صمت البحرياتِ ألغى دفق أنهار ْه
ُّ
ترو سريت ُه
لم
التي
كل
الجهاتِ
ِ
ُ
ظهر مِ سمار ْه
لوحاتها ُعلّقت يف
ِ
ناي ومسبحةٌ
يف ّ
كل زيتون ٍة ٌ
ً
َّ
عمر أشجار ْه
ما انفك ذاكرة يف ِ
َ
مازال يف غرب ٍة عن ذا ِت ِه فمش
للذاتِ يرس ُم أسفارا ً بأسفار ْه
ُ
واألغنيات التي تشدو عىل فم ِه
َ
ّوح حامَ ْت فوق أسوار ْه
من قهو ِة الر ِ
ري َّ
َيسبي قلوبَ العذارى غ َ
أن ب ِه
ً
جذع مشوار ْه
جرحا سيصل ُب ُه يف ِ
ويستف ُّز الليايل كلما رص َدتْ
مرسا ُه يف نظر ٍة َ
تاق ْت ألحبار ْه
فوق ّ
َ
مارس الغف َو َ
َ
الشوكِ ماترك ْت
مُ ْذ
ُ
آثار بأشعار ْه
أضالع ُه غري ٍ
أتمار ُُه لم تع ْد اّإل بمقصل ٍة
ْ
ّ
ّار ْه
لكنها لم تزل ُتصغي لتم ِ
َّ
َ
َ
غربت ُه
وحني عا َد بوج ٍه مَ ل
لم َ
يلق اّإل جثاميناً ألنصار ْه
َ
ِس ّك ُ
مرسّت ُه
ني أحزا ِن ِه أر َد ْت
ّ
لكن ُه ل ْم يغاد ْر قلبَ مضمار ْه
رأى املص َ
ري الذي يخشا ُه من أز ٍل
ماذا سيخىش؟ أيخىش َ
دفن أمصار ْه
َ
الرتبة الحمرا َء  ،أوق َدها
تملّ َك
عىل وُ ريقاتِ من َيرنو ألوتار ْه
أناس أحرقوا دمَ ُه
ويف
ضلوع ٍ
ِ
َ
ْ
كأخشاب مل ِنشار ْه
م
فيه
سيصط
ِ
ٍ
ُ
يحض ُنها
ُيو ّد ُع النا َر حيناً ث ّم
ّ
كأنها َ
أودع ْت جمرا ً بأشفار ْه
ً
ُي ُ
سه ُس ُه
تيح للموتِ أوقاتا ُ ،ي َه ِ
عىل طلو ٍل يراها َ
قبل أعذار ْه
أزرا ُر رؤيا ُه مازالَ ْت مُ َغلَّ ً
قة
ُ
ً
سيكش ُف يوما سرِ َّ أزرار ْه..
لِم َْن
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فيها انتقاد الذع وسخرية من العادات والتقاليد

حسين الذكر يكتب رواية تحمل أوجاع األمة
وبحثها عن لحظة الخالص

املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
يرى الناقد والصحفي محمود الهاش�مي ان
رواية «قب�س يف مدن عاه�رة «حملت أوجاع
األمة واضطرابها وبؤسها وبحثها عن لحظة
الخالص وفيها اتقاد الذع وسخرية من جميع
العادات والتقاليد التي تراكمت مع األزمان
وق�ال الهاش�مي يف ق�راءة نقدي�ة خص بها
(املراق�ب العراقي):حاول�ت كثيرا ان اتجنب
امرين مهمني قبل الولوج يف الكتابة عن رواية
قبس يف مدن عاهرة ملؤلفها األس�تاذ حسين
الذك�ر  ..األول عالقت�ي الخاص�ة بالكاتب و
التي تمتد لسنوات طويلة يف العمل الصحفي
 ..فضلا ع�ن معرفت�ي بواقع�ه االجتماعي
والثقايف والقيم�ي  ..الثاني  ..تجنب العنوان
( قب�س يف مدن عاه�رة ) حي�ث ان مفردة (
عاهرة ) أش�به م�ا تكون بالصدم�ة للقارئ
ال�ذي يحمّ�ل ه�ذه «الكلم�ة» الكثير وربما
تضبّب عليه ما س�وف يطالعه يف متن الرواية
من أحداث مهمة ملا تحمله من معان وخلفية
لدى املجتم�ع والقاريء بصورة تجعله يصب
ج�ل اهتمام�ه ،خاص�ة وان الوش�يجة بين
مفردت�ي ( قب�س ) و( عاه�رة ) تحت�اج إىل
فهم خ�اص ورؤية تتع�دى العالقة بني النور
والظالم .
واض�اف :ما علينا االعرتاف به  ،ان اللغة التي
كتب بها حسين الذكر روايته هي ذات اللغة
واألس�لوب ال�ذي يعتم�ده يف كتابات�ه العامة
 ،بم�ا يف ذل�ك اعمدته الصحفي�ة ( الرياضية
واالجتماعي�ة والسياس�ية والثقافي�ة )
الت�ي داب على كتابته�ا بمختل�ف الصح�ف
املحلي�ة والعربية والرواية ممتع�ة يف القراءة

حسين الذكر

محمود الهاشمي

 .وباالم�كان ان تطالع كل عن�وان فيها دون
الحاجة اىل املواصلة  ،الن الفكرة تنتهي حيث
ينته�ي العنوان ولو لصفح�ة واحدة  ،وهكذا
حتى نهاي�ة العمل ( واحدة ) وهذا يحس�ب
للكات�ب  ،فالس�طر األول بالرواية يقول ( لم
يك�ن من نباتات فط�ر الطبيعة  ،فقد نطقت
به تش�ققات س�طح القرية بعد زخات مطر
وموج�ات صقيع )  ..واخر اس�طر يف الرواية
 ،تق�ول  ( ،كانه وح�ي مالئكي يعزف الحان
الوداع مع زخات مط�ر رعدي هطل كجيثوم
س�ماوي ) ..ولفت اىل ان املؤلف لم يكتب عىل
غالف العمل انه رواي�ة وال قصة لكنه حينما
اهداني نسخة من العمل قال «هذه رواية «..
فيما هي اق�رب اىل مجموعة قصص قصرية
بخمسة وعرشين عنوان وبعدد صفحات بلغ
(  ) 160صفح�ة وهذه القصص من الصعب
فصلها عن بعضها النها تحمل ذات األسلوب
واللغ�ة والفكرة وطريقة التن�اول أيضا فيما
يربطه�ا ( رس ) هو ( االب�داع ) املتجيل يف كل

سطر وانتقاله من موضوع آلخر .
وبني :ان جميع القصص يف ( الرواية ) اش�به
م�ا تكون ( بالحل�م ) وعوال�م متخيلة  ،لكن
ال�راوي يتح�دث وق�د جعلها كانه�ا حقائق
 ،يح�رك ابطاله�ا وش�خوصها وامكنته�ا
بمه�ارة عالي�ة  ،ورسد في�ه انتقائية متقنة
لكل مفردة .س�وف نتوقف عن�د اول قصة و
الت�ي باإلمكان ان تكون لن�ا انموذجا ً لجميع
القص�ص األخرى واملبنية عىل افرتاض املكان
وغي�اب الزم�ان  ،وع�رض واق�ع مجتمعات
تعان�ي الظل�م ث�م ليأت�ي بط�ل اس�طوري
يحم�ل كل صف�ات التغيري ،لكن ه�ذه «األمم
« أو «املجتمع�ات «تتفاع�ل معه اىل حني  ،ثم
رسعان م�ا تخذله وتع�ود اىل فواجع حياتها
التي دابت عليها كل حني .
واوض�ح ان القص�ة األوىل اس�مها «الظهور
األول» و التي ب�دا فيها الكاتب بوصف البطل
وما يحمل من استثنائية فهو :
 -1لم يكن من نباتات فطر الطبيعة .

رقعة ش�طرنج ويش�كلون حكومتهم
 ..ومن هنا ينفتح املجال واس�عا لنقد
الحكومات وكيف تس�تخف بالشعوب

فنقود الحكومة تصرف عىل الحروب
ال عىل الشعوب.
االداء املرسح�ي اتس�م بالكوميدي�ا

«الرحيل عن الجنة» بين السيرة
الذاتية وتوثيق التغريبة اليمنية
املراقب العراقي /متابعة...
صدر ألحم�د الش�لفي الكاتب والصح�ايف اليمني
املقيم يف قط�ر ،كتاب جديد بعن�وان «الرحيل عن
الجنة» عن دار روزا للنرش يف العاصمة الدوحة .
ج�اء الكت�اب يف  241صفح�ة ،أقرب إىل السيرة
الذاتي�ة الت�ي تس�تخدم تقني�ات السرد يف قالب
واقع�ي حقيق�ي ،يحك�ي
بدايات صح�ايف يمني ولد يف
اليم�ن ع�ام  ،1978وعاش
فيه�ا حت�ى رحيل�ه ع�ام
 .2014واس�تعرض حيات�ه
من الوالدة ،وس�نواته األوىل
يف القرية واملدينة ،والطفولة
والدراس�ة والش�عر .ومىض
يف رسيادت�ه نح�و مرحل�ة
االلتح�اق بالعم�ل الصحايف
خلال التس�عينيات وم�ا
بعده�ا ،يف قال�ب روائ�ي
واقع�ي ،يلخ�ص مراح�ل
العم�ل الصح�ايف والقم�ع
السلطوي ،وحال الصحافة
يف اليم�ن يف عه�د علي عبد
الله صالح.يتضم�ن املؤلف
ش�هادات على لس�ان م�ن
عاش�وا الفترة ،م�رورا بأح�داث ح�رب ،2004
والح�راك الجنوبي عام  ،2007وصوال إىل ش�باط
 ،2011حي�ث كان اليم�ن أح�د بلدان ما يس�مى
الربي�ع العرب�ي .وبأس�لوب رسدي خت�م الكاتب
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

 -2لم يكن نيزكا سماويا .
 -3 -3كان وجها لم تالفه ازقة املدينة .
 -4ه�ذا البطل االس�تثنائي حمل معه معاني
التط�ور والحض�ارة والرغب�ة بالتغيير (
اس�تحرض يف جعبته حقب الحضارة ) ودخل
اىل اح�دى مدن الكات�ب املفرتضة ( العاهرة )
بعد اس�هاب طوي�ل يف وصف�ه والرتكيز عىل
اس�تثنائيته  ،بالق�ول ( قدماه مسرتس�لتان
تعربان الزمكان ) .
واس�تطرد :ان هذا البطل رسعان ما يكتشف
واقع املدن التي يدخلها ويتفاعل مع احداثها
وش�خوصها ( ادار راسه باتجاهات الحدث )
و( قبض بانامله الرحيمة عىل يد امراة مسنة
 ،رمتها براثن االس�نان يف مس�تنقع رذيلته )
 ..ه�ذا اللق�اء لبطله مع أبناء امل�دن املتخيلة
يتم�دد عىل جمي�ع القصص األخ�رى وما ان
يقول كلمت�ه التي تحمل معان�ي ( الحق ) ..
( والعدال�ة ) ورضورات ( التغيري )  ...وكيف
انه�ا تحدث ( الصدمة ) يف ه�ذه األمم املتعبة
( كانه زل�زال ناطق ينفث غضب�ه )  ..مثل (
ان االمة الت�ي تكون جذوره�ا هجينة غائرة
الضياع يف بطون غير معروفة يصعب عليها
اثب�ات توجهه�ا العقائ�دي ) لي�س مهما ان
نع�رف مدلول املقولة بقدر معرفتنا ان البطل
يمتلك فك�را وعقال متميزا ورغب�ة يف التغيري
والقض�اء عىل الظل�م  ،لكن حكمت�ه هذه لم
تأخذ م�دى اكثر من محيط�ه املرتوي  ،هكذا
ينته�ي دور البطل اىل ضحي�ة  ،حينما يلتقي
مع االرملة التي قبض عىل يدها وس�ارا معا ،
( جلس قبالتها ش�اركها البكاء ثم رثى حاله
وحالها ) .

