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في حدث نادر .. المقاومة تدعم علنًا »أحرار« 
أميركا للوقوف بوجه ميليشيات ترامب

تداعيات خطيرة لالنفالت األميركي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بعدما أظهرت إدارة الرئيس األمريكي املنتهية واليته 
دونال�د ترامب، الوج�ه »القبيح« للوالي�ات املتحدة، 
ال�ذي تح�اول أن تخفيه بواس�طة »أقنع�ة« حقوق 
اإلنس�ان وادعاء الدفاع ع�ن الديمقراطية يف العالم، 
ب�ات الوض�ع اليوم مغاي�راً، إذ لم تعد أم�ريكا قادرة 
عىل ضبط أمنها الداخيل بعد أن شهد انفالتاً شاهده 

العالم أجمع عرب شاشات التلفاز.
ول�م تنته رئاس�ة ترامب بهدوء ب�ل بدراما صاخبة، 
حيث كان يش�ري إىل يوم السادس من كانون الثاني، 
باعتباره يوم الحس�م. فقد طلب من أنصاره القدوم 
إىل واش�نطن العاصم�ة، وتحدي الكونغ�رس ونائب 
الرئي�س ماي�ك بنس إلجباره�م عىل تجاه�ل نتائج 
االنتخاب�ات الرئاس�ية التي جرت يف ترشي�ن الثاني 

وإبقاء الرئاسة يف يديه.
ويف صباح السادس من كانون الثاني، أطلق الرئيس 
رودي  وق�ال  للزوبع�ة.  العن�ان  ل�ه  واملتحمس�ون 
جوليان�ي، املحامي الش�خيص لرتامب، إنه يجب حل 

الخالفات االنتخابية يف »ميدان املعركة«.
وكان�ت رس�الة نجل دونال�د ترامب األك�رب ألعضاء 
حزبه الذين لن »يقاتلوا« من أجل رئيس�هم: »لم يعد 
ه�ذا حزبهم الجمه�وري بعد اآلن، إنه ح�زب دونالد 

ترامب الجمهوري«.
وثم حّث الرئيس نفسه الحشود املتزايدة عىل الزحف 
مس�افة 3 كيلوم�رتات من البيت األبي�ض عىل مبنى 
الكابيتول )الكونغرس(، مرددين ش�عارات من قبيل 

»أوقفوا الرسقة« و »هراء« وغريها.
وبينم�ا كان ترام�ب يختتم ترصيحات�ه، كان هناك 
نوع مختلف من الدراما تجري داخل مبنى الكابيتول 
نفس�ه، حيث كان يتأهب مجلسا الش�يوخ والنواب 
لعقد جلس�ة للمصادقة عىل نتائج االنتخابات يف كل 

والية عىل حدة.
واحتش�د أنص�ار ترام�ب خ�ارج مبن�ى الكونغرس 
وبدأت املشاعر بالغليان، ربما بفعل خطابات ترامب 
الس�ابقة، واقتحموا املبنى الذي لم يكن فيه عنارص 
أمن بما فيه الكفاية، مما اضطر الكونغرس إليقاف 

الجلس�ة حيث س�ارع املرشعون واملوظفون ورجال 
اإلع�الم إىل البح�ث ع�ن م�الذ لحماية أنفس�هم من 

مثريي الشغب.
  The Times ويف وص�ف الواقع�ة، قال�ت صحيف�ة 
الربيطانية، إن ميليش�يات ترامب، أبدت استعدادها 
»للدفاع عن حريتها«، وذلك يف مؤرش عىل خطورة ما 
قد تفعل�ه مجموعة القوميني البيض الذين يطلقون 
عىل أنفسهم اسم ميليش�يات ترامب، الذين شاركوا 
يف اقتح�ام مبن�ى الكونغرس يوم األربع�اء 6 كانون 

الثاني 2021.
ويف املقاب�ل تربز ح�ركات تحرري�ة يف أمريكا ترفض 
نه�ج ترام�ب، ويخش�ون م�ن أن تتصاع�د أعم�ال 
الش�غب، وكذلك تخ�يل الجمهوريني ع�ن ترامب، قد 
يدفع حركة »ماغا« MAGA ]اختصار لشعار حملة 
ترام�ب يف انتخاب�ات 2016، وحركة مؤي�دة له بعد 
ذلك، ويعني: اجعلوا أمري�كا عظيمًة مرة أخرى[ إىل 

الرشوع يف مزيد من التحركات. 
وتعليق�اً ع�ىل ذلك نرش املس�ؤول األمن�ي للمقاومة 
اإلس�المية كتائ�ب ح�زب الل�ه أب�و عيل العس�كري 
تغريدة قال فيها إن »مستشاري املقاومة اإلسالمية 
األمني�ني ع�ىل أهب�ة االس�تعداد لتقدي�م املش�ورة 
والتدري�ب املبارش وغري املبارش للح�ركات التحررية 
 Non-United( داخل الواليات غري املتحدة األمريكية

.»)States of America
وأش�ار العس�كري يف تغريدته التي اختتمها بعبارة 
»N-USA The End«، إىل أن�ه »س�يتم تأمني مواقع 

خاصة لذلك )أي املشورة والتدريب(«.
وق�د يمتد عدد األمريكيني الذين لهم بعض االنخراط 
مع امليليش�يات بصورة أوس�ع بكثري. حيث كش�ف 
 The Atlantic حقي�ق اس�تقصائي أجرت�ه مجل�ة
األمريكية حول مجموعة »Oath Keepers« )حرَّاس 
الَقَس�م(، وه�ي واحدة من أب�رز املجموعات، قاعدة 

بيانات مرسبة لحوايل 25000 عضو حايل أو س�ابق، 
ثلثاهم من خلفيات عسكرية أو قوات إنفاذ القانون.
لكن وأي�اً ما كان�ت األرقام، فقد تنامت ميليش�يات 
مؤي�دة لرتام�ب وأنص�اره تف�وق الِع�رق األبيض يف 
أمريكا يف الس�نوات األخرية إىل الح�د الذي باتت معه 
ل التهديد اإلرهابي املحيل الرئيس، حتى بالرغم  ُتشكِّ
من محاول�ة إدارة ترامب التهوين من خطرهم ومن 
األصع�ب تحديد رقم فيما يتعلَّق باملدى الذي س�اهم 
ب�ه ترامب يف تج�رؤ امليليش�يات، ولو أنَّ التش�جيع 
ال�ذي قدَّمه مس�ألة ال ش�ك فيها بالنس�بة لعدد من 
املس�ؤولني األمريكيني، فلم يرفض باس�تمرار إدانة 
تلك املجموعات وحس�ب، بل أبقى عىل حواٍر منتظم 

معها عرب مواقع التواصل االجتماعي كذلك.
ويق�ول املحلل الس�يايس صباح العكي�يل ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »م�ا ح�دث يف الكونغ�رس األمريكي، 
واقع�ة ليس لها س�ابق، وبالت�ايل فإن أم�ريكا التي 
تدع�ي الديمقراطي�ة انكش�فت أمام العال�م أجمع، 

بأنها تقاد من رؤوس األموال والرشكات«.
ويضي�ف العكي�يل أن »ترام�ب ل�م يتقب�ل الهزيمة 
وحرك أتباعه القتحام الكونغ�رس، وهو اليوم يهدد 
باي�دن«، الفت�اً إىل أن »أمريكا تعان�ي اليوم من أزمة 
داخلية، وأن ميليشيات ترامب تهدد بزعزعة األمن يف 

واشنطن بعد إعالن حالة الطوارئ«.
وتعليق�اً ع�ىل تغري�دة العس�كري، يق�ول العكي�يل 
إنها »جزء م�ن املواقف الداعمة للحركات الش�عبية 
والطبق�ة املظلوم�ة الت�ي تدع�و الح�رتام حق�وق 

اإلنسان«.
ويؤكد أن »الواليات املتحدة تتبنى التمييز العنرصي، 
لذل�ك نجد هناك العديد من الح�ركات التحررية التي 
تدع�و لتغيري الدس�تور والنظام الس�يايس للحصول 

عىل حقوقها«.
جدي�ر بالذك�ر أن م�ن ب�ني املش�اركني يف اقتح�ام 
الكونغ�رس مجموع�ات تؤم�ن بنظري�ات املؤام�رة 
واملنّظرين لها، إىل جانب متطرفني يمينيني جاءوا من 
جميع أنحاء البالد لُيناقش�وا م�ا اعتربوه »فرصتهم 

األخرية إلنقاذ أمريكا«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف النائ�ب عن محافظ�ة دياىل، 
مرض الك�روي، ام�س األربعاء، عن 
مع�دالت الفقر يف االري�اف املحررة، 
فيم�ا ب�ني انه�ا وصل�ت اىل عتب�ة 

ال�%50.
وق�ال الك�روي يف ترصي�ح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»مناط�ق األرياف املحررة س�واء يف 
دي�اىل أو بقي�ة املحافظ�ات، تعيش 

وضعاً صعباً«.
وأض�اف، أنه »ق�ام بإجراء دراس�ة 
عن بع�ض املناط�ق الريفية خاصة 

يف ناحية جل�والء باعتبارها منطقة 
منكوب�ة وفق ق�رار رس�مي صوت 
عليه مجل�س النواب يف ع�ام 2017 
تظه�ر ب�أن نس�بة الفق�ر تجاوزت 
ال�� 50% وان ماخص�ص إلعماره�ا 

هاميش جدا«.
وأوضح، أن »وضع الحياة يف األرياف 
املح�ررة صع�ب ومعق�د«، مح�ذراً 
م�ن »موج�ات نزوح كب�رية يف حال 
اس�تمرار تهميش األري�اف املحررة 
م�ن ناحي�ة ع�دم تخصي�ص أموال 
كافي�ة إلعمارها وتأم�ني الخدمات 
االساس�ية باإلضافة إىل فتح املجال 

أمام إعادة زراعة البساتني واألرايض 
وتامينه�ا خاص�ة يف املناط�ق التي 
تش�هد خروق�ات متكررة س�واء يف 

حوض شيخ بابا او بقية املناطق«.
واش�ار إىل أن »ما خصص للمناطق 
املحررة بش�كل ع�ام الي�وازي %10 
م�ن احتياجاته�ا الفعلي�ة يف إعمار 
م�ا دمر إذا م�ا عرفنا ب�أن 80% من 
البن�ى التحتي�ة اس�تهدفت من قبل 
إىل  داعي�اً   ،»2014 بع�د  اإلره�اب 
»رضورة إعطاء ملف اإلعمار أولوية 
يف موازنة 2021 لتفادي انعكاس�ات 

سلبية كبرية«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب رعد فارس امل�اس، امس االربعاء، أن 
الق�وات االمريكي�ة متورط�ة بمجازر بش�عة يف 

العراق.
وق�ال املاس يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
الع�راق  الوطني�ة يف  الق�وى  العراق�ي« إن »كل 
تدرك خط�ورة بقاء الق�وات االمريكية بالقواعد 
العس�كرية النه�ا عام�ل تأثري داخ�يل وخارجي 
وهي متورطة بالكثري من املجازر البش�عة بحق 
عرشات الش�هداء م�ن االجهزة االمنية والحش�د 

الشعبي السيما قادة النرص«.
واض�اف، أن »خروج تل�ك القوات س�ينهي اهم 

ازمات الرشق االوس�ط ويمن�ع ان تتحول بالدنا 
اىل س�احة مواجه�ة وفق�دان ارواح الكث�ري من 
األبري�اء«، مؤك�دا ب�ان »كل اطي�اف املجتم�ع 
العراقي بات�ت مدركة الهمية خروج تلك القوات 
نظرا ملا تقوم به من مهام سلبية يف املشهد العام 

الداخيل«.
واش�ار اىل ان »تراجع اي قوى سياسية عن دعم 
قرار اخراج القوات االمريكية هو انتحار سيايس 
وسيكون موقفها صعب امام الشعب العراقي«، 
الفت�ا اىل ان »عىل الحكوم�ة االرساع بتنفيذ قرار 
مجل�س النواب باخ�راج تلك الق�وات قبل اجراء 

االنتخابات القادمة«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ، امس 
االربعاء،  ان بعض فقرات املوازنة فيها 
اجحاف وغبن كب�ري واليمكن تمريرها 

بصيغتها الحالية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ماج�د الوائيل يف 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح 
العراق�ي« إن »مجلس النواب مس�تمر 
بعقد جلساته ملناقشة مرشوع قانون 
املوازن�ة العامة لعام 2021 »، مش�ريا 
اىل أن »رشائح كبرية من أبناء الش�عب 
العراق�ي تنتظ�ر بف�ارغ الص�رب إقرار 

املوازنة«.

واض�اف، أن »اللجن�ة املالي�ة واللجان 
األخ�رى تعم�ل ع�ىل تعدي�ل فق�رات 
الرضائ�ب واالس�تقطاعات يف روات�ب 
م�ن  الكث�ري  أن  مبين�ا،   ، املوظف�ني 
الفق�رات التي وردت يف مرشوع قانون 
املوازنة فيها إجح�اف وغبن وال يمكن 

تمريرها بصيغتها الحالية«.
ولفت اىل أن »املجلس مستمر بمناقشة 
امل�رشوع وهن�اك طلبات م�ن أعضاء 
املجلس تتضمن تثبيت العقود واألجور 
مطالب�ات  ع�ن  فض�ال  واملحارضي�ن 
الوس�ط  املحافظ�ات  لن�واب  نيابي�ة 
والجن�وب بتضم�ني اس�تحقاقاتها يف 

املوازنة«.

معدالت الفقر وصلت إلى 50 % في األرياف المحررة
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روحاني: والية ترامب انتهت 
بالخزي والعار

المستضعفون في األرض: كلنا 
سليمانّيون!
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
أعلن مدير عام صحة الكرخ يف العاصمة بغداد، د. جاس�ب الحجامي، امس االربعاء، 

خلو الردهة الوبائية بمستشفى الريموك من املصابني بكورونا.
وقال الحجامي، يف منشور عىل صفحته بموقع »فيس بوك« تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الردهة الوبائية يف مستشفى الريموك التعليمي تخلو من مرىض فايروس كورونا 

ألول مرة منذ شهور عديدة«.
وأضاف«الف تحية و احرتام لكل العاملني يف املستشفى ادارة و منتسبني«.

وأعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، امس األربعاء، عن تس�جيل 4 حاالت وفاة وأكثر من 
800 إصابة بفريوس كورونا املستجد خالل ال� 24 ساعة املاضية.

اليرموك خالية من مصابي كورونا

المالية النيابية: بعض فقرات الموازنة 
فيها غبن كبير وال يمكن تمريرها

برلماني سابق: القوات األمريكية متورطة بمجازر 
بشعة في العراق

المراقب العراقي/ سالم العراقي...
الن�واب  مجل�س  يف  عض�و  مئ�ة  م�ن  أكث�ر 
يتفق�ون ع�ىل تعلي�ق حضورهم إىل جلس�ات 
الربملان، بس�بب ما أس�موه ب� »االستخفاف« 
بعم�ل الس�لطة الترشيعية والناج�م عن عدم 
محاس�بة النواب املتغيبني عن الربملان وللعديد 
من الجلس�ات ،الس�يما أن بعضه�م لم تتخطَّ 

أقدامهم عتبة مجلس النواب.
عض�و يف التكتل النياب�ي الجديد لوح بإرضاب 
األعضاء عن حضور الجلس�ات املقبلة، يف حال 
تنصلت هيأة الرئاس�ة من جديد بالكشف عن 
املتغيبني م�ن النواب ومعاقبتهم قانونيا، فيما 
كشف عن وجود »مزاجيات« تمارسها رئاسة 

الربملان حول ملف الغيابات والحضور.

مرارا وتكرارا ومنذ الدورات النيابية الس�ابقة 
وحت�ى الحالية يتم رفع الجلس�ات النيابية أو 
تأجيل عقدها إىل ساعات أو أيام أخرى، بسبب 
عدم تحقيق النص�اب القانوني، لعدم حضور 
العدد الكايف من النواب لكن يف الوقت نفسه لم 
نشهد أي كشف أو محاسبة عن أولئك النواب.

ومنذ أكثر من دورة نيابية تلوح هيئات رئاسة 

الربملان ت�ارة وتهدد تارة أخرى بالكش�ف عن 
أسماء النواب املتغيبني من الجلسات الربملانية 
وإص�دار عقوب�ات قانوني�ة بحقه�م، لكنه�ا 

ترصيحات التتعدى وسائل االعالم.
وكان نائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب حس�ن 

الكعبي...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
أث�ار انخف�اض معدالت بي�ع البن�ك املركزي 
لل�دوالر جملة م�ن التس�اؤالت يف مقدمتها , 
هل ترتاج�ع الحكومة عن عملي�ة رفع قيمة 
الدوالر مقارن�ة بالدينار يف موازنة 21؟ , لكن 
يف حقيقة االمر أن االنخفاض يعود إىل ضعف 
عمليات االسترياد بشكل كبري نتيجة هواجس 
التج�ار  يعيش�ها  الت�ي  والصدم�ة  الخ�وف 

من تقلبات س�عر ال�دوالر وعدم اس�تقراره، 
واحتمالية عودة الحكوم�ة عن قرارها برفع 
قيم�ة ال�دوالر , ل�ذا ب�دأ التج�ار واملواطنون 
باقتن�اء الدين�ار خوفا من ق�رارات الحكومة 
غ�ري املدروس�ة , فض�ال ع�ن امت�الك بعض 
التج�ار  كمي�ات كبرية م�ن ال�دوالر الطبعة 
القديم�ة والت�ي طرحت إىل االس�واق بش�كل 
كبري , ما س�بب تذبذب س�عر الدوالر مقارنة 

بالدين�ار , وه�ذه العملية ي�راد منها الضغط 
ع�ىل الحكومة والبنك املرك�زي من أجل عودة 

سعر رصف الدوالر إىل سابق عهده.
 أما املص�ارف املش�اركة بم�زاد العملة فهي 
االخ�رى عزفت عن رشاء الدوالر بس�بب عدم 
اس�تطاعتها املضاربة به يف االسواق وتحقيق 

أرباح ضخمة.
املالي�ة النيابي�ة أك�دت أن م�رشوع املوازن�ة 

املرسب غري رسمي، حيث أثر يف وضع السوق 
ويف نفسية املواطن ، وخالل استضافة اللجنة 
ملحافظ البنك املركزي بش�أن تداعيات ارتفاع 
أس�عار رصف ال�دوالر تجاه الدين�ار العراقي 
، أك�د أن ه�ذا االرتف�اع كان س�ببه الحكومة 
،وليس البن�ك املركزي عىل اعتب�ار أن الدوالر 

يأتي من مبيعات النفط العراقي ...

تفاصيل اوسع صفحة 3

نواب »فضائيون« لم تتخّط أقدامهم عتبة 
البرلمان وأقرانهم ينتفضون

 هل يتغير سعر صرف »الدوالر«
 بعد إقرار موازنة »21«؟

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت

بغداد
الوفاةالشفاءاالصابات

البصرة
الوفاةالشفاءاالصابات

كركوك
الوفاةالشفاءاالصابات

ديالى
الوفاةالشفاءاالصابات

اربيل
الوفاةالشفاءاالصابات

النجف االشرف 
الوفاةالشفاءاالصابات

السليمانية
الوفاةالشفاءاالصابات

االنبار
الوفاةالشفاءاالصابات

32119714318052145034730193710191702225018670

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د وفد من املفوضي�ة العليا لالنتخابات، امس االربعاء، ان عدد املس�جلني 
بايومرتي�ًا بل�غ »15« مليون فرد، ج�اء ذلك خالل لقاء جمعه�م مع اللجنة 
القانوني�ة النيابية يف مجلس النواب.واكد الوف�د يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« ان »عدد الناخبني وصل اىل )25( مليون ناخب بعد احتساب املواليد 
الجديدة التي وصلت اىل اكثر من مليوني ناخب«. واضاف الوفد، ان » نس�بة 
املس�جلني بايومرتيا اىل االن وصل اىل 61% اي ما يقارب )15( مليون ناخب« 
، مشريا اىل »عدم وجود احصائية محدثة عن عدد ناخبي الخارج والذي كان 
يف ع�ام 2018 ، حس�ب احصائية املفوضية ، اكثر م�ن )800( الف ناخب ». 
ولفت اىل انه »بس�بب جائحة كورونا وصعوبة ارس�ال كوادر املفوضي�ة اىل 
الخارج لتحديث س�جل ناخبيهم ، تمت مفاتحة وزارة الخارجية لالستعانة 
بكوادر الوزارة يف الس�فارات العراقية للمس�اهمة يف تحديث سجل الناخبني 

بعد تدريب تلك الكوادر«.

ليَن بايومتريًا  المفوضية: عدد الُمسجَّ
وصل إلى »15« مليونا

6
عبد الزهرة يسعى للحاق بمواجهة 

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

الفوضى العراقية..فريق »الغشمة« 
يقابله فريق »الكالوجية«..!

ع�رَّف أفاط�ون الف�وىض، بأنها ف�راغ ُمظلم وب�ا ح�دود، ونظرية 
الفوىض تتجىل يف العشوائية الظاهرة لألنظمة املُعّقدة الفوضوية.

األزم�ة املُتعّددة األبعاد الت�ي تعصف بالعراق منذ أكث�ر من عام، هي 
األزمة األكثر حّدة، التي عرفها البلد منذ زوال نظام القهر الصدامي إىل 

يومنا هذا، وهي »الفوىض الخّاقة« يف أنصع تجلياتها.
الف�وىض الخاق�ة، ُمصطل�ح أنتجت�ه وزي�رة الخارجي�ة األمريكي�ة 
كوندولي�زا رايس، بع�د حرب الخلي�ج الثالثة، ه�ذا املصطلح يعكس 
نظرية سياسية من متبنيات املاسونية، حيث أشار إليه عالم السياسة 
األمريكي الجنسية الهنغاري األصل جورج فريدمان، »لم تعد الحروب 
تهدف إىل النرص، بل إىل املعاقبة، وزعزعة االستقرار، والرشذمة، ونزع 
التس�ييس، واإلذالل، يف ظل أس�لوب حك�م العوملة املالي�ة التقنية. إًذا 
ُيمك�ن اختصار الفوىض الخاقة بأنها حالة سياس�ية تأتي بعد حالة 
دة األحداث يقوم بها أش�خاص أو كائنات بدون معرفة  ف�وىض ُمتعمَّ

هوياتهم، وذلك بهدف تغيري مسار األحداث ملصلحة هؤالء. 
ما يميز الفوىض العراقية؛ هو أنها أزمة يف كل يشء تقريبا، من س�وء 
اإلدارة، إىل الفس�اد واملحاصصات ومزاريب الخافات السياس�ية، إىل 
الجان�ب املايل واالقتصادي، حيث س�لمت لحانا، بي�د من يفتقرون إىل 
النوايا الحس�نة والخربة واالحرتاف، إذ إن الطريق�ة الراهنة التي يتّم 
التعاطي فيها مع املشكلة املالية، والتي حّذر منها كثري من املختصني 
م�راًرا،  ل�ن ت�ؤّدي إال إىل مزيد م�ن اإلف�اس، والفوىض املالي�ة التي 
س�تمنعنا من النهوض مجدًدا، وس�توصلنا إىل خس�ارة مؤملة للقيمة 
الفعلية للدينار العراقي.نتذكر أن سياسات الطاغية صدام، وعصابات 
القرويني األُّميني من أقاربه وزبانيته، الذين سلمهم مقادير العراقيني، 
كان�ت نتيجته�ا أن خرس الدينار من قيمته  ثاث�ة آالف مرة، ووصلنا 
ع�ىل أياديهم الق�ذرة؛ إىل أن قلعنا أبواب بيوتنا لنوف�ر ثمن طعامنا..
واحتجنا إىل جراحة كربى كان من مؤداها 
أن قبلن�ا أن يحت�ل األمري�كان بلدن�ا، كي 
نتخلص من حك�م القرية، ونس�تعيد بعُد 
رغيفنا من أفواهه�م النهمة..يف احتفاالت 
مكتبي�ة أنيقة، تنقلها الصحاف�ة، »ُتزَّف« 
البرشى للمواطنني، بتوقيع اتفاقية مالية 
لاق�رتاض من هذه الجه�ة أو تلك، وكأنها 
فتح مبني، أو كأنها س�وف يجري توزيعها 
عىل العراقي�ني جميع�ا، أو كأن الفرج جاء 

من حيث ال نحتسب؛ وها..دبرنالكم رواتب شهرين!
»الغش�مة« ه�م الساس�ة الذي�ن كان�وا طرش�ان يف زف�ة ترشي�ن، 
و«الكاوجي�ة« ه�م الذين كانوا يدي�رون اللعبة بالخف�اء، ويحركون 
حس�وني الوس�خ وعكروكة، وس�جاد وصفاء ومعه�م أم الكلينكس 
وباق�ي ق�اع املجتم�ع، ليظف�روا يف نهاية املط�اف بالغنيم�ة، »حار 
ومكس�ب ورخيص«..!   ل�م يحصل يف أي بلد غري الع�راق، أن دافعت 
الحكومة عن لصوص برضاوة، مثلما فعلت حكومتنا يف قضية تجديد 
رخص الهاتف النق�ال، فقد كان يف قيام الحكومة بتحصيل الرضائب 
والرس�وم عىل رشكات الهاتف النقال، واس�تيفائها الدي�ون املتعلقة 
بذمته�ا، مورد تح�ت اليد يغنينا ع�ن قرار رفع س�عر رصف الدوالر، 
والقص�ة فيها »إِْن« كبرية جدا.قرار رفع س�عر بي�ع الدوالر؛ كان هو 
اآلخر لعبة شطار وعيارين، شأنها شأن أالعيبهم املغلفة بالشعاراتية 
الزائف�ة، وخطاب�ات الحرص ع�ىل الوطن واملواط�ن، فضا عن كونه 
قرارا مترسعا وغري مدروس، إضافة إىل آثاره االقتصادية املدمرة؛ التي 
ستنعكس عىل االسواق العراقية، وعىل الطبقات الفقرية وذوي الدخل 
املح�دود، وغالبية املوظفني والعاملني يف القط�اع الخاص، ولو تتوفر 
إرادة ج�ادة، وإج�راءات حازمة، يف تحصيل إي�رادات املنافذ ورضائب 
الكمارك، لتمكنت الحكومة؛ من توفري ٨٠٪ عىل األقل ِمّما سيوَفر من 
رفع س�عر الدوالر، لكنها لم تفع�ل ولجأت إىل قرار يخدم حيتان املال، 

« من اإلعراب..! وهنا نكتشف موقع »إِنَّ
كام قب�ل الس�ام: يبدو أن الفيل�م يتكرر عرضه علين�ا، ولكن يف دار 
عرض س�ينمائي خرب�ة ! وس�نضطر مجربين للجلوس ب�ا مقاعد، 
للتفرج عىل أنفس�نا، ونشاهدها وهي ُتسحق تحت أقدام فريقني من 

الاعبني، فريق من »الِغْشَمة«، ويقابله فريق«الكاوجية..!
سام

ألواح طينية...

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة صائب 
خدر، امس األربعاء، آخر مس�تجدات تمرير قانون 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، مؤك�دا وج�ود توجه 
س�يايس بتمريره او ترحيل�ه اىل الفصل الترشيعي 

املقبل. 
وق�ال خدر، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »املحكمة االتحادية م�ن القوانني املهمة إلجراء 
االنتخاب�ات املبك�رة«، مبينا أن »م�رشوع القانون 
فيه ش�قني قانوني وسيايس، الش�ق القانوني قدر 

تعل�ق األم�ر باللجن�ة القانوني�ة التي انه�ت كافة 
القضايا قانونا باملحكمة االتحادية«.

وأضاف أن »الش�ق الس�يايس يتمحور حول كيفية 
تمري�ر مرشوع قانون املحكم�ة االتحادية العليا«، 
مش�ريا إىل أن »الرؤى السياس�ية تنجه نحو تمرير 

القانون«.
ورج�ح خ�در »إمكاني�ة تمري�ر القان�ون خ�ال 
الجلسات الحالية او وربما خال الفصل الترشيعي 
املقبل«، الفتا إىل أن »األغلبية السياس�ية مع تعديل 

األمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥«.

ترجيحات بترحيل قانون المحكمة االتحادية الى الفصل التشريعي المقبل

تغريدة

الصحفي مازن الزيدي

 متوسط النفقات الشهرية 
ومتوسط رواتب موظفي 
الدولة  أعلى 4 جهات في 
العراقي���ة التي تضمنتها 

موازنة 2021:
- يالح���������ظ ان روات���ب 
مكت���ب رئي���س ال���وزراء 
ومجلس النواب ثم رئاسة 
تس���تحوذ  الجمه���وري���ة 
على أعل���ى المرتبات بين 

مؤسسات الدولة.

العشرات من المحاضرين المجانيين يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم إلى عقود
املراقب العراقي/ بابل...

تظاه�ر العرشات من املحارضي�ن املجانيني يف تربية بابل 
امس األربع�اء أمام مبنى املحافظ�ة للمطالبة بتحويلهم 
إىل عق�ود واحتس�اب الخدمة التي مضت له�م كجزء من 

متطلبات التعيني.
وقال ش�هود عيان إن »العرشات من املحارضين املجانيني 
يف تربي�ة بابل والذين هم ضمن امل�اك الثانوي واالبتدائي 
تظاهروا اليوم أم�ام مبنى املحافظ�ة للمطالبة بتضمني 
موازنة ٢٠٢1 تحويلهم إىل عقود ودفع مستحقاتهم املالية 
واحتس�اب الخدمة التي مضت لهم كج�زء من متطلبات 
التعيني«.وبدوره اعترب اح�د املتظاهرين، أن »املحارضين 
املجانيني قدموا خدمة كبرية للدولة من خال سد الشاغر 
والنق�ص يف امل�دارس الحكومية لذا م�ن الواجب منحهم 
مبال�غ وتعيينه�م مقابل خدماتهم كما وع�دت الحكومة 
س�ابقا مش�ددا عىل أن الخطوة التالية ستكون تصعيدية 

يف حال لم تتم اإلجابة للمطالب«.

السوداني: الحكومة تتسبب بتمادي شركات الهاتف النّقال 
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائب محمد ش�ياع السوداني، أن عدم 
محاس�بة الحكومة لرشكات الهاتف النّقال 
دفعها للتم�ادي، مبينا أن عمله�ا يف العراق 

هو األسوأ عاملياً رغم آرتفاع تكاليفه.
وقال الس�وداني، يف ترصيح تابعته »املراقب 

العراق�ي« إن »إل�زام رشكات الهاتف النّقال 
بتس�ديد ديونها لألعوام الس�ابقة اسطوانة 

تتكرر بدون نتيجة حتى اآلن«.
واض�اف، أن »مجلس االمناء يف هيئة االعام 
واالتص�االت خال�ف األم�ر الوالئ�ي القايض 
بإيق�اف تجدي�د تراخي�ص رشكات الهاتف 

النقال، وكأنهم يمارسون عملهم كموظفني 
لدى تلك الرشكات«.

واوض����ح السوداني، أن »موازنات ٢٠17 
الهات�ف  ألزم�ت رشكات  و ٢٠1٨ و ٢٠19 
النق�����ّ��ال بتس�ديد ديونه�ا ، لكنه�ا لم 

تنفذ«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ألقت مديرية استخبارات بغداد، امس األربعاء، القبض عىل 

17 إرهابي بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وقال إعام وزارة الداخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه أنه “من خال متابعة عنارص عصابات داعش 
االرهاب�ي، تمكن�ت مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثلة 
بمديري�����ة اس�تخ����بارات بغ�داد يف وزارة الداخلي�ة 
م�ن إلقاء القب�ض عىل 17 إرهاب�ي بمناط�ق متفرقة من 
محافظة بغداد مطل�����وب�ني وف����ق احك���ام املادة 
اربعة اره�اب النتم�����ائه�م لعص������ابات داع��ش 

اإلرهابي”.
وأض�اف، أن »اثنان من اإلرهابيني عما بما يس�مى قاطع 
الفلوج�ة و نين�وى تحت كنى أبو ان�س و ابو قيص ، فضاً 
عن ان احدهم من عائلة داعشية لديه احد من اخوته يعمل 
ضم�ن صف�وف داعش االرهابي بما يس�مى جي�ش دابق، 
حي�ث ت�م تس�ليمهم اىل جه�ات الطلب بموج�ب وصوالت 

استام أصولية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، ام�س االربع�اء، تحري�ر 
مختطف بعد س�اعات من اختطاف�ه والقاء القبض عىل 

خاطفُه يف بغداد.
وقال�ت الوكالة يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن�ه »بع�د ورود معلوم�ات اس�تخباراتية بحدوث 
جريم�ة اختط�اف اح�د املواطن�ني يف منطق�ة الدي�وان 
ببغداد، تم تش�كيل فريق عم�ل مختص من مفارز وكالة 
االس�تخبارات املتمثلة باس�تخبارات الفوج الثالث اللواء 
الس�ادس التابع ملديرية استخبارات الرشطة االتحادية يف 

وزارة الداخلية«.
واضاف�ت، انه »تم القاء القبض ع�ىل املتهم منفذ عملية 
االختط�اف بع�د س�اعات م�ن قيام�ه بالج�رم وتحرير 
املختط�ف وبالجرم املش�هود بعد نصب كم�ني محكم له 
باملنطقة اعاه، وتكثيف الجهد االستخباري ومتابعة خط 

سري العجلة املستخدمة بالخطف«.
وبينت الوكالة، انه »تم تسليم املتهم اىل الجهات املختصة 

بموجب وصل استام اصويل«.

االستخبارات تقبض عىل 17 متهمًا 
باإلرهاب بعملية مختلفة يف بغداد

تحرير مختطف بعد 
ساعات من اختطافه 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

»مزاجيات« الرئاسة شجعتهم على االستخفاف !

اإلضراب أو محاسبة المتغيبين.. أكثر من 100 نائب 
ُيعلقون حضورهم عن جلسات البرلمان

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
أكث�ر م�ن مئ�ة عض�و يف مجل�س 
تعلي�ق  ع�ىل  يتفق�ون  الن�واب 
الربمل�ان،  جلس�ات  إىل  حضوره�م 
بسبب ما أسموه ب� »االستخفاف« 
بعمل الس�لطة الترشيعية والناجم 
عن عدم محاس�بة النواب املتغيبني 
ع�ن الربملان وللعديد من الجلس�ات 
تتخ�طَّ  ل�م  بعضه�م  أن  ،الس�يما 

أقدامهم عتبة مجلس النواب.
عض�و يف التكت�ل النياب�ي الجدي�د 
ع�ن  األعض�اء  ب�إرضاب  ل�وح 
حضور الجلس�ات املقبل�ة، يف حال 
تنصل�ت هيأة الرئاس�ة م�ن جديد 
بالكش�ف عن املتغيبني م�ن النواب 
ومعاقبته�م قانوني�ا، فيما كش�ف 
ع�ن وج�ود »مزاجيات« تمارس�ها 
رئاس�ة الربملان حول ملف الغيابات 

والحضور.
مرارا وتكرارا ومنذ الدورات النيابية 
الس�ابقة وحت�ى الحالي�ة يتم رفع 
الجلسات النيابية أو تأجيل عقدها 
إىل س�اعات أو أي�ام أخرى، بس�بب 
ع�دم تحقي�ق النص�اب القانوني، 
لعدم حضور العدد الكايف من النواب 
لك�ن يف الوق�ت نفس�ه ل�م نش�هد 
أي كش�ف أو محاس�بة ع�ن أولئك 

النواب.
ومن�ذ أكث�ر م�ن دورة نيابية تلوح 
هيئات رئاس�ة الربمل�ان تارة وتهدد 
ت�ارة أخرى بالكش�ف عن أس�ماء 

الجلس�ات  م�ن  املتغيب�ني  الن�واب 
الربملانية وإصدار عقوبات قانونية 
بحقه�م، لكنها ترصيحات التتعدى 

وسائل االعام.
وكان نائ�ب رئيس مجل�س النواب 
حس�ن الكعبي، قد زع�م يف ترشين 
الثان�ي  ٢٠٢٠ امل�ايض عن توجيهه 
بقط�ع رواتب الن�واب املتغيبني عن 
فيم�ا ه�دد  الربملاني�ة،  الجلس�ات 
بتوجي�ه إن�ذارات له�م، معت�ربا أن 
التغيب�ات أدت إىل تعطيل جلس�ات 

مجلس النواب.
ومن املعروف أنه وحس�ب أوس�اط 
الكت�ل  رؤس�اء  ف�إن  سياس�ية 
السياس�ية لم يحرضوا أي جلس�ة 
خال ال�دورة النيابية الحالية إال يف 
جلسة تكليف الحكومتني )حكومة 

الكاظمي وحكومة عبد املهدي(.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن النظ�ام 
يح�دد  الن�واب  ملجل�س  الداخ�ي 
مجموع�ة عقوب�ات بح�ق الن�واب 
املتغيبني تصل إىل الفصل من العمل 
وإنه�اء العضوية، لكن ل�م نجد أيا 
من تلك العقوبات قد جرى تطبيقها 

بحق نائب أو رئيس كتلة.
بدورها أكدت النائبة املستقلة ندى 
ش�اكر جودت والعض�و يف التجمع 
يف  الجدي�د  »التكت�ل  أن  النياب�ي، 
الربملان يض�م أكثر م�ن 1٠٠ نائب 
م�ن مختلف الكت�ل السياس�ية قد 
أعل�ن موقف�ه الواضح أم�ام هيأة 

رئاس�ة مجلس الن�واب والذي رهن 
عودة الحضور إىل الجلسات برشط 
اتخاذ إج�راء قانوني بح�ق النواب 
املتغيب�ني عن الجلس�ات النيابية«، 
واصف�ة »ما يجري داخل الس�لطة 
الترشيعي�ة من حاالت غي�اب بأنه 

استخفاف بالشعب العراقي«.
ل��  ترصي�ح  يف  ج�ودت،  وقال�ت 
»املراقب العراق�ي« إن »هناك نوابا 
لم يحرضوا أصا إىل مجلس النواب 
منذ بدء عمل الدورة النيابية الحالية 

ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم«.
وأضاف�ت، أن »هناك عش�وائية من 
قبل هيأة الرئاسة يف ملف الغيابات 
حي�ث تحدث�ت ع�ن وج�ود حاالت 
لن�واب يكون�ون موجودين  تغييب 
خارج قاعة الجلسات أثناء تسجيل 
الحض�ور أو ج�رد أس�ماء النواب، 
وباالضافة إىل ذلك فأن التشديد عىل 
ه�ذا امللف متذبذب من قبل رئاس�ة 
مجل�س الن�واب ففي الوق�ت تؤكد 
ع�ىل حضور الن�واب إىل الجلس�ات 
الت�ي يج�ري فيه�ا تصوي�ت ع�ىل 
قوانني مهم�ة، يتم غض النظر عن 
ملف الحضور أثن�اء عمليات قراءة 

القوانني«.
وحذرت جودت، »هيأة الرئاسة من 
تجاه�ل أص�وات الن�واب املطالبني 
ُيِخ�لُّ  لكون�ه  املتغيب�ني  بمعاقب�ة 
بالكثري من الجلس�ات التي ستعقد 

يف االيام املقبلة.

أعلن مكت�ب مفوضية انتخابات واس�ط عن تس�جيل 
زيادة يف ع�دد املراجعني لتحدي�ث بياناتهم البايومرتية 
املؤهل�ة للمش�اركة يف التصويت لانتخاب�ات الربملانية 
املقبلة يف املراكز ال� ٣1 املنترشة يف عموم املحافظة.وقال 
مدي�ر املكتب حيدر كاظ�م، يف ترصيح لرادي�و »املربد« 
وتابعت�ه »املراقب العراقي« إن »بدء تس�جيل الكيانات 
السياس�ية واإلفراد الذي اقرتن بحسب القانون بوجود 
قائم�ة تض�م ٥٠٠ ناخ�ب مؤي�د لكل 
مرش�ح وان يكون محدث للبيانات 
البايومرتي�ة فيما دع�ا املواطنني 
اىل  مراجعته�م  تكثي�ف  إىل 
مراكز التس�جيل«. ولفت إىل 
»وج�ود 7٥ فرقة جوالة من 
موظف�ي مراكز التس�جيل 
مس�تمرة يف العمل بالدوائر 
العب�ادة  ودور  الحكومي�ة 

لتحديث البيانات«.

إذاعيترصيح
مفوضية انتخابات واسط 
ترصد زيادة يف المراجعين 
لتحديث بياناتهم البايومرتية

قاسم العجرش 



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 143,000  دينارسعر بيع الدوالر =144,500  ديناراألمريكي  53.56  دوالرًابرنت  57.03   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76اسعار الذهب عيار 18    65,083  ديناراسعار الذهب عيار 21     75,931   دينار اسعار الفضة

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 14 كانون الثاين  2021 العدد 2503 السنة العاشرة

 كش�ف النائب عن محافظة كربالء حامد املوسوي ، عن وجود عقد فساد 
جدي�د يف وزارة التج�ارة بقيمة ملي�ار و800 مليون دينار لتجهيز تس�عة 
مول�دات .وقال املوس�وي يف ترصيح صحفي، إن “العق�د مخالف مخالفة 
رصيح�ة لتعليم�ات املوازن�ة االتحادية لس�نة 2019 التي ح�ددت الرشاء 
ال يزي�د ع�ن 100 مليون دين�ار، مرشوط�ة بالقيمة املضاف�ة التي يجب 
أن ال تق�ل ع�ن 25 باملائ�ة، والس�عر ال يزيد ع�ن 10 باملائة ع�ن مثيالتها 
املستوردة، وكذلك إن أسم الرشكة العامة لتجارة السيارات لم يرد يف الدليل 

االسرتشادي  الصادر من وزارة التخطيط والتحديثات امللحقة به “.
وأوضح اس�تنادا “للمادة ) 61 / س�ابعا / أ ( من الدس�تور  وانطالقا من 
دورن�ا الرقاب�ي الذي رس�مه الدس�تور وفقا للن�ص  ، وردت إلين�ا وثائق 
ومعلوم�ات عن قي�ام مدير عام الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب  ومدير 
القس�م الهن�ديس يف الرشكة ومهندس أخر، بالتعاق�د  املبارش مع الرشكة 
العامة لتجارة السيارات واملكائن عرب تجار ورشكات بيت الدباس لتجهيز 

تسعة مولدات بقيمة عقد مليار دينار و 800 مليون دينار “.