«اوفر بروفة» كوميديا سوداء عن الحروب يمثلها مكفوفون
املراقب العراقب  /خاص...
قدم�ت فرق�ة السراج للمكفوفني يف
كربلاء عرض�ا مرسحيا حم�ل عنوان
«اوفر بروفة» تالي�ف واخراج وتمثيل
الدكت�ور عيل الش�يباني وه�ي عبارة
عن كوميديا س�وداء عـــ�ن الحروب
يف تجرب�ة جــــدي�دة ومتف�ردة ان
يك�ون املمثلـــــ�ون جميعـــا من
املكفوفني .
املرسحي�ة اظه�رت ق�درة املمثلين
املكفوفني عىل االقناع الفني وابداعهم
املبن�ي عىل مواه�ب كبرية م�ن خالل
أدائهم املعرب اللطيف السلس عىل مدى
ساعة ونصف وهم يدخلون مرسحية
داخ�ل املرسحي�ة .فه�م مجموعة من
النظارة يعشقون املرسح ويصادفون
مخرجا ع�اد م�ن الغربة اىل الخش�بة
ذاتها ويبداون بتشكيل فرقة مرسحية
ويبتك�رون ثيمة مرسحي�ة تدور عىل

أبيات خالدة في الذاكرة

رحلته برشح أس�باب دخول اليمن يف أتون الحرب
عام  2014من خالل اس�تعراض شخوص ورموز
األزمة يف اليمن ،ممس�كا بأدوات الش�كل الرسدي
خارجا عن النمط املح�دد للرواية الخيالية.يجمع
الكت�اب ب�ن دفتيه تاريخ مراح�ل مهمة يف تاريخ
اليم�ن ل�م تكتب من قب�ل عىل هذا النح�و ،وكان
يمك�ن أن توث�ق بش�كل ال
يخدم الحقيقة .بدأت رحلة
الكاتب عند رحيله من جنة
الريف يف مدينة إب اليمنية ،
نزوال عند رغب�ة والده الذي
قرر أخذه من أحضان قريته
إىل املدينة للدراسة ،وانتهت
برحيل�ه عندم�ا ب�دأت نذر
الحرب يف اليمن عام .2014
وما زال الش�لفي كغريه من
اليمنيني مرشدا خارج بلده،
بس�بب الحرب ،ويعرب بذلك
عن التغريب�ة اليمنية .ومن
هنا جاءت تس�مية الكتاب،
ورحلة الكات�ب لن تتوقف،
فبعد الحرب سيكون كتاب
آخر ع�ن هذه التغريبة التي
وزع�ت اليمنيين يف املن�ايف
وقذفته�م يف جحيم الحرب التي ال ترحم .وبني كل
هذه األح�داث روى الكاتب قصة ميالده وطفولته
وقصة تعز املدين�ة التي عاش فيها وحكاياته مع
الشعر والنرش وأيام الصحافة املرة.

الس�ـــوداء والس�خرية والتن�وع
والتنبي�ه اىل رضورة املرسح يف تثقيف
الشعب.
وهم ي�رددون :يف املسرح نلعب نتعلم
نمرح.
م�ن يش�ــــاهد ه�ؤالء املمثلين
املكفوفيــــ�ن ي�زدد ق�وة يف ال�روح
واصـــ�رارا على حـــ�ب الجم�ال
والحياة.
فه�م ق�د اعاق�وا االعاق�ة ع�ن ان
تسخرهم لها فس�خروها لهم وقدموا
لنا درس�ا يف االمــــل والق�وة والفن
وهــ�م يس�تحقون الثنــــــ�اء
والتقدير .
ان هذا العمل يس�تحــــق ان يعرض
يف جمي�ع مس�ارح العــــ�راق فكلنا
نحتــــاج�ه النقاذنا مما يش�اع من
احبـــ�اط وتثبيــــ�ط فـــي كثري
من االعمال الفنية.

واكم�ل :ان الذكر يف عمله ه�ذا يرى ان األمم
الجاهل�ة غالب�ا ما تق�ع فريس�ة ( الدجل )
ال�ذي يمتهن�ه ،ش�خوص محرتف�ون وم�ن
خاللها يهيمن�ون عىل مصري األمم ومصادرة
قرارها فمش�اهد الطقوس وحرك�ة املؤدين
له�ا وتفاعل االخري�ن معها في�ه الكثري من
الحيوية واملتعة باإلضاف�ة اىل ان تلك العوالم
الت�ي هي من خي�االت الكاتب على خصوبة
الفكر وس�عة الخيال  ،فيما تج�د ان الكاتب
قد وظف اللغة بش�كل يث�ري الحدث ويجعل
القاريء يدخ�ل يف عاملني م�ن واقع ومتخيل

« االنوناكي» الخارجون في ليلة اكتمال القمر السومري
املراقب العراقي  /متابعة
صدرت عن دار الورش�ة الثقافية
للطباعة والنرش والتوزيع يف بغداد
شارع املتنبي رواية «االنوناكي «
للروائية ( ميادة سامي ) خريجة
عل�وم الحياه /جامع�ة البرصة /
كلي�ة العل�وم و ف�ازت بالجائ�زة
الثالث�ة ملس�ابقة ش�بعاد للقصة
القصرية لعام . ٢٠٠٥
ان مص�در تس�مية الرواي�ة(
االنوناك�ي ) ه�م اللذين يخرجون
يف ليلة اكتم�ال القمر من كــــل
ش�هر س�ومري  ،من بني شقوق
واألرض لهم قامات طويلة بطول
النخي�ل  ،وعي�ون ح�ادة كعي�ون
الصقر  ،يركضون برسعة الربق ،
شعرهم من عشب االرض وسعف
النخيل وصوتهم من هدير الفرات
يأكل�ون م�ن اعتدى على أرضهم

ويعف�رون األرض بدم�ه حت�ى
ترتوي.
وبع�د الخ�وص يف اعم�اق احداث

محاولة في نسيان كزار حنتوش
وقع��ت الي��وم يف يدي نس��خة م��ن ديوان
كزار حنتوش (أس��عد انسان يف العالم)
ال��ذي طب��ع ع�لى نفق��ة صديق��ه الش��اعر
حميد س��عيد يف مكتب الم��دى عام 1999
يف بغداد.
عالوي كاظم كشيس
رسرت كثيرا ألن�ي افتق�دت ه�ذه
النسخة يف فوىض مكتبتي منذ سنوات
،وحزن�ت ألن طفال من اطفال ضيويف
قد عبث بهذا الكتاب وترك شخابيطه
عليه،لكن�ي ايضا رسرت ألن الطفولة
تالح�ق ك�زار حنتوش ول�ن يتخلص
منها ومن عبثه�ا الربئ،وكزار عاش
طفلا ول�م يم�ت اال جس�ده وظلت
روحه طفلة ناضجة شفافة حبيبة.
لهذه النسخة قصة احبها جدا،
فف�ي ع�ام  2000ويف الش�هر الرابع
كان علين�ا ان نس�افر اىل االم�ارات
نحن الفائزين بجائ�زة مجلة الصدى
االج�راءات
االماراتية،ولتس�هيل
الصعبة بخصوص سفري طلبت من
ك�زار حنت�وش ان نذهب اىل الش�اعر
حميد سعيد لهذا الغرض.
ذهب�ت اىل الديوانية وال اذكر من دلني
عىل بي�ت كزار حنتوش من اصدقائي
م�ن ادب�اء الديوانية،فتحت رس�مية

محيبس الباب ورست كثريا باستقبايل
وجاء كزار مرسعا بمالبسه البسيطة
ولم يتكلف كثريا بكلمات االس�تقبال
لكنه عانقني بمحبة ورسور،اعتذرت
ل�ه عن حض�وري بال موع�د فنهرني
ومنعني عن هذا الكالم واالعتذار،وبدا
مرتب�كا باختي�ار م�كان يلي�ق ب�ه
لنجل�س حتى اقرتحت عليه رس�مية
ان نجل�س يف غرف�ة خالي�ة اال م�ن
حصير بالس�تيكي بس�يط،بدا على
البي�ت ان الحص�ار ان�اخ بكلكله كله
فيه،ولك�ن الزوجين رس�مية وكزار
كانا يبتس�مان وتل�وح عىل وجوههم
قوة السعادة والقناعة .
ص�اح ك�زار بص�وت عال:رس�مية
الزم نحتف�ي ونحتف�ل بعالوي،وجاء
ص�وت رس�مية ودودا حبيب�ا بكلمة
واحدة:صار يتدلل.
وكان غدائ�ي س�مكة لذي�ذة م�ن يد
رسمية الطيبة.
إثناء ه�ذه الفرتة التي مرت،س�ألني

غري�ب ورسد رومانسي تتدافع في�ه الجمل
والكلم�ات بانس�يابية وسالس�لة ( ل�م تكن
الش�مس تل�م اط�راف مملكته�ا الشاس�عة
املمت�دة من فض�اء الحواس حت�ى طوباوية
التفكري  ،فقد أبقت بعض خيوطها اليوم عىل
قارعة الطريق ) .
وأت�م :ان الثيم�ة األساس�ية للعم�ل يرتك�ز
على معادلة الصراع بين ( الخير والرش )
وق�د يك�ون واضحا يف عن�وان ( ش�يطان يف
املدين�ة )  ..حين يؤك�د ( ت�داول الناس خرب
منازل�ة الحكيم والش�يطان )  ..كما ال ننىس
ان الكات�ب أحيانا يفلت م�ن مدارات خياالته
ولغت�ه الرومانس�ية اىل الواقع الذي يعيش�ه
ب�كل تجليات�ه ووضوحه مس�تخدما تراكيب
مث�ل ( ازالم الجب�ل ) كقرين�ة (ازالم النظام
) وم�ا ش�اكلها  ...كما وردت اس�تخدامات
قرآني�ة مث�ل ( س�كارى وما هم س�كرى ) (
وطاغوت) و(وآي�ة ) وجئتكم بقبس للتذكري
باالي�ة الكريمة ( اني انس�ت ن�ارا ً لعيل اتيكم
منه�ا بقب�س ) ..وخت�م :ان الرواي�ة حملت
اوج�اع االم�ة واضطرابها وبؤس�ها وبحثها
ع�ن لحظ�ة ( الخلاص ) وفيه�ا اتق�اد الذع
وس�خرية من جميع الع�ادات والتقاليد التي
تراكم�ت م�ع االزمان لتتح�ول اىل جبل يجثم
عىل واقع الش�عوب ويسلبها ارادتها وقرارها
 ،وق�د ع�رض املؤلف ه�ذا الواقع ال�ذي غلب
عليه الخيال واللغة الرومانس�ية بش�كل ينم
عن دراي�ة ودربة وتحك�م يف متابعة االحداث
والش�خصيات ال�واردة يف النص�وص وكان�ك
مدع�و الن تدخل هذا العالم الس�حري امليلء
باالبداع والحكمة .

ك�زار :ه�ل حصل�ت عىل نس�خة من
ديوان�ي الجدي�د (اس�عد انس�ان يف
العالم)؟.اجبت�ه :ال..لألس�ف .فصاح
بص�وت عايل :رس�مية هات احس�ن
نس�خة م�ن ديوان�ي لعالوي.جلب�ت
رس�مية نسخة من الديوان.وبدأ كزار
يكتب االهداء يل بصوت واضح:
عالوي
يا دمع الحسني ع
يا قصة مذبحة يف كربالء
حبك فوق النجوم
ّ
ورقتك اجمل من امرأة
يف سوق الذهب
ايها الغايل ّ
دق عىل قلبي
ُ
واغف تحت شجرة ليمون
ّ
وتذكرني
ّ
تذكرني دائما ايها الشاعر
املناضل

ايها الكربالئي
ك.حنت
ديوانية
وفجأة توقف عن الكتابةثم سألني يف
أي شهر نحن؟
أجبت :يف  25نيسان.
قال  :كم اكره هذه التسميات!!
فكتب  25فرباير 2000
قل�ت ل�ه :ي�ا ك�زار فرباير هو ش�هر
شباط.
فانقلب عىل ظهره من الضحك.
كي�ف يل ان انسى تل�ك العذوب�ة
واالصال�ة العراقي�ة الخالص�ة،كان
ك�زار مث�ل دارم�ي عراق�ي ال تع�اد
صياغت�ه وال يقلد،ل�ن انس�اك اب�دا
صديقي العزي�ز ،واردد مثلك دائما،يا
نرج�س حن.وانظر بعينك ماذا فعلت
الطفولة بديوانك،ولكن عليك ان تقبل
فللطفول�ة في�ك حص�ة كبرية،وكنت
تعي�ش حياتك بقوة ال�ف رضيع كما
قلت لك ذلك يوما.
وكان لقاؤن�ا بحمي�د س�عيد م�ن
الظراف�ة بحي�ث نس�يت حاجت�ي
للس�فر،وكل م�ن رافق ك�زار ينعدم
عنده الوق�ت والغاي�ات ويعود طفال
يشخبط عىل كل صفحة من صفحات
الروح ليبعث فيها عذوبتها.....رحمك
الله صديقي كزار.

الرواي�ة اس�تطاعت الروائي�ة ان
تنق�ل الحي�اة اليومي�ة لحض�ارة
سومر من خالل الواح سومر وما
ادت تلك الحض�ارة من ترشيعات
وقوانين له�ا اهميته�ا القصوى
عىل البرشية جمعاء ٠
ه�ذه التفاصي�ل الدقيق�ة ل�كل
مج�االت الحي�اة الس�ومريه من
الناحي�ة السياس�ية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية وباألخص
الزراع�ة والري ه�ذه داللة واعية
تحس�ب لجــــان�ب الروائي�ة
ميادة النها بح�ث وقرات املصادر
العديـــ�دة ال س�تقصاء التاريخ
الس�ومــــــري كم�ا يج�ب ان
يكون .
ع�دد صفح�ات الرواي�ة ٤٤٣
وتصميم الغالف واالخراج الداخيل
الفنان عيل كاظم الشوييل.

انسحاب كاتب عراقي
من رابطة عربية بسبب
التطبيع مع الصهاينة

املراقب العراقي /خاص
انس�حب الق�اص العراق�ي عب�اس
عجاج م�ن رابط�ة ادبية على االنرتنت
بس�بب مش�اركة رئيس�ها املغرب�ي يف
ن�دوة للتطبيع م�ع الكي�ان الصهيوني
.وق�ال عج�اج يف ترصي�ح لـ(املراق�ب
العراقي):أعلن عن انس�حابي من تمثيل
مكت�ب الرابطة العربية للقصة القصرية
ج�دا ،يف الع�راق ،و انس�حابي الكيل من
الرابطة التي يرتأسها جميل حمداوي ،و
مقر مكتبها الرئي�س يف املغرب.واضاف
:ان االنس�حاب ه�و بس�بب مش�اركة
رئيس الرابطة يف ن�دوة تنظمها جامعة
اب�ن غوري�ون بإرسائي�ل ع�ن طري�ق
( ،)Zoomدعم�ا للتطبي�ع م�ع الع�دو
الصهيوني .واشار اىل ان هذا اإلعالن يعد
ابالغا رسميا باالنسحاب الكيل.
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نظافة المدن و سالمة البيئة مسؤولية الجميع

اليكاد يمر يوم من دون أن
نرى ذلك المنظر المأساوي من
كميات النفايات المطروحة بشكل
يومي ومستمر في الطرقات
من دون مباالة ،اال ان هذه
األفعال تتنافى مع السلوك
المجتمعي القويم ،وتعاليم
الدين الذي اوصى به في اماطة
األذى عن الطريق ،فهذه
السلوكيات من العادات الخاطئة
والممارسات الالأخالقية حينما
تلحق الضرربالمجتمع ،وتشوه
مظهره الحضاري ،لما لها من
تأثير سلبي في الذوق العام ،وال
بد من تكاتف جميع األطراف
سواء كانت جهات حكومية او
مواطنين من أجل القضاء على
هذه الظاهرة.

كل يوم نجد أكواما ً من النفايات واألوراق
املتطايرة وعلب املرشوبات الغازية يف
الشوارع ،ولم نق َو عىل تنظيفها ،هذا ما
قاله عيل رشيد عامل نظافة (٢٤عاماً)
والذي يمارس مهنته منذ مايقارب اربع
سنوات ،مبيناً« :منذ أن بدأت بالعمل
حتى االن لم يتغري سلوك الناس ،منهم
من يرمي النفايات من السيارات عىل
اعتبار انه اليريد أن تتسخ مركبته،
ومنهم من يرميها بالقرب من الحاوية

بدال من رميها يف املكان املخصص ،فال
بد للمواطن أن يسهم يف نظافة البيئة،
وأن يضع النفايات يف كيس محكم داخل
الحاوية ،ويلتزم بمواعيد حضور عجلة
البلدية التي تجمع النفايات من املنازل،
اذ ان الحفاظ عىل البيئة يبدأ من املواطن
دون الحاجة اىل من يحسسه بذلك».
اىل جانب ذلك تبني ام محمد  « :اعمل
كأم عىل تعليم أطفايل وتوجيههم لحماية
البيئة واحرتامها والتعامل معها كأنها
حاجة رضورية لنا وللجميع ،فأنا
اغرس فيهم أهمية األشياء املحيطة بهم
واالستفادة قدر االمكان من محاوالت
تدوير الحاجات املنزلية الزائدة ،وكيفية
تحويلها اىل اشياء مفيدة بقليل من
الجهد لتاليف رميها يف النفايات.وتسرتسل
ام محمد بالحديث «ان تعلم آداب
النظافة منذ الصغر عىل املستوى الفردي
او العام هو بالتأكيد صفة حميدة وذو
فائدة كبرية ملستقبلهم».
والن الطفل بطبيعته يلتقط كل ترصف
وسلوك  ،فاألطفال يجدون متعة يف
أحداث الفوىض ،ورمي األوراق والرسم
عىل الحائط ،لذلك ال تكفي املعرفة
وإعطاء املعلومات وتهديد الطفل ،اال ان
االمر يتطلب املمارسة الفعلية ،الن من
الصعب تغيري االتجاهات والسلوكيات
يف مراحل الحقة ،النهاستصبح عادة
من الصعب إزالتها ،وتردف ام محمد «ال
يقترص هذا األمر يف املنزل فقط ،وإنما
يف مختلف االماكن كالشارع واملدرسة
والحديقة».
لذلك يجب عىل املواطن أن يكون صديقا ً
للبيئة وعىل االهايل أن ينصحوا أبناءهم
من باب املحافظة عىل النظافة ،النهم
القدوة البنائهم ،وليس من خالل التوجيه
الن األفعال يكتسبها الصغري ،مما

يشاهده ويسمعه اذ ان النظافة ترتبط
ارتباطا ً وثيقا ً بالثقافة.
املدير االداري يف أمانة بغداد أكد أن
«يف كل دائرة بلدية يوجد قسم خاص
بالوعي البلدي للمواطن ،وتنظيم األوقات
املحددة لرمي النفايات ،إذ قامت البلدية
بتوزيع األكياس واملكبات البالستيكية
الستعمالها ،وإقامة حمالت واسعة
للنظافة يف االزقة والشوارع ،مع ان
دائرة البلدية تبذل جهودا ً كبرية يف
الحد من تكدس النفايات ،اال ان هذه
الجهود تذهب هدرا ً بسبب املواطن الذي
اليرتقي ملستوى االهمية بنظافة البيئة
واملكان الذي يتواجد فيه ،وهناك تقصري
من بعض املواطنني ،فعمال النظافة
يقومون بأداء اعمالهم بشكل يومي ،اذ
ال يكاد ينتهي اليوم حتى نجد كما ً هائالً
ويستمر لبقية اليوم».
ويشري القييس اىل أن «بعض الجهات
تقوم بحرق النفايات ،اال ان األمانة غري
مسؤولة عنها مع انها اصدرت أمرا ً
منعت فيه كل منتسبي البلدية بعدم
حرقها  ،وان دائرة البلدية تتابع هذا
املوضوع».
مضيفا « ان املواطن بحاجة اىل ثقافة
نظافة ،وثقافة حب الوطن يف هذا البلد
والخوف عليه ،الن رمي األوساخ يف
األماكن غري املخصصة لها بات حالة
طبيعية لدى البعض ،السيما يف الشوارع
الرئيسة ،مع انهم ينتظرون من البلدية
أن توفر كل يشء سواء يف املناسبات
الشعبية و االعياد  ،فأحيانا كثرية ترى
الساحات مليئة ببقايا الطعام واالكياس
الفارغة ومخلفات اخرى بعيدة عن
الذوق والسلوك الحضاري ،والسبب يف
انتشار هذه الظاهرة هو عدم الشعور
باملسؤولية ،فاملواطن هو املسؤول

األول عن النظافة ،لذلك عليه أن ينظر
اىل املمتلكات العامة عىل أنها خاصة،
وبالتايل من واجب الدولة أن تخصص
الحاويات لذلك ،من انتظام مرور عجالت
النظافة وانتشال العمال للنفايات يف
مواعيد يومية ،للتخلص من العبث بها
وانتشارها بشكل عشوائي».
ويردف «اليمكن إصالح هذا السلوك اال
بتطبيق قانون صارم مثل ما تقوم به
مديرية املرور بفرض الغرامات الكبرية،
لتكون رادعاًملن تسول له نفسه رمي
النفايات».
الباحث النفيس واالجتماعي الدكتور عبد
الكريم خليفة اوضح ان «الثقافة البيئية
شبه مفقودة ،فاقامة الندوات الخاصة
بالبيئة والالفتات ال تعد عالجا ً للبيئة وال
تحل املشكلة ،فحلها يقتيض التعاون
والتنسيق مع الجهات املعنية ،وبذل
الجهود الحثيثة ،وتعميق السلوكيات
االيجابية يف الحفاظ عىل بيئة خالية من
امللوثات ،فانتشار القمامة عىل طول
الطريق يدل عىل وجود حالة عامة من
اإلهمال وعدم االكرتاث ،ومن يحاول إلقاء
املسؤولية عىل أطراف أخرى اويختلق
أسبابا واهية مثل عدم وجود حاويات
كافية ،فاالنضباط بالنظافة ينبغي أن
ينبع من الذات بعيدا ً عن االتكالية التي
تعودت عليها هذه الفئة من املجتمع،
حتى لو كانت الشوارع مليئة باالوساخ
بنسب معينة ،فليس من واجب املواطن
فقط أن يقوم بتنظيف الشارع ،بل يجب
ايضا أن يحافظ عىل نظافته».
مشريا اىل «اننا يجب أن نشعر بعمال
النظافة الذين يقفون ساعات طويلة يف
الصيف والشتاء لتنظيف مايلقيه الناس
من أوساخ ،وعىل الجميع أن يشعروا بهم
ويساعدوهم ال أن يزيدوا من اعبائهم».

اللغة العربية تنحر على طاولة االعالن التجاري
باتت تسميات املحال التجارية واألبنية يف مدينتنا
ويف مدن عراقية أخرى ،تمثل ظاهرة عامة تنم عن
جهل بما تحمله هذه األسماء من إساءة أو ميول أو
اتجاهات معينة ،فمن امتلك قسطا ً يسريا ً من الثقافة
والتعليم ،يالحظ ان ما تحمله لوحات اإلعالنات التي
تزين واجهات املحال التجارية والصناعية واألبنية
األخرى له دالالت متناقضة ،وقليل منها يحمل اسماء
جميلة ذات داللة واضحة ،والبعض يحمل اسم
صاحب املرشوع أو املحل وال ضري يف ذلك ،فال بأس
أن يحمل محل لبيع املالبس النسائية اسم الفاتنة
او ما شابه ذلك من صفات جمال املرأة ،لكن املعيب
أن يحمل اسما ً من أسماء الله الحسنى او اسما ً من
أسماء االئمة األطهار..
وهذا يظهر جهالً واضحا ً بأبسط القيم الدينية
واألخالقية ،وحتى الذوقية ،ناهيك عن الجهل الواضح
يف ابسط القواعد اللغوية.يقول الحاج كريم السماوي
(معلم متقاعد)« :إ َّن ما يكتب ويقرأ عىل واجهات
واضح لدى صاحب املحل،
جهل
املحال إنما ين ُّم عن
ٍ
ٍ
وهذا الجهل والتغايض املتعمدان ينسحبان أيضا ً
عىل الخطاط الذي كتب اللوحة الدعائية او اإلعالن
الضوئي ،فكان األجدر به أن يبدي النصح واإلرشاد
ألصحاب املحال باالبتعاد عن إطالق مثل هكذا

تسميات وعناوين ،قد تخدش الحياء او تيسء للذوق
العام او حتى للدين يف بعض الحاالت ،ان كان يف
اإلعالن إساءة لفظية ومعنوية».
مضيفا ً «اعرف كثريا ً من الخطاطني لجؤوا إىل عدم ذكر
أسمائهم عىل تلك اللوحات اإلعالنية منعا ً لإلحراج من
اللفظ واملعنى ،وان مثل هكذا إعالنات تعرب عن ثقافة
املعلن وعن التوجه العام يف احدث رصخات املوضة».
حامد الحسيني ( 26عاماً) ،يعمل بمحل لبيع األلبسة
النسائية يف سوق السماوة املسقف أطلق عىل محله
(حجابات السيدة زينب) سألته عن رأيه بهذه
التسمية ،فقال انها تسمية صحيحة وال توجد فيها
إساءة بحسب تعبريه عن معنى إسالمي ،واعتزازا ً
بصاحبة هذا االسم مستدركا ً «انه ال توجد إساءة
ملنزلة هذه السيدة العظيمة» ..ثم تركني ممتعضا ً
وقطع حديثنا بشكل متشنج.
أما صادق الخرضي (تاجر) فحدثنا عن رحالته
املستمرة بني دول الخليج والصني ،وعن اإلعالنات
واألسماء التجارية ،فهناك لالعالنات ضوابط وقوانني
سارية ،وتكون بموافقات وتراخيص من البلدية،
اذ يجب ان تكون ذات معنى رصني ال يخالف الدين
والرشع والذوق العام.
مشريا ً إىل أ َّن «األسماء يف مدننا ال تخضع لتلك
اإلجراءات ويغلب عليها تأثرها يف بوتيكات املدن
األوروبية والرتكية».
مطالبا ً الحكومة املحلية يف كل محافظاتنا بمتابعة
هذه الحاالت ،وتوجيه أصحاب املحال بأخذ موافقات
من الدوائر البلدية لتفادي اإلساءة وتجنب خدش
الحياء ،كما ناشد رجال الدين وخطباء املنابر أن
يضعوا هذا األمر نصب أعينهم وأن يحاولوا رفع
اإلساءة والتطاول عىل أسماء الله الحسنى.
بينما يقول محمد شامل ( صاحب مرطبات أالسكا)
«انه افتتح مرشوعه منذ عامني ويرى انه ال توجد فيه
إساءة ،وال بأس يف تسمية محال املرطبات يف السماوة
بأسماء الفواكه ( الربتقالة ،التفاحة ،املشمشة
وغريها) لكننا نرى إعالنا تجاريا بأضواء خالبة يحمل