نائب: فساد بقيمة مليار و800 
مليون دينار في وزارة التجارة

أصدرت وزارة االتصاالت، توضيحا بش�أن قرار مجلس الوزراء باعفاء 
املواطنني من دفع الرسوم الجمركية عىل الطرود الربيدية.

وقال املتحدث باسم الوزارة رعد املشهداني يف بيان ، ان مجلس الوزراء 
وافق ع�ىل الطلب املقدم من قبل وزير االتصاالت أركان ش�هاب أحمد 
الش�يباني بإعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية املفروضة عىل الطرود 
الربيدي�ة وتصفري رس�م طاب�ع الحمل�ة الوطنية ورس�م الطابع عن 
األج�ور الجمركية عىل الطرود الربيدية، مبينا ان ذلك يأتي اس�تنادا إىل 

أحكام املادة 37 من قانون رسم الطابع املرقم ) 71 لسنة 2012(.
واضاف ان إعفاء وزارة املالية ألجور الكشف عىل الطرود الربيدية التي 
تس�توىف عىل وفق القرار الجمركي ذي الرقم )4 لس�نة 2011 ( املعدل 
بالقرار رقم )2 لس�نة 2016 (، عن أجور بيان األمتعة، يأتي لتخفيف 
الع�بء عن املواطنني وعدم عزوفهم عن النق�ل بالربيد الحكومي التي 
تس�فر من خالل مكاتب الربيد وقس�م التبادل الربيدي التابع للرشكة 

العامة للربيد والتوفري إحدى تشكيالت وزارة االتصاالت.

االتصاالت توضح بشان االعفاء من 
دفع الرسوم على الطرود البريدية

المالية النيابية :موازنة الدولة لعام 2021 ال تُمتُّ الى الورقة البيضاء الحكومية باي صلة 
 اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ان موازن�ة الدولة لع�ام 2021 
ال تنتم�ي اىل الورق�ة البيض�اء 
الحكومي�ة باي صلة ، مش�ريا 
ع�ىل  س�تعمل  اللجن�ة  ان  اىل 
فس�حة  العط�اء  تخفيضه�ا 

للجانب االستثماري .
قال عضو اللجنة النائب جمال 
مناقش�ة  خ�الل   »: كوج�ر  
املالي�ة  واللجن�ة  الربمل�ان 
الربملاني�ة ملوازن�ة الدول�ة لعام 

2021 ، لم نج�د ترجمة عملية 
الحكومي�ة  البيض�اء  للورق�ة 
التي اصدرته�ا ملعالجة الوضع 
االقتصادي يف البلد ، مس�تدركا 
فق�رات  تضمن�ت  املوازن�ة  ان 
قليل�ة م�ن الورق�ة البيض�اء ، 
منها ما يتعلق باالستقطاعات 
وف�رض الرضائب فق�ط ، ولم 
بالقطاعات  تتعلق  بنودا  نشهد 
الصناعية والزراعية والسياحة 
ب�ل   ، لتطويره�ا   ، واخ�رى 

همشت بالكامل يف املوازنة ».
ث�الث  للربمل�ان  ان  واوض�ح 
صالحيات ام�ام املوازنة ، وهي 
التخفيض ، واملناقلة ، واضافة 
فقرات اصالحية ال تثقل كاهل 
الحكوم�ة م�ن الجان�ب املايل ، 
وس�نعمل بهذه االتجاهات من 
اجل تطوير االس�تثمار يف شتى 
القطاعات ومنها االس�تثمارية 
».ولف�ت اىل ان اللجن�ة املالي�ة 
الربملاني�ة ق�ررت ان ال يتجاوز 

مبل�غ املوازن�ة العام�ة للدولة 
125 ترلي�ون دين�ار م�ن اجل 
تخفي�ض العج�ز فيه�ا ، وق�د 
يرتاوح بني 120 - 125 ترليون 
دين�ار ، ولكن املبل�غ غري ثابت 
املالي�ة  اللجن�ة  الن  ونهائ�ي، 
املتق�دم  ال�كادر  ستس�تضيف 
يف وزارة املالي�ة ، وندق�ق ب�كل 
االرق�ام ، لكن نخف�ض العجز 
للجان�ب  فس�حة  ونعط�ي 

االستثماري يف املوازنة .

االقت�صادي

اك�د النائ�ب ع�ن محافظ�ة النج�ف االرشف 
فاضل الفت�الوي، ان الدعم الحكومي للزراعة 
مع�دوم، الفت�ا اىل ان املزارع�ني يف املحافظ�ة 
لديهم مستحقات بذمة الدولة بلغت 36 مليار 

دينار.
وق�ال الفت�الوي ، ان “الحكوم�ة ل�م تنصف 
الفالح�ني م�ن مس�وقي محص�ول الحنط�ة 
يف النج�ف االرشف ع�ىل الرغ�م م�ن االنت�اج 
والكميات الكبرية التي حققوها يف زراعتهم”.

ع�ىل  يحصل�وا  ل�م  “الفالح�ني  ان  واض�اف 
مس�تحقات املوس�م املايض، حي�ث هناك 36 
مليار دين�ار بذمة الحكومة ينبغي ان توزعها 

عىل املزارعني يف النجف االرشف”.
وب�ني ان “الدع�م الحكومي للقط�اع الزراعي 
مع�دوم، يف وقت يعاني فيه املزارع من ش�حة 
يف  واالنقط�اع  االس�عار  وارتف�اع  االس�مدة 
الكهرباء، مايق�ف عائقا امام انعاش الزراعة 

بالعراق”.

الفتالوي: الدعم الحكومي للزراعة »معدوم« 
و 36 مليارا يطالب الفالحون بصرفها

الصناعة تخطط لتأهيل 
83 معمال متوقفا

أعلن�ت مديري�ة إنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة يف 
الب�رصة، ا أنه�ا بص�دد دخ�ول محط�ة غازية 
س�تضيف 125 ميكاواط إىل املحافظة استعداداً 

الستقبال فصل الصيف املقبل.
وقال عضو مجل�س إدارة مديرية إنتاج الطاقة 
الكهربائي�ة يف الب�رصة ع�الء املوس�وي،  إن�ه 
»سيتم دخول وحدة غازية مركبة لشط البرصة 
لتعط�ي 125 مي�كا واط، ليصبح عدد املحطات 
غازي�ة يف محافظ�ة  الغازي�ة ع�رش وح�دات 

البرصة«.وأض�اف أن »املديرية أبرمت عقداً مع 
رشك�ة كار، لوضع ، وح�دة بخارية مركبة بني 
كل وحدت�ني غازيت�ني، تعط�ي 125 ميكاواط، 
لتحسني وضع التيار الكهربائي نحو األفضل«.

وأش�ار إىل أن »الوح�دة املركب�ة البخارية تعمل 
عىل البخ�ار الذي يخ�رج من الوح�دة الغازية، 
وس�تدخل ش�ط البرصة قريبا جدا، ما ستعمل 
ع�ىل إنع�اش وأس�تمرار التي�ار الكهربائ�ي يف 

املحافظة للفرتة املقبلة«.

كهرباء البصرة بصدد إضافة 125 
ميغاواط استعدادًا لفصل الصيف

أرقام واقتصاد

نسبة ارتفاع التبادل 
التجاري في منفذ  مندلي 
الحدودي مع ايران مقارنة 

بالفترات الماضية

% 40

قطعة أرض سكنية في 
واسط تم توزيعها على 

القوات االمنية وابناء الحشد 
الشعبي في المحافظة

 2000

تعم�ل وزارة الصناع�ة واملع�ادن، ضمن خططه�ا إلعادة 
تأهي�ل معامله�ا املتوقف�ة البالغ�ة 83 معم�ال ومصنعا، 
من أجل اس�تيعاب العاطل�ني وأصحاب الش�هادات.وقال 
املتح�دث باس�م ال�وزارة، مرت�ى الص�ايف، إن »ال�وزارة 
تمتلك 29 رشك�ة عامة و4 هيئات و285 معمال ومصنعا، 
املتوقف منها 83 معمال، لذلك تعمل الوزارة ضمن خطتها 
الت�ي تتكون من ثالث مراحل؛ قصرية ومتوس�طة وبعيدة 
املدى، عىل إعادة إحياء هذه املعامل املتوقفة«.وأضاف، أنه 
»ضمن خطة ال�وزارة يف املرحلة قصرية امل�دى؛ تم افتتاح 
وإكم�ال وتأهيل 12 معمال خالل األش�هر الس�تة األخرية 
يف عموم البالد«، مبين�ًا أن »من ضمن خطة الوزارة إحياء 
جميع املعامل، من أجل اس�تيعاب األيدي العاملة«.وتابع، 

أن »الوزارة وضعت خطة بديلة؛ تتمثل باملش�اركة مع 
القطاع الخاص، التي ستؤدي اىل نقل التكنولوجيا 
من الخارج اىل الداخ�ل وجذب العمالة من حملة 
الش�هادات والعاطل�ني، وتوفري العمل�ة الصعبة 
داخ�ل البلد، فضالً عن إش�رتاك القط�اع الخاص 

العام  القط�اع  مع 
الصن����اع�ة  يف 

الوطنية«.

ش�دد الخبري االقتصادي احسان 
ف�ك  رضورة  ع�ىل  الكنان�ي، 
الحص�ار املفروض عىل الش�عب 
اج�راءات  بس�بب  العراق�ي 
رصف  س�عر  لرف�ع  الحكوم�ة 
ال�دوالر ام�ام الدين�ار، الفتا اىل 
ان اس�عار النفط ع�ادت للتعايف 
ايجابي�ة  م�ردودات  وحقق�ت 
للحكوم�ة وه�و مايحت�م ع�ىل 
س�عر  تخفي�ض  الحكوم�ة 

الرصف.
وقال الكناني ، ان “نسبة الفقر 
يف الع�راق ارتفع�ت اىل اكثر من 
40 باملئة، وه�و رقم يثري الريبة 
حيث يدفع ذلك اىل زيادة نس�بة 
واالره�اب  والرسق�ة  الجريم�ة 
وغريه�ا من االعم�ال التي تدفع 
ضعاف النف�وس للبحث عن اي 

وسيلة للحصول عىل املال”.
واض�اف ان “الحكوم�ة تتحمل 
مسؤولية قراراتها ازاء تخفيض 
ال�دوالر،  ام�ام  الدين�ار  قيم�ة 
وزي�ادة نس�بة الفق�ر وتبعاتها 
عىل الش�عب العراق�ي، حيث ان 
الس�نوات املقبلة ستشهد زيادة 
يف ه�ذه النس�بة وق�د اليتمك�ن 
العراق من تجاوز ازمته املالية”.
حقق�ت  “الحكوم�ة  ان  وب�ني 
ارباح�ا كب�رية يف ظ�ل ارتف�اع 
اس�عار النف�ط اىل اكث�ر من 52 
ارتفع�ت  ال�ذي  للربمي�ل،  دوالر 
قيمته بالدينار بنس�بة 23 باملئة 
عن العام امل�ايض، وهو مايدعو 
الحكوم�ة اىل فك الحص�ار الذي 
فرضته عىل الشعب واعادة سعر 

الرصف اىل اقل مما هو اليوم”.

اكدت لجن�ة الطاقة النيابية، امس األربعاء، عن انش�اء صندوق 
لواردات النفط من املحافظات املنتجة ضمن موازنة 2021.

وق�ال عضو اللجن�ة أمجد العقاب�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »انش�اء صن�دوق ل�واردات النفط ضمن 
موازنة 2021 س�يكون انصافاً للمحافظات املنتجة للنفط، وهذا 

مسعى أغلب أعضاء مجلس النواب«.
النف�ط سيس�اعد يف  العقاب�ي، أن »صن�دوق واردات  وأض�اف 
إع�ادة إعمار املحافظات الوس�طى والجنوبي�ة، واملنتجة للنفط 

وخصوصا البرصة«.
يش������ار اىل ان املحافظ�ات الجنوبية حرمت طيلة الس�نوات 
املنرصم�ة من حقوقها م�ن النفط، اذ انها تعان�ي االهمال وقلة 

والخدمات.

خبير اقتصادي: ارتفاع اسعار النفط يوجب على 
الحكومة التراجع عن قراراتها بشأن الدوالر

الطاقة النيابية: انشاء صندوق
 واردات النفط للمحافظات المنتجة

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

ارتفع س�عر خام برنت ، حسب بيانات التداول فوق 
57 دوالرا للربمي�ل للم�رة األوىل من�ذ 24 ش�باط من 

العام املايض.
وارتفعت س�عر العقود اآلجلة لش�هر م�ارس ملزيج 
نفط بحر الش�مال من مزيج برنت ، بنس�بة ٪0.48 
إىل 57.03 دوالرا للربمي�ل، وارتفع�ت العقود اآلجلة 

لش�هر فرباي�ر لخ�ام غرب تكس�اس الوس�يط بنس�بة 
0.66٪، إىل 53.56 دوالرا للربميل.

وتواص�ل أس�عار النفط تلق�ي الدعم بس�بب التوقعات 
املتفائل�ة للطلب م�ن جان�ب، وكذلك عىل خلفي�ة آفاق 

اإلنتاج بعد قرارات مجموعة “أوبك +” من جانب أخر.
وكانت “أوب�ك+” قد أكملت األس�بوع امل�ايض اجتماعا 

اس�تمر يومني، حددت فيه معالم الصفقة قبل شهرين، 
حي�ث تم تمديد الرشوط الحالية لالتفاقية لجميع الدول 
تقريبا، إال أن روس�يا وكازاخس�تان حصلتا عىل فرصة 
لزي�ادة اإلنت�اج يف فرباير ومارس، يف حني أن الس�عودية 
وع�ددا من الدول املش�اركة األخرى، ع�ىل العكس قررت 

خفضه.

الموانئ: العام الحالي سيشهد اكمال مشروعين ضمن ميناء الفاو
كش�فت الرشكة العامة ملوان�ئ العراق ، عن 
ان الع�ام الحايل سيش�هد اكم�ال مرشوعني 
ضمن ميناء الفاو س�بق ان ت�م العمل بهما 
خالل العام 2019، وبينما تعمل عىل توسيع 
وصيان�ة 14 رصيف�ا يف مين�اء خ�ور الزبري 
م�ع تطوير ام ق�رص الجنوب�ي، تعتزم فتح 
اكاديمية متخصصة بعمليات النقل البحري.