اسم ( مخبز الرسول ،خرازية الزهراء ،بوتيك الحوراء
وغريها) وهنالك الكثري من املسميات التي نرتفع عن
ذكرها».وأضاف «إن املشكلة يف شوارعنا التي باتت
مليئة بهذه التسميات وال يوجد رادع أو حتى ناصح
إال ما ندر» .اإلعالمي يوسف املحسن يرى أن غياب
الترشيع واضح عىل اإلعالن التجاري ومواصفاته،
وان عدم التوقيع عىل اتفاقية املؤلف التي تضمن عدم
التجاوز عىل حقوق اآلخرين اإلعالمية واإلعالنية ،أباح
ألصحاب املحال التجارية وضع ما توعز به توجهاتهم
ورغباتهم الشخصية من أسماء وإعالنات عىل
واجهات تلك املحال والبنايات.
ويردف املحسن «يبقى الحل يف إصدار ترشيع يكون

عونا للسلطة التنفيذية يف منع هذه املمارسات،
إضافة إىل دور رجال الدين يف توضيح األبعاد السلبية
الستخدام الرموز اإلسالمية يف معامالت يومية
تجارية».وانت تمر عىل الطرق الرئيسة الرسيعة ،تجد
العديد من بائعي الخضار والفواكه وقد انترشوا عىل
ارصفة الطرقات ،فضال عن بائعي السمك والدجاج ،
اال ان ما شدني يف احد ايام صيف العراق الالهبة احدى
اللوحات وقد خط عليها (ثلج بارد للبيع!) ،اذ كانت
هذه اللوحة اعالن من احد بائعي الثلج ،وهو يجذب
املواطنني بهذه الطريقة املضحكة ،ورغم ان الحادثة
اصبحت مزحة ،اال انني اخاف ان اجد لوحة يف احد
االيام وقد كتب عليها «هذا البلد صالح للعيش!».

الكابل الضوئي ..هل يقلب
الطاولة على الـ«»Wi Fi

معارك تخوضها الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية ،وجهاز االمن
الوطني واملخابرات والجهات الساندة مع مهربي السعات ،أطلق عليها
عمليات «الصدمة» ،لكسب مليارات الدنانري العراقية ،وتحسني خدمة
االنرتنت ،تقابلها اتهامات متبادلة بني املشرتكني وأصحاب االبراج عن
الخدمات وغالء االسعار ،وبطء االنرتنت وفوىض االبراج ،وخدمة يريدها
املواطن تواكب الدول املتقدمة يف العالم ،بني هذا وذاك ،كنا نخوض حوارات
مع موظفي رشكة االتصاالت واملعلوماتية يف وزارة االتصاالت ،واصحاب
االبراج واملواطنني ،ملعرفة حقيقة االنرتنت يف العراق.
قررنا أن نبدأ من أصحاب االبراج التي تغزو األزقة يف العاصمة بغداد
واملحافظات ،وحبذ أغلبهم عدم ذكر االسماء ،ألسباب خاصة بكل واحد
منهم ،فقال أول املتحدثني عنهم :إن ارتفاع اسعار االشرتاكات يعود
سببه اىل جشع وزارة االتصاالت ،اذ انها تفرض سعر امليكا بأكثر من (70
دوالراً) عىل الرشكات ،بينما سعر امليكا (بحسب مايقول أصحاب االبراج)
يف االردن والدول املجاورة هو(دوالران) فقط!.
هذه املعلومة تبعتها معلومة صادمة اخرى ،وهي ان هذه الرشكات
تشرتي(  1ميكا) من وزارة االتصاالت بسعر( 80 -70دوالراً) ،وتبيعها
اىل املواطن بزيادة ارباح عليها ليصل سعر الـ( 1ميكا) اىل ( 120دوالراً).
ويتدخل صاحب برج آخر يف بغداد بحديث ملفت للنظر ،قائال ً «الرشكات
يف العراق تعتمد يف تجهيز املواطنني باالنرتنت عىل الكاش (االنرتنت
الوهمي) ،اذ انها تدمج نسبة قليلة من االنرتنت االنرتنشينال مع الكود
كاش الذي هو عبارة عن سريفرات تخزن يف الدلتا ،وهي عبارة عن انرتنت
غري حقيقي.
ونوه بأن ما اشيع عن وزارة االتصاالت انها قامت بحملة للقضاء عىل
تهريب سعات االنرتنت ،وهذا ما تداولته االخبار ،لكن الواقع هو ان
هناك تهريبا عكسيا ،اي بمعنى تهريب من خارج العراق اىل الداخل،
وليس العكس ،اذ لجأت الرشكات لرشاء حزم االنرتنت من الدول املجاورة
بأسعار رمزية ،مقارنة بأسعار وزارة االتصاالت يف سبيل تخفيض السعر
للمواطن.
املهندس عيل محمود مدير مديرية البنى التحتية يف الرشكة العامة
لالتصاالت واملعلوماتية يف وزارة االتصاالت ،قال« :سعات االنرتنت تدخل
عرب املنافذ الحدودية املتعددة للبلد (منافذ سعودية وكويتية واردنية
وايرانية ،واملحافظات املحاذية القليم كردستان) ،وذلك لكون السعات
الداخلة القليم كردستان من تركيا ال تخضع للسياسة املتبعة يف وزارة
االتصاالت االتحادية ،لذلك تكون السعات الداخلة رسمية ،عندما تكون
نافذة عرب بوابات النفاذ الرسمية العراقية املتواجدة يف جميع املنافذ
الحدودية ،وكذلك محافظتا كركوك واملوصل املتآخيتان مع اقليم
كردستان ،وعندما تكون هناك سعات مهربة ،فهذه تدخل من دون املرور
ببوابات النفاذ الرسمية ،املتواجدة يف املناطق الحدودية ،وان اغلب السعات
املهربة للعراق تكون عن طريق اقليم كردستان ،اذ تدخل من تركيا اىل
داخل االقليم ،ولكون وزارة االتصاالت االتحادية غري مسؤولة عن السعات
الداخلة من اقليم كردستان ،بالتايل عدم سيطرتها عىل هذه السعات،
الختالف السياسة املتبعة يف االقليم عن سياسة الوزارة االتحادية».

آليات تعامل ذوي المرضى مع االطباء
عىل بعد أمتار من مكتبه وداخل احد املستشفيات الحكومية ،كانت
اصوات الشجار والرصاخ تتعاىل شيئا ً فشيئاً ،ليتفاجأ بعدها احد االطباء
الذي فضل عدم االفصاح عن اسمه بهجوم عىل مكتبه واعتداء من
قبل ذوي احد املرىض ،فبعد أن تويف املريض الذي كان مصابا ً بفريوس
«كورونا» ،وجه ذوو املتوىف االتهامات للمالك الطبي باهماله وعدم
توفري قناني االوكسجني الكافية له ،وهذا دفعهم اىل رضب الطبيب
املرشف عىل الحالة.
يقول الطبيب« :كانت الصلة التي تربط الطبيب واملواطن مليئة بااللفة
واملودة والرغبة باملساعدة يقابلها االحرتام والتقدير ،ولكن مع ضعف
الواقع الصحي وبروز مشكالت ال تعد وال تحىص اثرت يف مستوى
الخدمة املقدمة ،ما ادى اىل تحول تلك العالقة اىل عدم تفاهم وشجار
ورضب واعتداءات ال تنتهي ،مع جهل املواطن وعدم ادراكه بان الطبيب
يقدم اليوم اقىص ما لديه من خدمات ،ولكن العجز الحاصل يف توفري
االجهزة واملستلزمات الطبية يمنعه من تقديماالفضل».
االجراءات التي وصفت بالبطيئة وغياب االستجابة الفورية للنداءات
التي يوجهها االطباء للجهات املعنية لدى تعرضهم للرضب واالهانة

اثناء ممارستهم للعمل ،دفعتهم اىل ايصال صوتهم للمختصني .عضو
الفريق االعالمي والطبي يف وزارة الصحة الدكتور محمد كاظم محسن،
قاض خافر من املحكمة االتحادية
اشار اىل انه تم االتفاق عىل تخصيص ٍ
ملتابعة االعتداءات التي يتعرض لها االطباء واتخاذ الالزم ،وجاء ذلك
االجراء بعد لقاء مع وزير الصحة والقيادات االمنية ،وأن يجري التحقيق
يف مكان االعتداء ،عوضا عن االجراءات السابقة التي كانت تفرض عىل
الطبيب أن يتقدم بشكوى قد تتأخر اليام لحني اجراء الالزم.وعىل الرغم
من اتصالنا باكثر من جهة صحية من اطباء ومعنيني من اداريني
ومسؤولني ،اال ان اغلبهم رفض املشاركة واطالعنا عىل ما شهده يف ما
يخص هذه الظاهرة ،فبعضهم قد تخوف من االفصاح بسبب املساءلة،
واآلخر قد وضعنا يف خانة االنتظار والتأجيل .وبحسب الدكتور محمد
كاظم محسن فقد تم االتفاق مع القيادات االمنية ووزارة الصحة ،عىل
تشكيل مركز رشطة مصغر داخل املستشفيات ،ويضم عنرصين امنيني
اللقاء القبض عىل املتجاوزين ،وايداعهم الحجز لحني محاسبتهم
وعرضهم عىل الجهات القضائية .من الالفت للنظر أن االعتداءات عىل
املالكات الطبية ليست مشكلة محلية فقط ،بل تعاني منها الكثري من

الدول العربية ،فاذا ما تعرض املريض لنكسة صحية او وفاة ،تجد ذويه
واقاربه يعتدون عىل املستشفى واطبائها ويقومون بتكسري االجهزة
الطبية واملعدات املختلفة ،ولم يتم وضع حل جذري لهذه املشكلة لغاية
اآلن ،والقاسم املشرتك والسبب الرئيس لهذه االعتداءات يعود يف الغالب
اىل الرتاجع الحاصل يف الخدمات الصحية يف تلك البلدان .لم يعد االعتداء
مقترصا ً عىل االطباء فقط ،بل تعدى االمر اىل تهديد املؤسسة الصحية
ومالكها باكمله ،ويعزو الباحث بالشؤون االجتماعية والنفسية ويل
الخفاجي هذا االمر اىل عدة اسباب ،منها تردي الوضع العام ،واالعتداء
عىل املؤسسات الحكومية لغياب العقاب الفوري ،فضال عن ضعف
الضوابط االجتماعية ،كالعادات والتقاليد واحرتام النخب والشخصيات
املهمة يف املجتمع.مع تزايد اعداد االصابات بالجائحة التي رضبت العالم
بارسه ،دخل الكثري من املصابني اىل املستشفيات لكنهم تفاجؤوا بوجود
نقص يف اجهزة التنفس ،بالرغم من وجود مساع لتوفريها ،اال ان حجم
املشكلة كبري جدا ،وانعكس بشكل سلبي عىل آليات تعامل ذوي املرىض
مع االطباء ،اذ قد يكون الطبيب املعالج عرضة لالعتداء والتجاوز من
قبل اهل املصاب.