وقال مدي�ر ع�ام الرشكة فرحان محيس�ن 
الفرطويس ، ان “هناك مش�اريع سرتاتيجية 
كبرية وصلت نسبة انجازها اىل 
مايقارب 95 باملئة منها اكمال 
البن�ى التحتي�ة لثالث�ة ارصفة 
متخصص�ة بالحاويات يف ميناء 
وم�رشوع  الش�مايل،  ق�رص  ام 
مين�اء الف�او ال�ذي ب�دأ باعماله يف 
الع�ام 2019 بمرشوعني احدهما بناء 
الكت�ل الكونكريتية الخاصة بنفق قناة 
خ�ور الزب�ري الذي ينتهي يف ش�هر 
ترشين االول م�ن العام الحايل 
2021، واالخ�ر ه�و م�رشوع 
الف�او  مين�اء  انج�از طري�ق 
الذي يبل�غ طوله 14 كيلومرتا 

البالغ�ة كلفته 70 ملي�ون دوالر وينتهي مع 
نهاية الع�ام الحايل أيض�ا”، مبينا ان “هذين 
املرشوع�ني ال عالقة لهما بالعقد مع الرشكة 

الكورية”.
وأض�اف الفرط�ويس، أن “مين�اء ام ق�رص 
الجنوبي يش�هد ايضا حركة عمرانية واسعة 
ش�ملت اغلب املراف�ق املينائية من تحس�ني 
أعم�اق اىل 12 م�رتا يف أدن�ى الج�زر بجهود 

اس�تثنائية م�ن قب�ل قس�م الحف�ر البحري 
وتأهي�ل ارصف�ة وس�احات خ�زن البضائع 
والحاويات واكساء الطرق وانشاء 5 خزانات 
للمشتقات النفطية ونصب رافعتني جديدتني 
عمالقت�ني ع�ىل رصي�ف 5، حي�ث ستش�هد 
املوان�ئ خ�الل امل�دة القليل�ة املقبل�ة تطورا 
ملحوظا يف عملها االٔساس يف االرساء واالقالع 
والش�حن والتفري�غ للس�فن، وتظه�ر بحلة 

جديدة وجميلة”.ولفت الفرطويس اىل “اجراء 
عمليات توسعة بعد تحويل ميناء خور الزبري 
اىل ميناء نفطي، شملت بناء خزانات اضافية 
لغرض زيادة الطاقة التصديرية للمش�تقات 
النفطي�ة، م�ع االعتماد عىل نظام التش�غيل 
املش�رتك اي التعاقد م�ع رشكات متخصصة 
بصيانة وتوس�يع االرصفة البالغ عددها 14 
رصيفا”، مشريا اىل “وجود احد االرصفة قيد 
االنش�اء بتمويل من القرض الياباني، فضال 
ع�ن وج�ود محط�ات باع�داد كب�رية باملياه 
االقليمي�ة تض�م خزان�ات كبرية ج�دا، وهي 
عبارة عن بواخركبرية يتم تفريغها اىل بواخر 
صغ�رية وبعده�ا تض�خ النف�ط اىل البواخر 
االكرب وهي ) االكسبورتر( كمرحلة أخرية”.

اتفاقي�ات ش�املة م�ع  ان “هن�اك  وتاب�ع 
والتكنلوجي�ا  للعل�وم  العربي�ة  االكاديمي�ة 
 ،)IOM( التابع�ة للمنظمة البحري�ة الدولية
حيث س�يتم العمل مع املنظم�ة عىل تحويل 
اىل  باملوان�ئ  الخ�اص  املعه�د  م�ن  الطلب�ة 
اكاديمية متخصصة بعمليات النقل البحري 
ورفدهم بش�هادات متخصصة خ�الل االيام 

القليلة املقبلة”.

تجار يواصلون عزوفهم عن االستيراد ومبيعات 
البنك المركزي في تراجع مستمر

هل يتغير سعر الصرف في الموازنة ؟

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أث�ار انخف�اض مع�دالت بيع البن�ك املركزي 
لل�دوالر جملة م�ن التس�اؤالت يف مقدمتها , 
ه�ل ترتاجع الحكومة ع�ن عملية رفع قيمة 
ال�دوالر مقارن�ة بالدين�ار يف موازن�ة 21؟ , 
لك�ن يف حقيقة االم�ر أن االنخفاض يعود إىل 
ضعف عمليات االس�ترياد بشكل كبري نتيجة 
هواج�س الخ�وف والصدم�ة التي يعيش�ها 
التج�ار م�ن تقلب�ات س�عر ال�دوالر وع�دم 
اس�تقراره، واحتمالي�ة ع�ودة الحكومة عن 
قراره�ا برفع قيمة ال�دوالر , لذا ب�دأ التجار 
واملواطنون باقتناء الدينار خوفا من قرارات 
الحكومة غري املدروس�ة , فض�ال عن امتالك 
بع�ض التج�ار  كمي�ات كب�رية م�ن الدوالر 
الطبع�ة القديمة والتي طرحت إىل االس�واق 
بش�كل كبري , ما سبب تذبذب س�عر الدوالر 
مقارنة بالدين�ار , وهذه العملي�ة يراد منها 
الضغ�ط ع�ىل الحكومة والبن�ك املركزي من 
أج�ل ع�ودة س�عر رصف ال�دوالر إىل س�ابق 

عهده.
 أم�ا املصارف املش�اركة بم�زاد العملة فهي 
االخرى عزفت عن رشاء الدوالر بس�بب عدم 
استطاعتها املضاربة به يف االسواق وتحقيق 

أرباح ضخمة.
املالي�ة النيابي�ة أك�دت أن م�رشوع املوازنة 
املرسب غري رسمي، حيث أثر يف وضع السوق 
ويف نفسية املواطن ، وخالل استضافة اللجنة 
ملحافظ البنك املركزي بشأن تداعيات ارتفاع 

أس�عار رصف الدوالر تجاه الدين�ار العراقي 
، أك�د أن ه�ذا االرتفاع كان س�ببه الحكومة 
،ولي�س البنك املركزي ع�ىل اعتبار أن الدوالر 
يأت�ي من مبيعات النفط العراقي ،الذي ينزل 
يف صندوق تنمية الع�راق يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة ،بالتايل مالك الدوالر الحقيقي هو 
وزارة املالية ،وهي التي تبيع الدوالر إىل البنك 

املركزي باعتباره محاسب الحكومة«.

مختصون أك�دوا أن ترسيب املوازنة وارتفاع 
س�عر ال�رصف فيه�ا م�ن قبل ش�خصيات 
متنف�ذة أدى إىل خ�زن كمي�ات كب�رية م�ن 
الدوالر وبالسعر القديم ومن ثم تم طرحه يف 
االسواق وهو ما سبََّب تذبذب أسعار رصفه.

وكانت مصادر مطلعة قد كش�فت عن رشاء 
تجار ومقربني من املصارف املشاركة يف مزاد 
العملة ماليني الدوالرات عرب اقرتاض االموال 

م�ن البنوك الحكومية واالهلي�ة وعمدوا قبل 
أيام من رفع س�عر الرصف وبدأوا ببيعه بعد 

االرتفاع.
وي�رى الخبري االقتص�ادي صال�ح الهمايش 
يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: أن البنك 
املركزي يشهد تراجعا يف مبيعاته من الدوالر 
وه�ذا يع�ود الس�باب منها املضاربة بس�عر 
ال�رصف والبيع يف االس�واق بأقل من س�عر 

البن�ك املرك�زي ، فض�ال عن تقلي�ل عمليات 
االس�ترياد الخارجي بس�بب مخاوف التجار 
م�ن تقلب�ات االس�عار وعودة س�عر رصف 

الدوالر إىل ما كان عليه سابقا .
وأصح�اب  التج�ار  أن  الهم�ايش:  وتاب�ع 
املص�ارف وكذلك املواطن�ون الذين يمتلكون 
الدين�ار العراقي عم�دوا عىل اقتن�اء الدوالر 
قب�ل أن يرتفع س�عره يف األس�واق، وعمدوا 
عىل ضخ الدوالر بالس�وق بعد ارتفاع س�عر 
ال�رصف ما تحققت لهم أرب�اح كبرية, وهذا 
بس�بب ترسي�ب املوازنة من قبل املس�ؤولني 
عليه�ا , وم�ا زال ه�ؤالء التج�ار يحتفظون 
بالدين�ار العراقي يف الوق�ت الحايل خوفا من 
رشاء ال�دوالر وعودة س�عره إىل ما كان عليه 

يف السابق.
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن االقتصادي 
املراق�ب   ( اتص�ال م�ع  حس�ني ع�الوي يف 
العراقي(: أن انخفاض مبيعات البنك املركزي 
من ال�دوالر بم�ا يق�ارب 70-80 ٪عما كان 
عليه بالس�ابق، يعود إىل عزوف املس�توردين 
عن عملي�ات الرشاء نتيجة الخوف من عودة 
س�عر ال�رصف القديم، مع وج�ود محاوالت 
لالحتف�اظ بالدين�ار العراق�ي م�ن أج�ل أن 
تستقر أس�عار الرصف بش�كل ثابت, فضال 
ع�ن املضاربني بالدوالر , وهناك توقعات بأن 
تعود مبيعات املركزي إىل س�ابق عهدها بعد 
ش�هرين أو أكثر خاصة بعد نفاذ الدوالر  من 

أيدي املضاربني.

النفط يرتفع الى أكثر من 57 دوالرا منذ نحو عام
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

أميركا تصعد التوترات الطائفية بالمنطقة وتتغاضى عن انتهاكات السعودية

.صحيفة: المصريون يعيشون قمعًا غير مسبوق منذ وصول السيسي للسلطة

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس اإليراني حس�ن روحان�ي، األربعاء، أن 
ادارة الرئي�س األمريكي دونالد ترامب انتهت وهي 
مكللة بالخ�زي والعار، عاداً ذلك دليال واضحا عىل 
أن الغطرس�ة والعنرصية وانته�اك القانون ليس 

لها نهاية سعيدة.
ويف كلمت�ه بجلس�ة مجلس الوزراء ق�ال روحاني 
»لق�د ش�هدنا يوم الخام�س عرش م�ن يناير عام 
1979 فرار الشاه املقبور ليكون هذا اليوم هزيمة 

لالس�تبداد وقطعا ألي�ادي االس�تعمار األجنبي يف 
إيران، واليوم نش�هد حدثا ال مثيل له وهو سقوط 

طاغية آخر يف الواليات املتحدة«.
وأضاف روحاني أن »ش�عبنا العزيز الصابر واجه 
ط�وال الس�نوات الثالث�ة املاضي�ة ه�ذا اإلرهابي 
الكبري الذي كان يريد إس�قاط النظام اإلسالمي يف 
ثالثة أش�هر، لكنه بالنهاية هو الذي س�قط مكلال 

بالخزي والعار«.
واعترب روحاني أن »ما نشهده اليوم يف أمريكا ليس 

نهاي�ة فرتة حكومة، بل هزيمة نهج س�يايس، أي 
سياس�ة الضغوط القصوى عىل إيران، فاليوم هو 
يوم س�قوط وهزيمة سياسة اإلرهاب االقتصادي 

التي كانت تهدف إىل تعكري حياة الشعب اإليراني.
وقال: »يف الوقت الذي يعيش فيه الش�عب اإليراني 
مش�اعر النرص عىل سياس�ة الضغوط األمريكية 
وإرهابه�ا االقتصادي، يش�هد الش�عب األمريكي 
هزيمة كربى عىل الصعيد االجتماعي والس�يايس، 

كما تشهد أمريكا انقساما داخليا كبريا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الجيش اإليراني، األربعاء، عن 
تحرك جديد يف البحر األحمر، يمكنه 
م�ن حماي�ة مصالح إي�ران يف هذه 

املنطقة.
وق�ال الل�واء محمد باق�ري، رئيس 
للق�وات  العام�ة  األركان  هيئ�ة 
املس�لحة اإليرانية: »سنقوم بتسيري 
دوري�ات بحرية يف البح�ر األحمر«، 
اإليراني�ة  األنب�اء  وكال�ة  بحس�ب 

»تسنيم«.
وحرض باقري مراس�م ضم سفينة 
للمروحي�ات  الحامل�ة  »مك�ران« 
وبارج�ة »زره« القاذف�ة للصواريخ 
إىل بحري�ة الجيش اإليران�ي، والتي 

وصفت بأنها األكرب يف تاريخ البالد.
وأشار باقري إىل أن »إيران، وكما يف 
السابق س�تحمي جميع مصالحها 

بمزيد من القوة ويوما بعد يوم«.
وتابع: »س�نعيد البحر األحمر التي 
واجه�ت في�ه س�فننا التجاري�ة يف 

املراح�ل األخ�رية بع�ض االعتداءات 
دورياتن�ا  منطق�ة  إىل  الحدودي�ة، 
البحري�ة وس�نوفر األم�ن الكام�ل 
النفط�ي  وأس�طولنا  لس�فننا 

والتجاري يف ذلك البحر«.
وقال رئي�س األركان اإليرانية: »قام 
أعداؤن�ا ببعض اإلج�راءات ضد هذا 
الش�عب العظي�م من خ�الل تحليق 
طائراتهم يف املنطقة واالستعراضات 
التي يبدو ظاهرها قوياً، ومن خالل 
إط�الق بع�ض التخرص�ات بقص�د 
التهديد وإظهار القوة. لكن يجب أن 
يعلم�وا أن القوات املس�لحة القوية 
إليران والقوات البحرية لن تس�مح 

لهم باستعراض أي قوة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
شنت قوات االحتالل الصهيوني، األربعاء، حملة 
مداهم�ات واعتق�االت يف مناط�ق متفرقة من 

الضفة الغربية املحتلة.
ونقلت وكالة “صفا” عن شهود عيان بأن قوات 
الع�دو اعتقل�ت 3 مواطن�ني فلس�طينيني، بعد 
مداهمة منازلهم يف قرية تيارس رشق محافظة 

طوباس شمااًل.
كم�ا ذك�رت مص�ادر أن ق�وة عس�كرية ثانية 
اعتقلت ش�ابا، بعد دهم من�زل والده يف منطقة 
شارع الصف وس�ط محافظة بيت لحم جنوًبا، 

وتفتيشه.
وبين�ت أن جنود العدو داهم�وا منازل أخرى يف 

شارع الصف وبلدة الخرض جنوبا. 