اين وعودكم ايها المسؤولون؟
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السالم عليكم و رحمة الله
اىل املسؤولني يف وزارة الدفاع
ه�ل هذا هو جزاء اإلحس�ان لنا بعد خ�وض املعارك ضد
اإلرهاب والتضحيه بأرواحنا  ..اننا اليوم نناش�دكم بأسم
االنس�انيه ..ونقسم عليكم برشف العسكريه ان التنسوا
أبط�ال الدف�اع من انج�از توطني رواتبه�م  ..وهي احىل
هدية تكون بعيد تأسيس الجيش العراقي الباسل .
ولكم االمر  ..مع التقدير

* ابو فاطمة
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ً
الموازنة تفتح ً
مشرعا للفساد عبر منح الحق للوزارات ببيع اصولها المملوكة
بابا
اعتبر النائ�ب جم�ال املحم�داوي ،أن
مشروع قان�ون املوازنة للع�ام الحايل،
يفت�ح بابا ً مرشع�ا ً للفس�اد من خالل
من�ح الح�ق لل�وزارات ببي�ع اصوله�ا
اململوك�ة ،داعيا اىل ح�ذف مادتني منها
للحيلولة دون ذلك الفساد ،حسب قوله.
وق�ال املحمداوي يف بيان تلقت صحيفة
( املراق�ب العراق�ي ) نس�خة من�ه إنه
ي�ؤرش مجموعة م�ن املالحظ�ات التي
تضمنها مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادي�ة لس�نة  2021بخص�وص
االص�ول اململوكة للدول�ة حيث تضمن
مشروع القان�ون م�واد خطيرة م�ن
شأنها ان تمنح الحكومة الحالية الحق
يف الترصف يف تلك االصول ومنها :
 -1املادة ( )41و التي تتضمن امرين :
أ -انها تسمح بتصحيح صنف األرايض
املثقلة بحق التصرف الزراعي اململوكة
للدولة وتحويلها اىل قطع سكنية وتنقل
ملكيته�ا م�ن الدولة ألغراض س�كنية
 ،وتنه�ي اس�تغاللها ألغ�راض اإلنت�اج
النباتي او الحيواني  .وتس�مح لصاحب
ح�ق التصرف ان يحولها م�ن الغرض
الزراعي اىل غرض سكني او تجاري.
ب -تمنح وزارة املالية حق بيع االرايض
الزراعي�ة الصحاب الحق�وق الترصفية
فيها  .والتعامل مع هذا املوضوع يتطلب
تحدي�د األس�لوب األكثر نفع�ا اليرادات

الدول�ة هل يتحق�ق ببيع تل�ك االرايض
أم اإلبق�اء عىل عق�ود االيجار الصحاب
الحق�وق الترصفي�ة أو لنفس رشكات
ال�وزارة إلقام�ة مش�اريع اس�تثمارية
تش�كل مص�درا لزي�ادة واردات الدولة
وبش�كل دائمي دون اُسلوب البيع الذي
يوفر ايرادات ملرة واحدة وتنقطع بعدها
 ،ان مجموع األسئلة اعاله تدعو للرتدد
يف إق�رار هذه املادة وكان االجدر ان يتم
مناقشة املوضوع بشكل مستقل وليس
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الرجوع عن الخطأ فضيلة

فقرة من ضم�ن قانون املوازنة الختيار
األس�لوب األنف�ع للدولة بم�ا يحقق
اي�رادات كبرية ودائم�ة .لذلك نطالب
برفع هذه املادة من مرشوع املوازنة.
 -2امل�ادة ( )47م�ن املوازنة تتضمن
مبدأ خطريا ً وفيه تفريط بالغ بأصول
الدولة اململوكة للرشكات العامة حيث
تقرر الحق للوزارات ببيع تلك االصول
 ،علم�ا ان ه�ذه األصول ق�د رصفت
الدولة عىل تشييدها عرشات مليارات

الدوالرات ولس�نني عديدة واألخطر يف
ه�ذه املادة انها تباع يف ظروف هيمنة

اغيثونا
السالم عليكم

نطالب باصدار جدول لترقيتنا
السيد الكاظمي املحرتم السالم عليكم
نناشدكم نحن ضباط الجيش السابق بانصافنا
 ..حيث لم تتم ترقيتنا يف جدول كانون بس�بب
ع�دم وج�ود مناص�ب لرتقيتن�ا وخاصة صنف
الدفاع الجوي لذا نطالبك باصدار جدول لرتقيتنا
م�ن تاريخ الجدول انفا النن�ا ظلمنا وهذا حقنا
علما انه تم مناش�دتك الكثر من مرة وان ش�اء
اللة نامل خريا من سيادتك ..
وتقب�ل تحياتن�ا نح�ن اخوانك ضب�اط الجيش
السابق.

* أبو عيل الدراجي

* مصطفى محمد حميد

هل يقف البرلمان مكتوف االيدي امام خروقات ملف المحاضرين المجانيين؟

* محمد كامل

* جعفر حسن طالب

مناشدة

نرجو م�ن جنابكم الكريم االيعاز للمديريات كاف�ة برتقية إخوانكم وابنائكم
االبطال منتس�بي وزارة الداخلية حيث لدينا قدم ومس�تحقني ترقية ان الذين
ل�م يرتق�وا يف تم�وز  ٢٠٢٠ويملكون قدم�ا نرجو ترقيتهم يف ج�دول كانون
الثاني وبالخصوص الذين يقراون ويكتبون املظلومني ونحن اآلن نعيش أيام
تأسيس عيد الرشطة العراقية البطلة ومن الله التوفيق والسدا.

السالم عليكم
السيد رئيس الوزراء
نرجو م�ن جنابك�م الكري�م اع�ادة النظر يف
عملية تس�عري الدوالر وجعلة ذا مبلغ منصف
يناسب جميع الطبقات اليوم السوق العراقي
يشهد ركود شبه تام نرجو منكم اعادة النظر
يف تحديد سعر الرصف مع التقدير

ياس�يادة ن�واب محافظة ذي قار ه�ل تعلمون
ان ابن�اء محافظتك�م وابن�اء مدينتك�م نائمني
بالشارع عىل التبليط يف بغداد  ..ال اقول ابنائكم
الننا نفرق عن اوالدكم الن ابنائكم ال يعيش�ون
مثل معاناتنا حيث انه حني يتخرج يجد التعيني
باحس�ن مكان مجهزه له باب�ا النائب او ماما
النائب�ه انتم تعرفون بما يعاني الخريجني او ما
ال تحس�ون فقط اريد ان اعرف بعد يومني كيف
س�تواجهون الناس عندما ترجعون للمحافظه
ه�ل تأت�ون وتوهموننا بوع�ود كاذب�ه يا ناس
س�أمنا  ..نريد حقنا فنحن من�ذ 26يوم نائمني
على التبليط بحر الش�مس والظ�روف الصعبه
والوباء.

الفس�اد عىل قرارات الدولة مما يعني
انها س�تقود لبيعها بأرخص األثمان
وم�ن املؤك�د ان الساس�ة النافذي�ن
وم�ن خلال واجهاته�م التجاري�ة
سيس�تحوذون على ه�ذه األص�ول
الوطني�ة  ،وم�ن ه�ذه امل�ادة واملواد
التي تشابهها يف قانون موازنة ٢٠٢١
تتض�ح سياس�ة الحكوم�ة بالتوجه
إلنه�اء ملكي�ة الدول�ة ل�كل األصول
اإلنتاجي�ة س�واء كان�ت زراعي�ة او
صناعي�ة وعرضها للبي�ع  ،وال ادري
م�دى ارتباط هذا التوجه بسياس�ات
ونصائ�ح صن�دوق النق�د ال�دويل
ورشوطه القاس�ية على العراق !.ويف
الختام ق�ال «بناءا عىل م�اورد اعاله
ندعو اىل ح�ذف املادتني املذكورتني اذ
انه�ا تخال�ف دع�وى الحكومة بدعم
القطاع الزراعي كما انها تفتح الباب
ً
مرشع�ا امام الفاس�دين لالس�تيالء
على االص�ول و االرايض الزراعي�ة و
العقارات اململوكة للدولة».

طالب�ت أوس�اط برملانية مجلس
الن�واب بالتدخل النصاف رشيحة
املحارضين املجانيني يف محافظة
دياىل .

وقال�ت النائب�ة عن دي�اىل ناهدة
الداين�ي  »:ان ن�واب دياىل قرروا ،
كجهة رقابية  ،اس�تدعاء اللجنة
الحكومي�ة املرشف�ة على مل�ف

املحارضي�ن املجانيين لبي�ان
اس�باب االعرتاض�ات واملخالفات
الت�ي رافق�ت اعلان اس�ماء
املحارضي�ن املجانيين « ،مؤكدة
رف�ض الن�واب اوام�ر تعيين�ات
املحارضين لغياب معايري العدالة
واالنص�اف « ،الفتة اىل  »:ان نواب
دي�اىل ل�ن يقف�وا مكت�ويف االيدي
امام هكذا خروقات» .
وش�ددت الداين�ي على رضورة
اعادة التعيين�ات املعلنة اىل املربع
االول  ،وفق آليات تشمل االقضية
وب�ارشاك مديرياته�ا الرتبوي�ة
م�ع تش�كيل لج�ان علي�ا العادة
مل�ف املحارضي�ن اىل نصاب�ه
الحقيق�ي والعادل  ،بم�ا يضمن
اس�تحقاقاتهم بعيدا عن تأثريات
املحسوبية .

من ضحو بأرواحهم
يستحقون قطعة ارض

التماس

اىل من يهمه االمر من املسؤولني
و اخوتي العراقيني،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،
بع�د ان س�دت كل االب�واب بوجهي،
اتوج�ة اىل الل�ه اوال واليك�م ثاني�أ،
عىس ان تكونوا س�ببا بحل مشكلتي
البس�يطة ان شاء اللة لديكم ،وصعبأ
ج�دا علي ،اخوت�ي اصب�ت بح�ادث
وتهشمت فقراتي ولم استطع العمل
بعد الحادث ،والدكتور قال يل راجعني
كل ش�هر حت�ى اجدد الي�ك العالج او
استبدله واجري لك تخطيط عظام..
لكن لسوء حالتي املادية و منذ سبعة
اش�هر ل�م اراج�ع الدكت�ور وصحتي
متدهوره ،واناصاحب خمسة اطفال
ينترضون من�ي ان اعيله�م وال املك
الراتب وال اي مصدر اخر سوى رحمة
الله،واطف�ايل يتحسرون عىل ابخس
االشياء،و اطلب من الله ومن جنابكم
الكري�م ان تنضروا ايل بعني الرحمة
واالخ�وة والغريه العراقي�ة وبأصلكم

الطيب وان ترس�لوني اىل الطبيب ملرة
واحدة فقط ، ،الني الاملك يشء سوى
عطف الجيران عيل ،،اخوتي ارس�لو
اي ش�خص يس�أل الجريان عني قبل
مساعدتي .للتأكيد من صحة كالمي،
واس�لوهم عن حالت�ي ووضعي وعن
صحتي،وسلامتكم  ،،اخوك�م اب�و
محمد  ،بغداد،
* ابو محمد

نتمن�ى من الدول�ه العراقيه بش�قيها الترشيعي والتنفي�ذي ان ينصفوا
القوات االمنيه بكافه صنوفها من خالل منحهم قطع األرايض ومنع اي
قطع يف رواتبهم حتى وان كان بنس�به قليل�ه الن اغلبهم اليمتلكون اي
عقار ومعظمهم يسكنون باإليجار وأماكن عملهم بعيدة عن مساكنهم
ويداومون اكثر من إجازاتهم ونطالبكم بمخصصات اضافيه لهم ألنهم
حماة العراق وسور للوطن األمن.

* جاسم التميمي

مناشدة من عائلة فقيرة
مناش�ده م�ن عائل�ه فقيره مكون�ه من
ام وثلاث بن�ات وول�د واحد يس�كنون يف
محالت صغريه يف بل�دروز محافظه دياىل
حي�ث أن الول�د الوحي�د يتيم وه�و املعيل
الوحي�د لعائلتني ام�ه واخوات�ه وزوجته
واطفاله حيث انه حاليا يف السجن يقيض
محكوميه ٦اشهر..
نطل�ب م�ن س�يادتكم التدخ�ل االب�وي
وم�ا كان لل�ه ينم�و الطلاق رساح ه�ذا
الول�د املدع�و محم�د عبد األمير محمود

مناشدة الئ السيد القائد العام
اىل السيد مصطفى الكاضمي املحرتم ..
و اىل السيد وزير الداخلية عثمان الغانمي
املحرتم اني الطالب «احمد الدليمي» التمس ان
تنرض بطلبي باستثنائي من املعدل و قبويل يف
كلية الرشطة العراقية الدورة  69حيث اني من
املتقدمني اىل الدورة  7و الدورة  8و الدورة  9يف
معهد اعداد مفويض الرشطة والدورة  67و الدورة
 68يف كلية الرشطة ولم اقبل يف اي دورة بسبب
معديل  ..يف اول يوم يف املدرسة عندما سالني املعلم
ماذا تريد ان تصبح عندما تكرب قلت لة ضابط
 ..منذ طفولتي وانا اعد السنني سنة بعد سنة
الكرب واقبل يف كلية الرشطة بسبب حبي لهذه
املهنه رغم االيام الصعبة التي واجهتها يف الدراسة
بسبب الرضوف املعيشية وحالتي املادية لكون
والدي متويف  ..واخريا املعدل حرمني من تحقيق
حلمي الن ليس لدي االمكانية الضع تدريس
خصويص يف السادس .