روحاني: والية ترامب انتهت بالخزي والعار

الفلسطينيون يواجهون »استهتار« االحتالل في الضفة الغربية

الجيش اإليراني يعلن عن تحرك جديد في البحر األحمر

المراقب العراقي/ بغداد...
إن  الفرنس�ية  قال�ت صحيف�ة “ليرباس�يون” 
املرصي�ني يعيش�ون يف ظ�ل من�اخ قمعي غري 
مس�بوق منذ وص�ول عبد الفتاح الس�يايس إىل 

السلطة.
فالي�وم -توضح الصحيفة- يقبع ما ال يقل عن 
60 ألف س�جني س�يايس يف الس�جون املرصية، 
وفق محم�د لطف�ي، مدير املفوضي�ة املرصية 
للحقوق والحريات -وهي إحدى آخر املنظمات 

غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان املوجودة 
يف مرص- مؤكدا أن العدد أكثر من ذلك بكثري.

وقال�ت الصحيف�ة إنه قبل عرش س�نوات كرس 
املرصيون حاج�ز الخوف حني نزل�وا إىل ميدان 
التحري�ر ض�د نظ�ام مب�ارك، لكن ه�ذا امليدان 
منغلق اليوم عىل نفس�ه، يف ظ�ل إغالق الفضاء 
العام وفق�دان املرصيني لحريتهم بحجة األمن؛ 
حي�ث تس�تمر حقبة الخ�وف يف الب�الد يف عهد 
عبد الفتاح الس�ييس، الذي تس�لم وسام جوقة 

الرشف الفرنيس من الرئيس إيمانويل ماكرون، 
وذلك خالل الزيارة التي قام بها الرئيس املرصي 

شهر كانون األول املايض إىل باريس.
وأوضح�ت “ليرباس�يون” أنه يف عهد الس�ييس 
تقمع أي مظاهرة احتجاجية، فيما تم تصنيف 
اإلخوان املس�لمني عىل أنهم “جماعة إرهابية”، 
وس�ط ازدياد املحاكمات بحقه�م، حيث أصبح 
الحك�م بالس�جن املؤب�د بحقهم ه�و القاعدة 

املتبعة.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تقري�ر ملوق�ع فورين افري 
بالدراس�ات  املتخصص  االمريكي 
ان  االربع�اء،  االس�رتاتيجية، 
اس�تخدام ادارة ترام�ب لسياس�ة 
الضغط تجاه اي�ران وغض النظر 
يرتكبه�ا  الت�ي  االنته�اكات  ع�ن 
املعس�كر املؤيد للس�عودية يسهم 
الطائفي�ة  التوت�رات  تصعي�د  يف 
ع�ىل اس�اس التميي�ز االمريك�ي 
ضد الش�يعة ووقوف واشنطن اىل 

جانب املعسكر املؤيد للسعودية .

وذك�ر التقري�ر أن ”ه�ذه الضجة 
الكبرية واستخدام سياسة الهراوة 
الغليظ�ة الت�ي تتبعه�ا الوالي�ات 
س�يؤدي  اي�ران  تج�اه  املتح�دة 
االمريك�ي  النف�وذ  اضع�اف  اىل 
رصاع  اىل  ويدف�ع  املنطق�ة  يف 
جديد وخط�ري يف منطق�ة الرشق 

االوسط“.
واضاف ان�ه ”وبنف�س القدر من 
األهمية فإن التوترات املتزايدة مع 
إيران تنذر بضعف تهدئة التصعيد 
الطائفي يف العالم اإلسالمي. وذلك 

ألن الشيعة ينظرون إىل السياسات 
األمريكي�ة عىل انها غ�ري متوازنة 
ب�ني األط�راف الس�نية والش�يعة 

اإلقليمية”.
وتاب�ع أن�ه ”وخ�الل ف�رتة ادارة 
ترامب انخرط�ت الواليات املتحدة 
يف املعسكر املؤيد للرصاع اىل جانب 
السعودية واالمارات، حيث حاولت 
ادارة ترام�ب عك�س السياس�ات 
التي اتبعتها ادارة الرئيس االسبق 
باراك اوباما التخ�اذ نهج متوازن 
تجاه إيران وغريها من الجماعات 

الشيعية العابرة للحدود”.
وواصل أن ”انسحاب ادارة ترامب 
من االتف�اق النووي مع ايران أدى 
إىل تعميق خطوط القتال الطائفية 
يف املنطقة. يف حني أن اسرتاتيجية 
ترام�ب ه�ي سياس�ة املحافظني 
ظاهره�ا،  يف  املعياري�ة  الج�دد 
لكنها اكتس�بت أيًضا ميزة حزبية 
وطائفي�ة مع خطاب وسياس�ات 
تبدو كم�ا لو أن الوالي�ات املتحدة 
تنحاز إىل جانب معني يف رصاعات 

طائفية يف العالم االسالمي”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد موقع “هافنغت�ون بوس�ت” )Huffington Post( بأن رشطة 
الكونغرس حذرت مرّشعني ديمقراطيني من 3 مخططات ملظاهرات 
ضخم�ة محتملة خالل األيام املقبلة، بينما يجري التحضري ملراس�م 

تنصيب بايدن األسبوع املقبل.
ويتضم�ن أح�د املخططات مح�ارصة متمردين ملبان�ي الكونغرس 
والبي�ت األبيض واملحكمة العلي�ا، ومن ثم من�ع الديمقراطيني من 
دخول الكونغرس، وربما اغتيالهم، من أجل أن يسيطر الجمهوريون 

عىل الحكومة.
وأبلغ�ت الرشطة الن�واب الديمقراطيني -يف مكاملات خاصة مس�اء 
االثن�ني- أنها تراق�ب املخططات الثالثة التي قد تش�كل تهديدا عىل 

أعضاء الكونغرس.
ويف السياق ذاته، شدد زعيم الديمقراطيني يف مجلس الشيوخ تشاك 
شومر عىل رضورة محاكمة الضالعني يف اقتحام مبنى الكونغرس، 
مح�ذرا من أنهم عازمون عىل ارتكاب مزي�د من العنف والتحريض 

عليه. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، بدء التطعيم الش�امل ضد 
ف�ريوس كورونا لجمي�ع املواطنني يف البالد، اعتبارا من األس�بوع 

املقبل.
وتاب�ع بوت�ني قائال: »أطل�ب منكم )أعض�اء الحكوم�ة( البدء يف 
حملة التطعيم الشامل للسكان اعتبارا من األسبوع املقبل ووضع 

جدول مناسب لهذا العمل«.
ووصف بوتني اللقاح الرويس )س�بوتنيك V( ضد فريوس كورونا 
بأن�ه األفض�ل يف العالم، لكن�ه أكد أنه من ال�رضوري فهم كيفية 

عمله يف ظروف العديد من السالالت املتغرية للفريوس.
ولف�ت بوت�ني إىل أن ب�الده تراق�ب وتتاب�ع بقلق وضع وانتش�ار 
الس�اللة الجديدة من فريوس كورونا يف بريطانيا، وأن روسيا عىل 
اتصال مع الجان�ب األوربي بخصوص ذلك، قائال:«نرى ما يحدث 
يف الدول، وعىل وجه الخص�وص، يف بريطانيا، نحن نراقب ونتابع 
هذا الوضع بقلق.. نحن عىل اتصال مع رشكائنا األوروبيني بشأن 
ه�ذا املوضوع«. وأعل�ن صندوق االس�تثمارات املب�ارشة الرويس 
مؤخرا أن عدد متلقي لقاح »س�بوتنيك V« ضد فريوس كورونا يف 

روسيا تجاوز مستوى 1.5 مليون شخص.

شرطة الكونغرس تحذر
 من مخططات الغتيال 

مشرعين أميركيين

بوتين يوعز ببدء التطعيم الشامل 
ضد كورونا األسبوع المقبل

أنصار اهلل يستعدون إلطالق »رصاصة 
الرحمة« صوب العدوان في مأرب

المراقب العراقي/ متابعة
وس�يطرت الق�وات اليمني�ة ع�ىل حوايل 
35 باملئ�ة من جبل م�راد ونحو 30 باملئة 
من مس�احة العبدية. وتبلغ املس�افة بني 
املقاتل�ني يف هذي�ن الجزأي�ن م�ع مدينة 
مارب املهمة واالسرتاتيجية )قلب اليمن( 

55 و 80 كم عىل التوايل.
املقاتل�ني  انتص�ارات  م�ع  وبالتزام�ن 
اليمني�ني يف املح�ور الجنوب�ي والجن�وب 
الغرب�ي، والتق�دم التدريج�ي يف األج�زاء 
الغربي�ة م�ن محافظة م�أرب، تعرضت 
لضغ�ط  الس�عودي  التحال�ف  عن�ارص 
وتضيي�ق كبري، وهو أمر غري مس�بوق يف 

السنوات الخمس املاضية.
الحص�ول  ت�م  الت�ي  املعلوم�ات  ووف�ق 
عليه�ا، فإن عن�ارص التحالف املكون من 
ق�وات منصور هادي )الرئيس املس�تقيل 
والهارب( وحركة اإلصالح تخيل مواقعها 
يف مح�اور االش�تباك، وم�ن جه�ة أخرى 
عملية س�حب املعدات العسكرية الثقيلة 
للنظ�ام الس�عودي م�ن قواع�د »تداوين 
وصحن الجن« مس�تمرة يف شمال مدينة 

مارب.
ويف ظ�ل الوض�ع الح�ايل، األم�ل الوحي�د 
للتحالف الس�عودي يف ساحة املعركة هو 
القبائل املعارضة لصنعاء، ويف هذا الصدد 
قدم�ت مبال�غ كب�رية م�ن امل�ال والعتاد 
العس�كري لزعماء ه�ذه القبائل ملقاومة 
الق�وات اليمني�ة والحفاظ ع�ىل األرايض 

املحتلة.
وبينما خصص الس�عوديون هذه األموال 
لدعم عن�ارص القبائل للبقاء عىل خطوط 
القتال يف محافظة مأرب، اس�تغل شيوخ 
باملس�اعدات  الفرصة واحتفظوا  القبائل 
املالية من الري�اض، ودفعوا مبلغاً ضئيالً 

لقواتهم.
وت�رك فس�اد زعم�اء القبائل تأث�رياً عىل 
ساحة املعركة، ما دفع القوات الخاضعة 
ألوامرهم إىل االنسحاب من الجبهات دون 
مقاومة كبرية، وأثار ذلك غضب التحالف 

السعودي بشكل كبري.
وبينم�ا احتج الس�عوديون ع�ىل الوضع 
الراهن واستاؤوا من أداء العنارص القبلية 
املسلحة عىل خطوط االشتباك عىل الرغم 

من املس�اعدات املالية والعس�كرية قالت 
القوات القبلية إنه�ا تلقت مبالغ صغرية 

من املال وقليل من املعدات العسكرية.
املس�لحون  اته�م  الس�ياق،  ه�ذا  ويف 
بحيب�ح«  »مف�رح  الش�يخ  املحتج�ون 
بمنحه�م روات�ب ومعدات قليل�ة للغاية، 
رغم إعالن التحالف أنه دفع له نحو 300 
مليون ريال س�عودي الشهر املايض لدفع 
رواتب قواته. ووفر له املعدات العسكرية 

الالزمة.
وسبق للتحالف السعودي أن قدم كميات 
كب�رية م�ن املع�دات العس�كرية الثقيلة 
ش�يوخ  إىل  والخفيف�ة  الثقيل�ة  وش�به 
القبائ�ل لتوزيعها بني الق�وات الخاضعة 
لقيادته�م، لكن بعض الش�يوخ اختلفوا 
حول توزي�ع العتاد وآخ�رون ذهبوا أبعد 

من ذلك ويعتزمون بيع املعدات املس�تلمة 
يف السوق الحرة.

وضاعف�ت األح�داث ه�ذه م�ن مش�اكل 
التحالف الس�عودي ألنه م�ن ناحية لديه 
توت�رات مع زعم�اء القبائ�ل ومن ناحية 
أخرى ليس�ت لديه قدرة عىل حل الخالف 
بني قوات القبائل والشيوخ الذين استولوا 

عىل الرياالت السعودية.
ويظه�ر مس�ار التط�ورات امليداني�ة أن 
ش�يوخ وزعم�اء القبائل أدرك�وا أنهم ال 
يستطيعون مقاومة قوات الجيش اليمني 
ومقاتيل أنصار الله، وسيتم تطهري مدينة 
مأرب وتحريرها قريباً، وبالتايل يس�عون 
إىل نه�ب الري�االت الس�عودية ونقل هذه 

املمتلكات إىل الخارج.
ووف�ق مص�ادر ميدانية، فإن »س�لطان 

العرادة«، أحد شيوخ اإلصالحيني وشيوخ 
جن�وب محافظ�ة مارب، ه�و أحد هؤالء 
األش�خاص الذي�ن يس�حبون األموال من 
البن�ك املركزي ملدينة مارب حيث س�حب 
آخر مرة نح�و 3 مليارات ريال س�عودي 

من حسابه.
ويف ظ�ل الوضع الراهن )انس�حاب قوات 
التحال�ف وضع�ف معنوي�ات العن�ارص 
املس�لحة للقبائ�ل( وتراجع ثقة س�كان 
بالتحال�ف  م�أرب  يف  املحتل�ة  املناط�ق 
الس�عودي والشيوخ الفاس�دين، ال يوجد 
خط دفاع�ي قوي ض�د الق�وات اليمنية 
ويمكن اعتبار املدينة مح�ررة، ويبدو أن 
الق�وات اليمني�ة عىل علم به�ذه القضية 
وتؤخ�ر قلي�اًل تنفي�ذ العملي�ة النهائي�ة 
وتح�اول تحري�ر مرك�ز املحافظ�ة بأقل 

الخسائر ومن ثم تطلق رصاصة الرحمة 
نحو الرياض.

ويف األش�هر األخ�رية ت�م تحري�ر أج�زاء 
مهمة من محافظة م�ارب من االحتالل، 
ول�م يتس�بب التأخ�ري يف عملي�ة تحرير 
مدين�ة م�ارب يف أي رضر، ألن التحال�ف 
أق�ر بالهزيمة بس�حب الق�وات واملعدات 
العس�كرية م�ن س�احة املعرك�ة، وم�ن 
ناحية أخرى لم يس�اعد الدعم السعودي 
للقبائ�ل يف تغي�ري الوض�ع، ب�ل تحول اىل 

مشكلة جديدة.
ويف الوق�ت الراه�ن ت�م تحري�ر »مج�زر 
وحريب القرامش وماهلية وبدبده«، كما 
ان »مدغ�ل ورحب�ة« عىل وش�ك التحرير 
واملبادرة اآلن يف أيدي املقاتلني اليمنيني يف 
»رصواح ورغ�وان وحرب والعبدية وجبل 

ما تزال محافظة مأرب أهم قاعدة تحتلها الرياض وسط اليمن، مسرحا لعمليات واسعة، ويحاول الجيش ومقاتلو أنصار اهلل 
مواصلة التقدم على األرض من خالل دحر عناصر التحالف السعودي.

وفي الوقت الراهن، بذل المقاتلون اليمنيون قصارى جهدهم لتطهير المحاور الجنوبية والجنوبية الغربية لمحافظة مأرب 
)مناطق العبدية وحريب وجبل مراد(، كما تدور اشتباكات عنيفة في هذه المناطق مع مرتزقة سعوديين.

»الخونة« يسلبون السعودية رياالتها
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نجد أّن قاسم سليماني الذي يرتدي سترة القتال وخوذة الحرب، هو 
نفسه ذاك اإلنسان الذي يوصل الدواء والمواد الطبّية والتجهيزات 

إلى بالده المحاصرة اقتصاديًا.

الوج�وم املتجّس�د منذ ع�اٍم يف الوجوه 
والعيون، يف قلوب محّبي الشهيد قاسم 
س�ليماني، يجمع بني مشاعر الغضب 
والرغب�ة بالث�أر والّصرب واالحتس�اب 
والرىّض بقض�اء الله ولطف�ه بارتقاء 
ه�ذا البط�َل األمم�ّي ش�هيداً تفخُر به 
الب�اد. ه�ذه العاطف�ة الحس�ينية يف 
حماس�ِتها وّح�دت صف�وف اإليرانيني 
ب�ل كّل أح�رار العال�م الرافض�ني للذّل 

والهوان واالستعباد. 
لقد صار خاتُم س�ليماني اليوم محوراً 
تتربّك ب�ه الباد بكامل ش�عبها، تماماً 
مثلم�ا تربّك ه�و بخاتم العقي�ق الذي 
بارح إصبعه. الي�وم، ماذا تعني عبارة 

»كلنا سليمانّيون!«
هذا التمثال الذي ُرِفَع يف قلب الضاحية 
الجنوبية اليوم، يف بريوت األبّية، يجعلنا 
نسمُع صوَت أحرار باد املقاومة وهم 

يهتفون: »سليماُن مّنا!«. 
إّن قاسم سليماني الشهيد كان أخطر 
بتأثريه من قاسم سليماني الحّي. ذلك 
أّنه جمع بني الُبعد العسكري الجهادي 
والديبلوم�ايس واملعن�وي واإلنس�اني. 
نجد أّن قاس�م س�ليماني الذي يرتدي 
سرتة القتال وخوذة الحرب، هو نفسه 
ذاك اإلنس�ان الذي يوصل الدواء واملواد 
الطبّية والتجهيزات إىل باده املحارصة 
اقتصادي�اً، وه�و نفس�ه ال�ذي يبكي 
أمام اليتامى ويس�رُي ح�ايفَ القدمني يف 

املسريات العاشورائية يف كّل عام. 
التواض�ع والزهد عن الدني�ا وما فيها 
من أضواء وش�هرٍة وتمجيد، كانت تلك 
خصاله التي خلّدت مسريته الجهادية 
والعرفاني�ة يف آن. ه�و الذي يتس�اءل 
للرج�ل  مث�االً  كان  إن  الجن�ود  أم�ام 
الصال�ح وإن كان�وا سيش�هدون ل�ه 
عند وفاته بأّنه إنس�اٌن ص�ادق العهد، 
ث�م يويص زوجته ب�أالّ ُيكتَب عىل قربه 

سوى كلمة »جندي«. 
عش�قه الخال�ص لله تع�اىل أوصله إىل 
الش�هادة. ه�ذا العش�ق ال�ذي يختلف 
ع�ن املتعلّقات الدنيوية م�ن ماٍل وولٍد 
وج�اه. هذا الح�ّب اإللهي ال�ذي تدمع 
عيناه كلّما تحّدث عنه متمّنياً الشهادة 

واللّحاق برفاقه يف درب الجهاد. 
لقد كان الشهيد سليماني رقيق القلِب 

رحيم�اً حت�ى م�ع األع�داء، يلج�أ إىل 
الحوار والحدي�ث معهم قبل اللّجوء إىل 

املواجهة العسكرية. 
هذه الشخصية العاطفية املعنوّية هي 
مصداق »أش�ّداُء ع�ىل الكّف�ار رحماُء 

فيما بينهم«. 
الي�وم، القائ�د س�ليماني ه�و البط�ل 
األمم�ّي ال�ذي داف�ع ع�ن األع�راض. 

يعت�ربه النس�اء واألطف�ال أب�اً له�م، 
ويّتخ�ذه املجاه�دون مث�ًا ُيحتذى به 
يجّس�د عناوي�ن البطولة والش�جاعة 
والحماس�ة. ه�و اليوم قائ�د القلوب، 
ومدرس�ة س�ليماني هي الق�دوة التي 
يحت�اج إليها الش�باب املق�اوم يف درب 
الجهاد. إنه�ا القوة الّناعم�ة والجهاد 
اإليمان�ي.  إّن ش�هادة س�ليماني وأبو 

ليس�ت  ورفاقهم�ا  املهن�دس  مه�دي 
منعط�ٌف  ه�ي  ب�ل  املس�رية،  نهاي�َة 
تاريخيٌّ حاس�ٌم يفص�ُل بني مرحلتني، 
مطلق�ًا،  األح�داث  يف  تتش�ابهان  ال 
والش�اهد عىل ذلك هو ما يحصل اليوم 
يف باد االس�تكبار من تخّبٍط وفضائح. 
هؤالء الذين أّذلّهم سليماني يف املنطقة 
وأحبط مخّططاتهم التقسيمّية، كانوا 

باألم�س يحتفل�ون بمقت�ل ش�هيدنا 
مّدع�ني أّن العالم س�يكون أكث�ر أمناً 
الي�وم. لك�ّن يد الله ف�وق أيديهم، وها 
هو التاريخ يكشف لنا كيف بدأ الّسحر 

ينقلُب عىل الّساحر. 
يج�ّدد املس�تضعفون يف األرض الي�وم 
عهَده�م مع الش�هيد ويهتف�ون: كلّنا 

سليماني.. كلّنا سليمانّيون!

بقلم/ ايهاب شوقي
املراقب لتداعيات األحداث يف أمريكا بعد الس�وابق 
التاريخي�ة املتمثلة يف انهيار صن�م الديمقراطية 
االمريكية عرب مش�هد تعاط�ي ترامب مع نتيجة 
االنتخاب�ات واقتحام جماهريه ملبن�ى الكابيتول، 
وه�و مش�هد ال يقل يف دالالته عن مش�هد انهيار 
س�ور برلني وال�ذي ارخ لنهاي�ة الح�رب الباردة 
ووالدة نظ�ام عامل�ي جدي�د، ي�رى والدة لحقب�ة 
تاريخية جديدة يمكن رصد أهم معاملها كما ييل:

أواًل: هن�اك جهد أمريكي كبري س�يتم بذله ووقت 
طوي�ل س�يمر يف اط�ار الس�عي وراء اس�تعادة 
الصورة االمريكية املصدرة عىل أنها قبلة للحريات 
والديمقراطي�ة، ناهيك عن تغري مرتقب للتنافس 
التقلي�دي بني حزبني رئيس�يني يتم تناوب الحكم 
بينهما، بعد ان نجح ترامب يف شق صفوف الحزب 
الجمهوري، وربما تتش�كل حركة أو حزب جديد 
يتس�م بالفاشية بقيادة ترامب وبومبيو، وهو ما 

س�يقلب موازين السياس�ة الداخلية والخارجية 
االمريكي�ة ويكش�ف س�وءاتها الت�ي ح�اول كا 
الحزبني مداراتها عرب عقود من التجاوز والتمرير 
لبعضمها البعض باعتبارهما رشيكني يف عصابة 
اجرامية كربى تشكل قوة عظمى تسمى الواليات 

املتحدة االمريكية.
وكا الجه�د والوق�ت املبذول�ني لرتمي�م الصن�م 
االمريكي، وبقاعدة عدم وجود فراغ يف السياسة، 
سيس�مح لقوى أخ�رى بالوثوب مل�رح الحكم 

العاملي، سواء من حلفاء أمريكا أو خصومها.
وهذا السد للفراغ األمريكي يجعل العالم مرشًحا 
للتوت�ر، حي�ث يتوق�ع أن تب�ذل جه�ود للتعطيل 
واالله�اء عرب نرش ح�روب صغ�رية متناثرة عىل 
حدود من يخ�ى احتالهم للمكانة االمريكية او 
القفز اىل درجة متقدمة يف سلم التوازن الدويل، أو 
توريط القوى املرش�حة للتقدم يف حروب مبارشة 
الستهاكهم واستنزاف قوتهم وامكاناتهم ريثما 

تس�تفيق أمريكا م�ن كبوتها وتحاول اس�تعادة 
توازنها.

ثانًيا: النموذج األمريكي الذي اس�تخدمته أمريكا 
البتزاز الدول وس�ّلطته س�يًفا عىل خصومها، لم 
يع�د ناجًح�ا أو ذا مصداقي�ة رغم امللي�ارات التي 
أنفقت لرتويجه عرب منظمات ومؤسسات دولية 
ك�ربى تعمل يف مج�ال الديمقراطي�ة والحريات، 
وبالت�ايل هناك حاج�ة لوالدة نم�وذج بديل يعمل 
ك�ذراع اس�تعمارية. وبالع�ودة لل�وراء تاريخًيا، 
فإننا نرى ان نموذج الليربالية الغربية اس�تحدث 
للهيمن�ة بدي�ا عن االس�تعمار التقلي�دي توفريًا 
لكلفته، واىل حني ابداع نموذج جديد، ربما تحدث 
ردة ألدبيات االس�تعمار التقلي�دي، وهو احتمال 

للتصعيد يضاف اىل االحتمال السابق!
ثالًث�ا: مخلف�ات الح�رب األمريكي�ة بنس�ختها 
األكث�ر فجاج�ة واملتمثل�ة يف ترام�ب، وأنظم�ة 
تابع�ة فق�دت مصداقيته�ا الكامل�ة وفرطت يف 

جمي�ع أوراق قوته�ا، وأريق ماء وجهه�ا كامًا، 
تعي�ش مأزًق�ا حقيقًي�ا، حيث اضط�رت للميض 
يف اج�راءات تعرف بداياته�ا، وال تعرف نهاياتها، 
مث�ل التطبي�ع املجان�ي م�ع الع�دو الصهيوني، 
والعاق�ات العضوية م�ع التكفريي�ني، ووجدت 
نفس�ها مطالبة باس�تحقاقات غري مس�تندة اىل 
أص�ول أو اس�تعدادات، وحمل�ت نفس�ها أعب�اء 
وع�داوات دون م�ربر وألق�ت بجمي�ع أوراقها يف 
س�لة ترامب وربطت مصائرها بمصريه امللتبس، 
وه�و ما يدف�ع اىل ارتب�اكات اقليمي�ة من جهة، 
وداخلية مع ش�عوبها من جه�ة أخرى، وخاصة 
م�ع ت�ردي األوض�اع االقتصادية املتفاق�م بفعل 
جائح�ة عاملي�ة، حيث ش�كل الرف�اه االقتصادي 
بعض الضمانات لصمت الشعوب وهو يف طريقه 
اىل التدهور، حتى ما قبل الجائحة، بسبب الفشل 

يف التنمية واالعتماد الوحيد عىل الريع.
هنا نحن أمام مشهد تصعيدي بامتياز، ربما يتم 

اللج�وء فيه لقاقل داخل الدول عىل نمط )الربيع 
العرب�ي(، كمحاول�ة لاله�اء وفرص�ة اللتقاط 
االنف�اس االمريكية، وه�و ما نرى مح�اوالت له 
يف الع�راق ولبن�ان، ومح�اوالت الحي�اء »داعش« 
وتنش�يطها، ومحاوالت لخلق ح�روب متناثرة يف 
املغرب العربي وافريقيا مثل االوضاع عىل الحدود 
السودانية االثيوبية، وربما تخلق يف االيام القادمة 
قاقل عىل حدود روسيا والصني او يف الداخل مثل 

تايوان وهونج كونج والقرم.
وربما نش�هد محاوالت لتوتري الحدود االيرانية أو 
مح�اوالت جدي�دة لفتن داخلية مث�ل ترصيحات 
تب�ث الفتن�ة يف الداخ�ل االيران�ي أو اللبنان�ي أو 

العراقي.
باختص�ار هن�اك قنابل دخانية متوقعة يش�ارك 
الع�دو االرسائييل وأصدقاؤه م�ن املطبعني العرب 
يف تفجريها بغرض معاونة أمريكا عىل اس�تعادة 
توازنها، وربما تصل األم�ور بهؤالء اىل التورط يف 

مواجهات شاملة بس�بب ربط مصريهم باملصري 
االس�تقال  ف�رص  جمي�ع  واه�دار  االمريك�ي، 
الوطني والتخلص من عبء الهيمنة واالس�تعباد 

االمريكي.
أما الشعوب، فهي فاقدة للقيادة والقاطرة، حيث 
تم تجريف الحياة السياسية وما يمكن أن تشكله 
م�ن ضمان�ة للتماس�ك واملواجهة، فق�د انهارت 
االح�زاب بفعل ارتهانها لقوى خارجية، وانهارت 
الح�ركات الوطني�ة، ول�م يتب�ق يف وطننا س�وى 
فصائ�ل املقاومة والتي تحم�ل مرشوعا ومنهجا 
للمواجه�ة والحماي�ة م�ن االندث�ار والس�قوط 

التاريخي.
ه�و مش�هد انتق�ايل بامتي�از للتوازن�ات الدولية 
وتش�كيل نظام عاملي جديد، وانتق�ايل بامتياز يف 
الداخل العربي العادة تش�كيل الحياة السياس�ية 
وع�ودة االعتب�ار للق�وى الش�عبية والسياس�ية 

ملواجهة استعمار عائد بشكله التقليدي العنيف.