* احمد الدليمي

م�ن جهت�ه ق�ال نائ�ب محافظ
دي�اىل الفن�ي محمد قتيب�ة  »:ان
اللجنة املشكلة يف ديوان املحافظة
،باشرتاك مديرية الرتبية  ،تعاملت
مع املعلومات وقوائم املحارضين
عىل قرص مدم�ج ولم تطلع عىل
الوثائق الخاصة بهم بسبب ضيق
الوقت وقرب انتهاء الس�نة املالية
 .وان االخط�اء املطبيعي�ة الت�ي
ظه�رت بالقوائ�م وتك�رار بعض
االسماء كان بسبب رسعة انجاز
اللجنة العمالها .
واضاف  »:ان هذا االمر س�يعالج
عن طريق الحذف واضافة اسماء
اخ�رى ب�دال عنه�ا « ،مؤك�دا ان
اللجن�ة ترحب باي جه�ة رقابية
لتدقي�ق املعلوم�ات ال�واردة م�ن
مديرية الرتبية .

الب�اوي وش�موله بالعفو كونه مس�ؤول
ع�ن عائلتين والمعي�ل له�م س�وى هذا
الول�د الوحي�د ويم�رون بظ�روف صعبة
وامه عاجزه عن الحرك�ه وإحدى اخواته
مريضه بمرض عضال وتحتاج من يراجع
بها للمستش�فى فال معيل لهم سوى هذا
الولد الوحيد الرجاء من س�يادتكم التدخل
االب�وي ألطلاق رساح�ه وانق�اذ عائلت�ه
وشكرا لسيادتكم.

* حسن حنون

في ميزان إنسانيتنا تجاه
من قست عليهم الحياة
تواجه املارين من أس�فل مجسر تقاطع
الصمود وس�ط البرصة عبارة «إنس�انية»
معلق�ة عىل الفتة تحمله�ا إحدى دعامات
املجسر وتحتها مالبس بمختل�ف األلوان
واألحجام واألنواع إلعانة من قس�ت عليه
الحياة.ومع اش�تداد برودة فصل الش�تاء
وتعمق أيامه..يرتجف البعض من ساكني
أغنى مدن العراق من الربد لقلة ما تحمله
أجس�ادهم م�ن مالب�س أس�هم بتعريتها
وتهرئه�ا الزمن.ورغ�م ذل�ك تبرز ل�دى
الكثريي�ن جوان�ب مرشقة من اإلنس�انية
للمش�اركة يف التكافل االجتماعي بأبسط
أشكاله وبطريقة تحفظ كرامة املحتاجني
واملتعففني وتتيح املس�اعدة للقادرين من
دون «رياء».

حملة وطنية لمكافحة ادغال الحنطة
التي تتسبب بتلف ثلث المحصول
انطلق�ت يف محافظ�ة الديواني�ة حمل�ة خاص�ة بمكافحة
أدغ�ال الحنط�ة لجمي�ع املس�احات الزراعي�ة املنتشرة يف
عم�وم املحافظة.وق�ال رئيس اتح�اد الجمعي�ات الفالحية
محمد كش�اش إن الحملة ش�اركت فيه�ا رشيحة الفالحني
واملزارعين بعد رشاء املواد واملس�تلزمات الخاصة يف الحملة
م�ن املكاتب الزراعية ،مشيرا إىل أن وزارة الزراعة لم تجهز
املواد للمزارعني.

الطلبة يناشدون
بتوفير الكتب المدرسية
ناش�د ع�دد من طلب�ة إعدادية حجر ابن ع�دي يف قضاء
الزبري غربي البرصة بتوفري الكتب املدرسية لهم.
وقال�وا يف مناش�دتهم الت�ي وردتن�ا ،إنه�م إىل اآلن ل�م
يتس�لموا جميع الكت�ب املنهجية يف وقت ه�م مطالبون
ب�أداء التحضير والواجبات الت�ي يكلفون به�ا من قبل
مدرسيهم.
كما تس�اءلوا عن أس�باب عدم توفر الكت�ب الجديدة أو
القديمة (املستهلكة) من العام املايض.

الديوانية :تلكؤ جميع
المشاريع الوزارية

أكدت الحكومة املحلية يف الديوانية تلكؤ جميع املشاريع
الوزاري�ة املنف�ذة داخل املحافظة وبمختل�ف القطاعات
الحكومية.وق�ال املعاون الفني للمحافظ ناظم الش�بيل
إن املش�اريع املتلكئ�ة ه�ي مشروع مج�اري الديوانية
الكبري ومرشوع إنشاء  64مدرسة ،فضال عن املستشفى
االسرتايل واملجمعات السكنية وعدد من املشاريع بقطاع
الطرق والجس�ور.وأضاف أن هذه املشاريع أثرت بشكل
سلبي عىل واقع املحافظة.

مناشدات بفرض
الشروط الوقائية
ناش�د طلاب م�ن املجموع�ة الطبي�ة والصحي�ة يف جامعة
البرصة ،خلية األزم�ة ودائرة الصحة برضورة فرض رشوط
الوقاية يف قاعات الكليات.
وق�ال عدد منهم بمناش�دة إنه هن�اك عدم الت�زام واضح يف
ضوابط السلامة والتباعد بني الطالب وذلك بامتالء القاعات
بأع�داد كبرية م�ن الطالب أثن�اء املحارضات تتع�دى الـ 70
طالب�ا يف قاع�ة واح�دة وبوج�ود ح�االت أنفلون�زا لعدد من
الطالب وبال مباالة من قبل الجهات املعنية ،حسب قولهم.
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متجر آبل حقق مبيعات بقيمة
 64مليار دوالر في 2020

حق�ق متج�ر آب�ل  App Storeأكثر م�ن  64مليار
دوالر يف عام  ،2020وهي زيادة بنس�بة  28يف املئة
ع�ن  50ملي�ار دوالر املقدرة يف ع�ام  ،2019وذلك
ً
وفقا لتحليل أجرته شبكة .CNBC
ويمثل ه�ذا الرقم قدرًا جي ًدا م�ن النمو ملتجر آبل،
وذلك بالنظر إىل أن الزيادة املقدرة بني عامي 2018
و  2019كانت  3.1يف املئة فقط عندما حقق 48.5
مليار دوالر يف عام .2018
ويشير االرتف�اع إىل أن نم�و مبيع�ات متج�ر آبل
تس�ارع بقوة خالل جائحة فريوس كورونا ،حيث
لجأ األش�خاص إىل املنزل وقض�وا املزيد من الوقت
وأنفقوا املزيد من املال عرب التطبيقات واأللعاب.
ويش�كل متجر آبل مجال النمو األسايس للرشكة،
ويج�ري الحديث ع�ن إيراداته بصفته�ا جزء من
إيرادات قس�م خدمات آبل ،الذي أعلن عن مبيعات
بلغت  53.7مليار دوالر يف السنة املالية  ،2020التي
انتهت يف شهر سبتمرب.
وأصبح�ت األم�وال الت�ي تجنيه�ا رشك�ة آبل من
متجرها للتطبيقات نقطة بارزة ملنتقدي آبل الذين
يجادلون بأن لديها الكثري من القوة.
وتتق�اىض آب�ل نس�بة  30يف املئ�ة م�ن املبيع�ات
الرقمية من خالل منصتها ،مع اس�تثناءات قليلة،
ً
حديثا هيكلية الرس�وم ،وهي اآلن
وغريت الرشكة
تتطلب نس�بة  15يف املئة من الشركات التي تولد
أقل من مليون دوالر يف متجر التطبيقات.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper

ناسا تستعد الختبار أقوى صاروخ في العالم
أعلن�ت وكال�ة “ناس�ا” األمريكي�ة،
اس�تعدادها الختب�ار أق�وى مح�رك
صاروخ�ي يف العال�م ،واملع�روف باس�م
نظام اإلطالق الفضائي(.)SLS
ووفقا لصحيفة «دييل ميل» الربيطانية،
ق�ررت الوكال�ة اختب�ار املح�رك ،ال�ذي
يمك�ن أن تصل رسعت�ه إىل  17500ميل
يف الساعة ،يف وقت الحق من هذا الشهر.
كما أكدت الوكال�ة أنه تم تصميم محرك
“إس إل إس” ليك�ون العم�ود الفق�ري
لربنام�ج أرتمي�س ،ال�ذي س� ُيوصل أول
ام�رأة إىل القم�ر يف ع�ام  ،2024و ُيوصل
البشر إىل املري�خ يف ثالثيني�ات الق�رن
الواحد والعرشين.
وأضاف�ت املح�ركات األربع�ة الضخم�ة
س�يتم تثبيتها عىل األرض خلال اختبار
اإلش�عال املس�مى “ه�وت فاي�ر” ،وهو
االختب�ار النهائ�ي قب�ل إطلاق الرحل�ة
التجريبي�ة غري املأهولة يف وقت الحق من
هذا العام.
وقال�ت ج�ويل باس�يري من وكالة ناس�ا:
“خالل اختبار “املدى األخرض” التجريبي
الخاص بنا ،كان أداء املرحلة األساس�ية
وجه�از التحك�م يف املسرح وبرنام�ج
“املدى األخرض” سهالً”.

وخض�ع الص�اروخ بالفع�ل لع�دد م�ن
اختب�ارات املح�رك الثابت�ة ،وس�تحدث
التجرب�ة املقبل�ة ،بعد  17كان�ون الثاني

الجاري.
وت�م اإلعالن ع�ن الص�اروخ ال�ذي تبلغ
قيمته  18ملي�ار دوالر ألول مرة يف العام

 ،2011وم�ن املق�رر أن يصل إىل رسعات
تبلغ  17500ميل يف الس�اعة ألخذ البرش
والتكنولوجيا إىل عمق الفضاء.

مؤسس تيليغرام يشن هجوما على فيسبوك وواتسآب بسبب خصوصية المستخدمين
ش�ن مؤس�س تطبي�ق الرتاس�ل الف�وري الش�هري
«تيليغ�رام» ،باف�ل دوروف ،هجوم�ا الذع�ا على
رشك�ة فيس�بوك األمريكي�ة ،مطالبا إياه�م باحرتام
مس�تخدميهم.وركز دوروف هجومه عىل فيس�بوك،
بس�بب سياس�ات الخصوصية الجديدة الت�ي أعلنتها
فيس�بوك ،وطبقتها على تطبيقها للرتاس�ل الفوري
«واتس�آب» ،وطالبها بمراجعة سياسات الخصوصية
الجديدة املعلنة ،بحس�ب ما أورده موقع «تايمز نيوز
ناو».وقال مؤس�س تيليغرام إنه ينبغي عدم مشاركة

بيانات مس�تخدمي مواقع الرتاس�ل الفوري املشفرة
بتلك الطريقة الفاضحة ،مشريا إىل أن هذا يفتح الباب
أمام هجرة مستخدمي «واتسآب» إىل تطبيقات أخرى
منافسة مثل «ساينال» أو «تيليغرام».
وتابع دوروف «س�معت أن لدى فيسبوك قسما كامال
مخصصا ملعرفة سبب ش�هرة تطبيق تيليغرام ،تخيل
عرشات املوظفني يعملون بدوام كامل ،ولكن يسعدني
توفير عرشات املاليين من ال�دوالرات عىل فيس�بوك
وتقديم رسنا مجانا لهم ،أال وهو :احرتام املستخدمني

تطوير تقنية تستخدم الليزر
لمساعدة السيارات للحصول
على رؤية ثالثية األبعاد
قال�ت رشك�ة أجه�زة استش�عار اللي�زر
 Sense Photonicsإنه�ا ط�ورت تقني�ة
اكتش�اف جدي�دة تحق�ق إنجا ًزا رئيس� ًيا
مطلو ًبا للسيارات ذاتية القيادة.
وتعم�ل الرشكة الت�ي يقوده�ا املخرضم
يف صناع�ة الس�يارات واملدي�ر التنفي�ذي
الس�ابق يف  ،Googleش�ونا ماكنتاير ،عىل
تطوي�ر مستش�عر لي�دار يس�تخدم ضوء
الليزر ملس�اعدة املركبات ذاتي�ة القيادة يف
الحصول عىل رؤية ثالثية األبعاد للطريق.
ووفقا لوكال�ة رويرتز قالت «س�نس» إن
تقنيتها الجديدة يمكنها استشعار األشياء
من مسافة  200مرت أو نحو  650قدما.
ويعتقد محللو الصناعة أن الليدار الخاص
بتحدي�د املدي عن طريق الض�وء أو الليزر
ً
مكونا رئيس� ًيا للمركبات
يمكن أن يصبح
املتقدم�ة يف الس�نوات القادم�ة كمكم�ل
للكاميرات وأجه�زة االستش�عار القائمة
عىل الرادار.
ويع�د نطاق  200متر معيارًا ت�م تعيينه
للعدي�د م�ن رشكات الليدار للقي�ادة عىل
الطرق الرسيعة أثناء سعيها للتواصل مع
مصنعي السيارات.
وت�م إدراج ع�دد م�ن رشكات اللي�دار
العام امل�ايض ،منه�م  Velodyne Lidarو
.Luminar Technologies

الذي�ن لدينا».ومن املق�رر أن يصل
تيليغرام إىل  500مليون مستخدم
نشط عىل مس�توى العالم قريبا،
وت�درس الرشكة حالي�ا تحقيق
إي�رادات ع�ن طري�ق اإلعالنات
ب�دءا م�ن ع�ام  ،2021ولك�ن
من دون املس�اس بخصوصية
بحس�ب
مس�تخدميهم،
ترصيحاتهم.

الب تـــوب «اقتصــــادي» لعشــــاق األلعـــاب
كشفت رشكة آيرس النقاب عن الالب توب  ،5 Nitroالذي يخاطب
عشاق األلعاب ،تأتي بمعالجات  Intelمن الجيل الـ 11ومعالجات
 AMDم�ن جيلها الـ.5وأوضحت الرشكة التايوانية أن الالب توب
 5 Nitroالجدي�د يتوف�ر بموديلني؛ من الفئ�ة اإلقتصادية يف هذه
السلس�لة بمعالجات من نفس السلس�لة ،لكن بمعالجات لم يتم
الكش�ف عنها بعد من خالل .Intelوتأتي املعالجات من سلس�لة
 Tiger Lake-H35الخاص�ة بـ  ،Intelوالتي تأتي بتصميم طاقة
حراري وترددات أعىل بش�كل بسيط من سلسلة .Tiger Lake-U

جمي�ع ه�ذه األجه�زة تأتي بشاش�ة بمق�اس ال�ـ  15.6بوصة.
واملودي�ل األول 57YH-56-AN515 5 Nitro ،يعتم�د عىل املعالج
إنتل  11300H-Core i5مع ذاكرة وصول عشوائي ( )RAMسعة
 8جيجابايت وقرص صلب من نوع  SSDس�عة  512جيجابايت،
باإلضافة إىل شاشة  IPSقياس  15.6بوصة وبدقة وضوح 1080
بيكس�ل .أما املوديل الثان�ي 72KT-56-AN515 5 Nitro ،األغىل
فينبض بداخله املعالج إنتل  11370H-Core i7مع ذاكرة وصول
عش�وائي ( )RAMس�عة  16جيجابايت وقرص صل�ب من نوع

 SSDسعة  512جيجابايت باإلضافة إىل شاشة  IPSقياس 15.6
بوصة وبدقة وضوح  1080بيكس�ل وبرسعة  144هرتز .ويتم
تجهيز كال املوديلني ببطاقة الرس�وميات
نفيدي�ا 1650 GeForce GTX
س�عة  4جيجاباي�ت ،وبطاري�ة
س�عة  57وات س�اعة ولوح�ة
مفاتيح مض�اءة ،باإلضافة إىل منافذ
 USB-Aو  USB-Cو .HDMI

منظومة ذكاء اصطناعي تتيح للروبوتات الكتابة للمكفوفين
ط�ور فري�ق م�ن الباحثين بجامع�ة
بريس�تول االنجليزي�ة منظومة جديدة
لل�ذكاء االصطناع�ي يمك�ن تطويعها
لتدري�ب الروبوت�ات على الكتاب�ة عىل
لوح�ات مفاتي�ح لغ�ة براي�ل الخاصة
باملكفوفني.
ومن املعروف أن برايل هو نظام للكتابة
بالح�روف الب�ارزة يتي�ح للمكفوفين
ق�راءة النصوص املختلف�ة اعتمادا عىل
حاسة اللمس.
ونقل املوقع اإللكرتوني «تيك إكسبلور»
ع�ن الباح�ث ناث�ان ليب�ورا وه�و أحد
املش�اركني يف الدراسة قوله إن «الفكرة
العام�ة وراء ه�ذه التجربة ه�ي تعليم
الروبوت كيفية أداء املهام الش�اقة مثل
املهارات اليدوية التي يقوم بها البرش».
وته�دف التجرب�ة التي قام به�ا ليبورا
وزملاؤه إىل تعلي�م الروب�وت كيفي�ة
الكتابة عىل لوحة مفاتيح برايل بفضل
تقني�ات التعل�م العمي�ق ،وه�ي خربة
يتطلب اكتسابها وقتا طويال من البرش.

اعلن بنك االحتياطي النيوزيلندي
امس األحد إنه يس�تجيب بشكل
عاجل لخرق أحد أنظمة البيانات
الخاصة به.
وق�ال البن�ك ،يف بي�ان إن�ه «ت�م
الوصول بش�كل غير قانوني إىل
خدم�ة مش�اركة ملف�ات لطرف
ثالث يس�تخدمها البن�ك املركزي
لتبادل وتخزي�ن بعض املعلومات

الحساس�ة وفق�ا مل�ا نقلت�ه
رويرتز».
وق�ال محاف�ظ بن�ك االحتياطي
النيوزيلندي ،أدري�ان أور ،إنه تم
احت�واء الخ�رق ،لكن�ه أضاف أن
األم�ر سيس�تغرق بع�ض الوقت
لفهم اآلثار الكاملة لهذا االنتهاك.
وق�ال أور يف بي�ان «نعم�ل على
تحدي�د طبيعة وم�دى املعلومات

الت�ي م�ن املحتم�ل الوص�ول
إليه�ا ،لكنه�ا ق�د تتضمن بعض
املعلوم�ات الحساس�ة تجار ًي�ا
وشخص ًيا».
ويف أغس�طس ،تع�رض مش�غل
البورص�ة النيوزيلندية لهجمات
إلكرتوني�ة ،وقال�ت InPhySec
 ،وه�ي رشك�ة مس�تقلة لألم�ن
الس�يرباني مكلف�ة بمراجع�ة

الهجمات اإللكرتوني�ة ،إن حجم
وتعقيد واستمرار الهجمات كان
غري مسبوق بالنسبة لنيوزيلندا.
ويف تقرير االستقرار املايل الصادر
يف ترشي�ن الثان�ي  ،2019ح�ذر
بنك االحتياط�ي النيوزيلندي من
أن توات�ر وش�دة ح�وادث األم�ن
الس�يرباني آخ�ذة يف االرتف�اع يف
نيوزيلندا.

غوغل تطور ميزة تسجل مكالمات الغرباء بصورة تلقائية
ويوك�د ليبورا« :م�ن حيث املب�دأ ...إذا
كان�ت لدي�ك أصاب�ع روبوتي�ة مرن�ة
ومنظومة جي�دة لل�ذكاء االصطناعي،

فم�ن املمكن تدريب الروب�وت عىل أداء
أي مه�ارة يقــــــ�وم به�ا البشر
بأيديهم».

مكبرات صوت ذكية تثبت على النظارات!
طرح�ت رشك�ة متخصص�ة يف مجال
الصوتي�ات مكبرات صوت الس�لكية
ثوري�ة ،يمك�ن تثبيته�ا على ذراع�ي
النظارات الطبية أو الشمسية ويمكنها
االقرتان باألجه�زة الصوتية عن طريق
البلوتوث.
ووفق�ا ملوق�ع «ذا
فيراج» ،ف�إن
مكبر ا ت

اختراق احد انظمة بيانات البنك المركزي النيوزيلندي

الص�وت الجدي�دة ()JBuds Frames
والتي أطلقتها رشك�ة « ،»JLabتتميز
بأنه�ا مفتوح�ة وال تحج�ب أوتغطي
األذنين ،وتتي�ح االس�تماع للملف�ات
الصوتي�ة والصوت الواصل من املحيط
يف الوقت نفسه.
وأضاف�ت الرشكة
يمك�ن
أن�ه
تش�غيل

الصوت خارج أذني املستخدم مبارشة،
إال أنه يتم توجيهه بطريقة تس�مح لك
فقط بس�ماعه ،ولديه�ا أزرار للتحكم
يف مس�توى الص�وت وقب�ول املكاملات
أو رفضه�ا وتبدي�ل إع�دادات املع�ادل
الصوتي.
وتناف�س س�ماعة ()JBuds Frames
سماعات من رشكات شهرية وعريقة،
حيث تباع بس�عر التجزئ�ة مقابل 50
دوالرا فقط ،وه�و مبلغ أقل بكثري من
السماعات السابقة.
وس�تباع ( )JBuds Framesبحل�ول
ربيع  ،2021مع مجموعة من أغطية
السيليكون من أجل دعم مجموعة
متنوع�ة من أحج�ام النظ�ارات،
ملقاومة املاء.
ويمك�ن اس�تخدام إح�دى
الس�ماعتني أو اس�تخدامهما
معا ،وتأتي السماعة الواحدة مع
بطارية بس�عة أكثر من  8ساعات،
ويمكن اس�تخدام مكرب صوت واحد يف
كل مرة للحفاظ عىل عمر البطارية.

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة
عاملي�ة أن رشك�ة «غوغ�ل»
األمريكية تط�ور حاليا ميزة
جدي�دة يمكنه�ا ان تس�جل
مكاملات الغرب�اء عىل هاتفك
بصورة تلقائية.
وأوض�ح تقرير منش�ور عرب
موق�ع «ج�ي إس إم آرين�ا»
التقن�ي املتخصص أن تطبيق
«غوغل فون» الجديد الخاص
باالتص�االت س�يحصل قريبا
على تحدي�ث جدي�د يمكن�ه
تس�جيل مكاملات أي شخص
غري�ب وغير مس�جل عبر
قائم�ة اتص�االت بص�ورة
تلقائية.
وتختبر حالي�ا «غوغ�ل»
الخدم�ة الجديد عبر أجهزة
«بيكس�ل» التابع�ة له�ا،
باإلضاف�ة إىل هواتف «نوكيا»
و»شاومي».
واملمي�ز يف تل�ك التقني�ة
الجدي�دة ،ه�و أن غوغ�ل
س�تخطر كال الطرفين بأن�ه
س�يتم تس�جيل تل�ك املكاملة،
وسيمكن لصاحب الهاتف أن
يوقف تس�جيل املكاملة ،سواء
قبل االتصال أو خالله.
ومن املقرر أن توفر غوغل تلك
الخدمة لكل هواتف األندرويد

بع�د انتهاء تجرب�ة اختبارها
عىل تلك الهواتف املختارة.
وقال�ت «غوغ�ل» إن تل�ك

التس�جيالت تكون محفوظة
يف هوات�ف املس�تخدمني ،وال
يت�م اإلطلاع عليها م�ن قبل

مسؤويل الرشكة األمريكية أو
يتم االحتفاظ بنسخة منها يف
خوادم الرشكة.

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

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

news

مواقيت ال�صالة

االثنين  11كانون الثاين  2021العدد  2500السنة العاشرة

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

وافق مسؤولو البيئة عىل خطط ديفيد
وفيكتوريا بيكهام لبناء بحرية ضخمة عىل
أرض منزلهما الخاص يف كوتسوولدز الربيطانية
والبالغة قيمته  6ماليني جنيه اسرتليني،
عىل الرغم من الخالفات مع جريانهما حول
املرشوع.وذكرت صحيفة «ذا صن» أن الزوجني
تلقيا دعما ً من قبل مسؤويل مجلس املنطقة،
الذين قالوا :إن خطة البحرية يمكن أن تميض
قدما ً طاملا أنه لن تستخدم القوارب اآللية يف
عملية تشييدها.
ويف أغسطس املايض ،حصل
الزوجان عىل املوافقة عىل
البحرية الضخمة يف منزلهما
يف كوتسوولدز ،عىل الرغم
من الخطط التي أغضبت

تكثر القصص
والحكايات عن الحب
والوفاء ،ولكن هذه
المرة القصة مختلفة ،

فحزن الزوج عىل رشيكة
حياته بع�د وفاتها عجل
بوفات�ه أيض�ا بع�د 10
دقائ�ق فق�ط م�ن موت
زوجت�ه يف فاجع�ة ألهايل

الزوجني يف مرص.
وش�هدت منطقة الرتعة
باملحل�ة الكبرى يف مرص
وفاة زوج حزنا عىل فراق
زوجته بع�د وفاتها بـ10

أحداث اقتحام الكونغرس
األمريكي  ..لعبة تغزو األسواق !
أصبحت أحداث اقتحام الكونغرس األمريكي من أنصار الرئيس األمريكي
دونالد ترامب من أشهر األلعاب التي تغزو السوق األمريكي مؤخراً.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي صور لعبة اقتحام الكابيتول
الجديدة املقتبسة من أحداث الشغب التي شهدها الكونغرس
األمريكي واللعبة التابعة ملجموعة «LEGO
 ،»Capitol Invasionصورت
بعض اللقطات من األحداث
العنيفة التي شهدها مبنى
الكابيتول يوم األربعاء
املايض ،فيما لم يعرف
مؤلفها بعد ،لكن يتم
تداولها بشكل كبري عىل
االنرتنت خالل الساعات
املاضية.
وهي عبارة عىل صندوق
متكون من  10621قطعة
بالستيكية ،و مجسمات
ألشخاص صغار الحجم،
تتمحور قصتهم حول
حادثة اقتحام الكابيتول
وفق روسيا اليوم.
كذلك ،سارعت بعض
الرشكات لعرض املالبس
واإلكسسوارات التي ظهر
بها «ذو القرنني» ،جاك آنجيل،
الشاب الثالثيني الذي لفت أنظار العالم إليه بعد مشاركته يف تظاهرات
أنصار ترامب واقتحامهم الكونغرس األمريكي .واملالبس عبارة عن قبعة
من الفرو بلغ سعرها  279.95دوالرا ،وقرنني بـ 11.95دوالرا ،وقالدة
بـ 60دوالرا ،وكفوف بـ 54.99دوالرا ،وبنطلون بـ 34.99دوالرا .وكلها
شبيهة بتلك التي كان يلبسها جاك «ذو القرنني» عند اقتحامه يوم
األربعاء مبنى الكابيتول بواشنطن.

حبة بطاطا تشبه «بقايا بشرية»
أثارت حبة بطاطا الهلع شمال
رشقي إنجلرتا ،إثر تلقي بالغ عن
إمكان العثور عىل بقايا برشية
بأحد املتنزهات.وخلصت الرشطة
الربيطانية ،بعدما جنّدت طاقات
كبرية ،إىل أن الجسم املشبوه ليس
سوى حبة بطاطا.وأوفدت الرشطة
فريقا ً من الخرباء والكالب البوليسية
لتمشيط حقل موحل قرب قرية
وينالتون ،حيث ظنت امرأة تتنزه مع
كلبها أنها عثرت عىل بقايا برشية،
وأرسلت حتى إىل قوات األمن صورة
ملا ظنّت أنها قدم إنسان.وأوضحت
رشطة نورثمربيا أنها اكتشفت بعد تفتيش املكان «أن إصبع القدم
ليس سوى حبة بطاطا مع فطر نابت بجانبه».وأضاف ناطق باسم
الرشطة« :ال يسعنا سوى اإلشادة بفطنة هذه املرأة التي قدمت لنا
البالغ» ،داعيا ً كل من يقع عىل بقايا برشية محتملة إىل القيام باألمر
عينه« ،ويف حال تبينّ أنها مجرد خرض ،ستكون كالبنا البوليسية
ممتنة لكم».

دقائق عقب دخوله غرفة
النوم الخاصة بهما أثناء
محاولت�ه إليقاظ زوجته
من النوم واالطمئنان عىل
حالتها الصحية.
وكش�ف الجيران أن
الزوج�ة كان�ت مريض�ة
من�ذ  5أش�هر بأم�راض
القل�ب والس�كر وحدثت

صالة المغرب
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السادس�ة م�ن مس�اء
الجمع�ة ،دخ�ل ال�زوج
ويبلغ من العمر  77عاما
لالطمئن�ان على زوجته
وتبل�غ م�ن العم�ر 72
عاما ،عىل فراش الزوجية
وح�اول إيقاظه�ا م�ن
النوم لكنه وجدها فارقت
الحي�اة ،وفق�ا ً لوس�ائل

وقررتا مالحقتي ،وتكدير حياتي،
والسطو عىل بعض من ممتلكاتي
ليضمنان حقوقهما من وجهة
نظرهما».

اثنني من السكان املحليني ممن وصفوها بأنها
«قبيحة» و«خارجة» عن املنطقة الريفية.
بعدها قدم بيكهام خططا ً لجعلها أكرب مع
وجود كتلة أرضية يف املنتصف ،ليتم حينها
تلقي اعرتاضني آخرين ،بيد أن مسؤول التنوع
البيولوجي املساعد للمجلس املحيل يف املنطقة
وافق عىل الخطط بعد أن أبدى قلقه يف البداية
بشأن «استخدام القوارب» ،قائالً« :أفهم
أن مربر التصميم املعدل هو توفري تحسني
جمايل ،إضافة إىل
زيادة تعزيز املوقع
للتنوع البيولوجي.
ومن جهتي أرى األمر
مُرضياً».

إعالم مرصية.
واوضحوا انه عقب التأكد
م�ن وف�اة زوجت�ه دخل
يف نوب�ة ب�كاء وأصي�ب
بمرحل�ة م�ن االنهي�ار
وفق�د أعصابه ث�م فارق
الحياة عىل األرض بعد 10
دقائ�ق من وف�اة زوجته
حزنا عىل رفيقة حياته.

مصري يطالب زوجتيه بالعودة لبيت الطاعة
عىل الرغم من زواج رجل مرصي
باثنتني إال انه أرص عىل الزواج بثالثة،
ولكن زوجتيه وقفتا له باملرصاد ،
ورفضتا زواجه للمرة الثالثة.
ويف التفاصيل التي أوردتها الصحف
املرصية فقد أقام زوج دعوى طاعة
ضد زوجتيه ،أمام محكمة األرسة
بأكتوبر ،ادعى فيها هجرهما ملنزل
الزوجية ووضعهما يديهما عىل
بعض ممتلكاته ،ومالحقته بدعاوى
حبس ىف قضايا نفقات وهمية رغم
أنه يداوم عىل إرسال نفقات أوالده،
وحرمانه من رؤية أطفاله عقابا له
عىل الرغبة يف الزواج للمرة الثالثة.
وقال الزوج « :تزوجت من زوجتي
االثنتني 17سنة ،وأنجبت  5أطفال
منهما ،إىل أن قررت الزواج للمرة
الثالثة من أرملة صديقي بسبب
ظروفها الصعبة ولكنهما رفضتا،

صالة الظهر
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عائلة بيكهام تخوض معركة لبناء بحيرة في منزلها !

يلحق بزوجته بعد دقائق !

له�ا مضاعف�ات صحية
وت�م بتر أح�د قدميه�ا
وب�دأت الحال�ة الصحية
تده�ور حت�ى أصيب�ت
الق�دم األخ�رى ووج�ه
األطباء ببرتها خالل أيام.
وأض�اف الجيران أن
الزوج�ة تدهورت حالتها
الصحية وىف تمام الساعة

صالة الصبح

5 :39

وأضاف الزوج أنه أثناء
القضية ،أمام محكمة
«فشلت للتصدى لطمع
االثنتني ،مما سبب يل

جلسات
األرسة:
زوجتى
مشاكل

حفرة عمالقة تبتلع السيارات !
تسبب انهيار بحفرة عمالقة يف موقف سيارات بمستشفى يف
نابويل اإليطالية ،إىل إغالق مركز لعزل املصابني بكورونا بسبب
انقطاع التيار الكهربائي عنه.ولم تتأثر العمليات يف «مستشفى
البحر» ،وقال رجال اإلطفاء إنه لم يصب أحد نتيجة االنهيار،
لكن الحفرة ابتلعت بعض السيارات ،عىل الرغم من أن املوقف
كان شبه خال من سيارات الزائرين يوم أمس الجمعة.ويبلغ
عمق الحفرة  20مرتا ،ومساحتها  2000مرت مربع ،وفتحت
عند الفجر .وقال إنيو أكويلينو كبري ضباط مكافحة الحرائق
إن االنهيار الداخيل قد يكون ناتجا عن ترسب املياه الجوفية
من األمطار الغزيرة األخرية.

«إعصار من الخفافيش»
تصدرت مدن أسرتالية تعاني ما يشبه األعاصري من
أرساب الخفافيش ،عناوين الصحف أخرياً ،بيد أن علماء
بيئة أوضحوا أن جنس خفافيش «الثعالب الطائرة» تلك
رضورية للحفاظ عىل النظام األيكولوجي يف الغابات
وبحاجة للحماية من التغريات املناخية كما أنها مهددة
بفقدان موائلها.
بدأ مصطلح «إعصار الخفافيش» يف الظهور يف وسائل
اإلعالم األسرتالية والدولية أخريا ً بعد تقرير لشبكة «بي
بي يس» رصد بلدة إنغام بوالية كوينزالند الشمالية
الرشقية حيث لوحظت زيادة كبرية يف أعداد خفافيش
الثعالب الطائرة يف غضون العامني املاضيني ،حيث ضاق
السكان ذرعا ً بفعل الضوضاء والرائحة التي تخلفها ،نقالً
عن «دويتشه فيله» األملانية.وعىل الرغم من الشكاوى من
مدن أسرتالية أخرى ،أوضح علماء بيئة أن املناخ وإزالة
الغابات تجعل تحركات تلك الكائنات امللقبة بـ «خفافيش
الفاكهة» غري قابلة للتنبؤ ،فمع فقدان موائلها أو جفاف
مصادر املياه التي ترشب منها ،تلجأ للمناطق الحرضية
أو الضواحي.

كبرية يف عميل بعد سيطرتهما
عىل جزء كبري من ممتلكاتي
وحدوث أزمة مالية يل ،وإنكارهما
القيام بذلك ورفضهما رده يل
ومساعدتي ،لذا أقمت دعوى
قضائية ملطالبتهما بالرجوع ملنزل
الطاعة ،بعد رفضهما الطالق
بشكل ودي وتسوية الخالفات،
مما جعلهما يحاولتا ابتزازي».
وأكد الزوج« :استخدمت حقي
الرشعي يف الرغبة بالزواج ،ولم
أحرم يوما أيا ً من زوجتي االثنتني
من حقوقهما ،ولكنهما رفضتا
زواجي بسبب طمعهما يف أموايل،
ليالحقاني ويهدداني ويحرماني
من رؤية أبنائي ،بجانب إقامتهما
دعاوى قضائية ضدى بتهم باطلة،
واتهامي أنني أشكل خطرا ً عليهما
وعىل أوالدي».

مطعم يغلق أبوابه بعد يوم
من افتتاحه بسبب صورة !
كشف مالك مطعم لبيع الشاورما يف موسكو ،إنه
اضطر إلغالقه بعد يوم من افتتاحه بسبب غضب
الناس من عالمته التجارية االستفزازية التي حملت
صورة جوزيف ستالني.ووضع مطعم ستالني دونر
صورة للزعيم الشيوعي أعىل الباب ،بينما وقف
يف الداخل عامل يرتدي زي رجال األمن يف عهد
ستالني لتقديم لفائف اللحوم ،التي تحمل أسماء
القادة السوفييت للزبائن.وقال صاحب املطعم
ستانيسالف فولتمان« :كان االفتتاح بشكل كامل
أمس األول ،وخدمنا نحو  200عميل».وأضاف «لم
تكن هناك أسباب قانونية (إلغالق املطعم)» ،لكنه
قال إن الرشطة أرغمته عىل إزالة عالمة ستالني ثم
اضطره «الضغط الهائل» من السلطات املحلية إىل
اإلغالق التام.واحتدم الجدل حول العالمة التجارية
عىل مواقع التواصل االجتماعي ،ووصفها البعض
بأنها تثري االشمئزاز.وقال فولتمان« :كنت أتوقع
بعض الضجيج عىل مواقع التواصل االجتماعي .لكن
لم أكن أتوقع أن يتدفق جميع املراسلني واملدونني
وجميع محطات التلفزيون إىل هنا ويصطفون كما
يفعلون أمام رضيح لينني»

ً
هربا منها !
اصطادوا سمكة ثم الذوا بالفرار
ماذا تفعل عندما تصطاد سمكة ذات شكل
غريب ومخيف يف عرض البحر؟ واألكثر إثارة
أنها تهاجم من يصطادها وتطلق شحنات
كهربائية قد تصيب اإلنسان بالشلل.إنها سمكة
الرعاد التي تعيش تحت الرمال فوجئ  3صيادين
أسرتاليني ،مؤخرا ،بصيدها بينما كانوا يف عرض
البحر ،ثم الذوا بالفرار حتى ال تؤذيهم السمكة
غري املألوفة.وبحسب صحيفة «دييل ميل»
الربيطانية ،فإن هذا الحيوان البحري يعرف
ب»سمك الرعاد» ،وجرى رصده عىل الساحل
الجنوبي لوالية نيو ساوث ويلز وفق صحيفة
الجزيرة.
وكان الصيادون؛ جوزيف شالوي وريكي واري
بوري وستيف كري ،يف رحلة صيد بخليج باتيمانز،

يف الثامن والعرشين من ديسمرب املايض.
وأضاف الصيادون أن السمكة اسرتعت انتباههم
عىل الفور ،ألنهم لم يروا مثيال لها من ذي قبل،
فبدوا يف حالة من الذهول.
ومن املعروف أن هذه السمكة ليست مساملة ألنها
قد تهاجم الشخص الذي تراه فتقوم بصعقه
وربما تحدث شلال لديه ،وبالتايل ،فهي ال تخلو
من الخطورة.
وعندما أدرك الصيادون خطورة السمكة ،قاموا
بإعادتها إىل املاء عىل الفور ،ألنها تمتاز بقدرتها
عىل إطالق شحنات كهربائية صوب اآلخر.
وتختفي هذه السمكة يف العادة تحت الرمال،
وتستطيع أن تصيب اإلنسان بصدمات كهربائية
مؤذية جدا قد يصل تأثريها إىل إحداث شلل.