بقلم/غسان سعود
عش�ية املصالح�ة الس�عودية - الس�ورية يف الع�ام 2008، 
طلبت الس�عودية م�ن رئيس الحكوم�ة اللبنانية الس�ابق 
واملكلف حالياً بتش�كيلها س�عد الحريري أن يظهر حس�ن 
نياته تجاه دمش�ق، لكن�ه تمّنع. كرَّرت الطل�ب فتجاهله. 
فجأة، رنَّ هاتف رئيس ما يعرف ب�«التيار العربي«، ش�اكر 
الربجاوي، ليبلغه املتصل بأنه من الس�فارة السعودية، وأن 

السفري يوّد دعوته إىل الّسفارة للتعارف. 
تأك�د الربجاوي أنه ليس ضحية مقلب م�ن أحد األصدقاء، 
ث�م توج�ه يف املوعد املح�دد إىل الس�فارة، ليجد الس�فري يف 
انتظ�اره يف موقف الس�يارات، فرتافقا إىل الداخل: الس�فري 
الس�عودي والربج�اوي، بكل ما راكمه األخ�ري يف حياته من 
تجارب سياس�ية مس�تفزة جداً للس�عودية من أيام جمال 

عبد النارص إىل أيام بشار األسد.
وم�ا كاد فنجان الش�اي يص�ل، حتى أرسَّ الس�فري لضيفه 
ب�أنَّ الس�عودية ترى فيه مس�تقباً واعداً يس�تحق الدعم، 
وأنه ينتظر منه إعداد تصور بهذا الش�أن، فحمل الربجاوي 
كومة األحام التي حاول السفري أن يزرعها يف رأسه وغادر. 
أما الس�فري، فس�ارع إىل تريب محرض االجتم�اع، مبهراً 
ومملحاً بش�أن االس�تثمار الس�عودي البريوتي الس�يايس 

الجديد. 
هك�ذا أقلع�ت س�يارة الحري�ري ع�ىل عجل باتج�اه قرص 
الرئاس�ة الس�ورية، لتنهي الس�فارة الس�عودية عىل عجل 
أيضاً عاقتها بالربجاوي. ورغم ذلك، بقيت الرسالة عالقة 
بوضوح يف رأس الحريري: يف لحظة التسويات الكربى، كما 
يف لحظ�ة الصدامات الكربى، يمك�ن ألي كان أن يحل محل 
أي كان، وال يوجد أحد يف السياسة، كما يف جميع القطاعات 
األخ�رى، لي�س له بدي�ل. وإذا كانت حكومة حس�ان دياب 

ق�د انتقلت من إنجاز »عدم االس�تمرار يف الدف�ع« للدائنني 
إىل التدقي�ق الجنائ�ي، ف�إن انفجار ب�ريوت مّث�ل الفرصة 
االستثنائية غري املحسوبة بالنس�بة إىل الحريري للعودة إىل 
الراي. وما كاد يش�اهد الرئيس نجيب ميقاتي يعد أوراق 
اعتم�اده التقليدية، حتى هرع ليوقف اس�تنزاف األعصاب 

ويضع ورقة التكليف يف جيبه.
م�ا فعله الحريري يومها كان ذكياً جداً: هجم نحو التكليف 
عىل وقع تريبات من ماكينته بأنه حصل عىل ضوء أخرض 
خليج�ي - أمريكي للعودة إىل الس�لطة، فيم�ا لم يكن هناك 
يف الواق�ع أي بصي�ص ض�وء يف نف�ق العاق�ة الحريرية - 
الس�عودية. وملا كان الفيتو السعودّي - األمريكّي ثابتاً، فقد 
ثبت�ت كتلة القوات اللبناني�ة بالحزبيني وغري الحزبيني عىل 
عدم تكليف الحريري، فما كان منه س�وى االتصال برئيس 
كتلة الح�زب الس�وري القوم�ي االجتماعي النائب أس�عد 
حردان ليس�تأذنه تكليفه، متعهداً برد الجميل القومي عرب 

منحهم حقيبة وزارية. 
ه�ذا ليس تفصي�ًا عادي�اً، فالقوم�ي ال يمكن أن يس�مي 
الحري�ري م�ن دون تش�اور مع القي�ادة الس�ورية. وحني 
يستأذن الحريري الحزب القومي ليؤمن له نصاب التكليف، 
فإن�ه يع�ود إىل رئاس�ة الحكومة من بوابة دمش�ق. وهكذا 
كان، بعي�داً من أنظ�ار اللبناني�ني طبعاً، لك�ن ليس أنظار 

الخليجيني واألمريكيني.
وض�ع التكليف يف جيب�ه وانكفأ، فالتألي�ف صعب: التأليف 
م�رشوع أزمة مع الوالي�ات املتحدة والس�عودية إذا ضمت 
الحكوم�ة وزراء لح�زب الل�ه، وم�رشوع ص�دام جديد مع 
املجتم�ع املدن�ي ال�ذي لن يجد ه�ذه املرة سياس�ياً غريه يف 
الحكوم�ة. التألي�ف س�يفضح عج�زه ع�ن تمري�ر إصاح 
واح�د من اإلصاح�ات الفرنس�ية، ألن املجال�س والهيئات 

والصناديق إنما هي مجالس�ه وهيئاته وصناديقه، وحاكم 
امل�رصف املركزي صديقه. كيف يؤل�ف وهو يعلم أن رئيس 
الجمهوري�ة ال�ذي يفرتض أن يش�اركه التأليف لم يش�عر 
بحياته بالخذالن والخيبة وقل�ة الوفاء وصوالً إىل حد الكره 

تجاه أحد كما يشعر تجاهه!
تمكن س�عد م�ن تمرير التكلي�ف، لكن التألي�ف يشء آخر: 
أزم�ة الثق�ة املعلنة هي بين�ه وبني الرئيس ع�ون. أما غري 
املعلنة فهي بينه وبني كل من )1( واش�نطن، )2( وباريس، 

)3( والري�اض، )4( ودمش�ق، )5( والرئيس نبيه بري، )6( 
واملعارضة الس�نية املمثلة يف مجلس الن�واب، )7( والقوات 
اللبناني�ة، )8( وولي�د جنباط، )9( وطال أرس�ان، )10( 
والجماعة اإلسامية، )11( وأيتام 14 آذار الذين تخىل عنهم 
قب�ل أع�وام، )12( ومجموع�ات املجتمع املدن�ي املختلفة. 
باستثناء حزب الله، ال يوجد فريق واحد محيل أو إقليمي أو 

دويل يثق بسعد الحريري.
أمريكي�ًا، تذه�ب إدارة وتأت�ي أخ�رى فيم�ا يبق�ى بع�ض 

املوظف�ني الثابتني، مثل وكيل وزي�ر الخارجية دايفيد هيل 
الذي يعول الحريري عليه اليوم، لكن األس�اس يف واش�نطن 
لي�س رأي هي�ل، إنم�ا ذل�ك الج�دول التقييم�ي الخ�اص 
بالسياسيني والضباط والقضاة واإلعاميني يف كل بلد، وهو 
ُيعرِف ع�ن الحريري بأس�وأ تصنيف ممك�ن، لجهة الجبن 
والرتدد والفش�ل وعدم إمكانية االتكال عليه. هذا ثابت كما 
يعد ثابتاً أن ما من أحد يجرؤ عىل ذكر اسمه أمام ويل العهد 
الس�عودي محمد بن سلمان، وال س�بيل أبداً يف األفق لعودة 
املياه إىل مجاريها بينه وبني السعودية. أما الدور اإلماراتي، 
فيقت�رص هن�ا عىل الحد من خس�ائر محوره�م، يف انتظار 

نضوج البديل. 
األبواب جميعها مقفلة يف وجهه. يزور اإلمارات كسائح، وال 
يق�در أحد عىل منحه التطمينات الازمة ليزور الس�عودية، 
ول�و كس�ائح أيض�اً. يطلب الحري�ري موعداً من الرئاس�ة 
الرتكية. تؤكد املعلومات أن ذلك كان قبيل تكليفه بتش�كيل 
الحكوم�ة. مر أكث�ر من 75 يوم�اً إذاً قبل إعطائ�ه موعداً. 
ه�ل كان الرئي�س الرتكي رجب طيب إردوغان مش�غوالً إىل 
ه�ذا الح�د؟ ال طبعاً، لكن ملاذا تس�تثمر تركيا يف ش�خصية 
سياس�ية لبنانية تس�تفز ويل العهد الس�عودي بشكل كبري 
أوالً، وإذا خريت هذه الشخصية ثانياً بني تركيا والسعودية 

فستختار األخرية حتماً؟ 
لو كان ثمة حماس�ة تركي�ة تجاه الحري�ري، لعرّبت عنها 
خال العامني املاضيني، س�واء تركيا أو قط�ر، لكن ال أبداً. 
التقيي�م الرتكي للحري�ري ال يختلف ع�ن التقييم األمريكي 
الفرنيس السعودي اإلماراتي السوري: »ال ُيعول عليه«، مع 
التأكيد دائماً أن الرتكي أكثر تعقيداً وتدقيقاً ومتابعًة بكثري 
مم�ن اعتاد الحريري التعامل معه�م، وإذا كان خداع أولئك 

صعباً، فإن التحايل عىل الرتكّي مستحيل.

المستضعفون في األرض: كلنا سليمانّيون!

أميركا: معارك استعادة الصورة

الطريق إلى السراي ال تمّر بأنقرة

 

)يرى الطغاة، أن صنع س�جن كبري للشعب أمر سهل، معتقدين أنه 
املكان الوحيد لضمان جربوته�م، غري مدركني لحقيقة كربى وهي 
طاقة الس�جني الحر التي ال تنضب أب�داً، تمثل رس خلوده يف الحياة 
واملم�ات، ويكتس�ب الدرجة القطعي�ة يف الوالء والعقي�دة للوطن(، 
خصوصاً م�ع تناغمها ملب�ادئ القضية اإلنس�انية العظيمة، وهي 

كرامته وحقه يف العيش الكريم.
لي�س كل ما تراه أنت، يكون بال�رضورة مقبوالً عند اآلخرين، وهذا 
أمر طبيعي، لكن هل س�ينطبق األمر نفسه عىل الحكومة العراقية 

وهي تعيش الفوىض السياسية الراهنة؟!
اإلص�اح الحقيقي قلناه، ونعيده ألف م�رة عىس أن يفهموا معناه، 
وهو التغيري الجذري للوجوه الفاس�دة، ومحاس�بتها، وهدم الدولة 
العميق�ة التي أسس�وها، من قبل زمرة الفاس�دين، حني تس�نموا 
مناص�ب، بدءاً من مدي�ر عام، وهيئ�ات مس�تقلة، اىل وكيل وزير، 
فصنعوا عصابات منظمة وحيتان لرقة أموال الش�عب، وأصبحوا 
بنيان�اً مرصوصاً أس�ه املال الح�رام، أحدهم يحمي اآلخر ويتس�رت 
عليه، فعند محاس�بتهم سيتهدم بنيانهم، وُتقص أجنحة األحزاب، 

والوزراء الفاسدين، وستكون الوزارة نقمة عليهم وليس نعمة.
حكومة الكاظمي نموذج غريب ليس�ت ككل الحكومات الس�ابقة، 
إنها تحارب الفس�اد ولكن بطريقة العقاب للشعب، وكأن البسطاء 
من عامة الناس هم الفاس�دون، واألقوال تأت�ي عارية عن الصحة 
والص�دق، يف حال عدم تغيري الوض�ع، من الرضاء اىل الراء، بيد أن 
ما ش�هده العراق، يف الوقت الحايل وهو يس�ري من اليسء اىل األسوء، 
ثم األكثر سوءاً، فالذي حصده العراق هو استقطاع مرتقب للرواتب 
عن جمي�ع الفئات الكادحة، والتاعب بس�عر ال�دوالر ورفعه دون 
مراع�اة وضع الفقري، وتأثريه عىل األس�عار للس�لع االس�تهاكية 
الت�ي تمس حي�اة املواطن بكل تفاصيله، وانقطاع ش�به مس�تمر 
للمنظوم�ة الكهربائي�ة، كأننا عدنا اىل أول ش�هور الع�ام )2003( 
والكيل بمكيالني يف س�احات التظاهرة، وفق�دان األمن واإلغتياالت 

والخطف.
س�ؤال كبري بحجم مصيبتن�ا: ماذا قدمت حكومتنا وماذا س�تقدم 
حكومتن�ا يف ظ�ل هذه الفوىض املخزية؟ وهل ه�و تمهيد جديد من 
قبل الحكومة لعودة الفاسدين مرة أخرى للسلطة؟ عىل »حكومتنا« 
أن تعي إن الحقد األس�ود يمأل قلوب ساسة الفساد، رغم رسقاتهم 
عىل حس�اب راحة الوطن، ورصخاتنا تحمل يف باطنها ألم ال يطاق، 
وال نمل�ك اليوم س�وى أوجاعن�ا، ومعاناتنا، وأحامن�ا فا تقتلوها 

بمؤامراتكم الخبيثة.
عندم�ا تؤذن األرض بالفجيعة، وتجده�ا مغلوبة عىل أمرها، فا بد 
له�ا من رجال تحيي إرثها، وتش�حذ هممها، وتطالب بمس�تقبلها 
املجه�ول، الذي عبثت به أجندات الفاش�لني، والخونة، والراق من 
حكومات ال تعرف معنى الديمقراطية، حيث الشعب يعيش كابوساً 

حقيقياً ومرعباً.
ختاماً: منذ أول حكومة بع�د تغيري)2003( كتبوا الفته كبرية كتب 
عليها » نأس�ف لخدمتكم يس�عدنا إزعاجكم« وق�د توارثتها جميع 
الحكوم�ات حت�ى وصل�ت اىل الكاظمي، وم�ا زلنا نتأم�ل ان تأتي 

حكومة األحام من رحم معاناتنا.

نأسف لخدمتكم 
يسعدنا إزعاجكم..!

قيس النجم  
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ال احد يمكنه أن يؤكد أو ينفي أن ما يحدث لُِمدربينا يف فرق األندية، 
ي�كاد أن يكون محرق�ة حقيقية لهم باتجاه تس�قيطهم الواحد تلو 
اآلخ�ر، مثلما ال يمكن ألي من القائمني ع�ى أنديتنا من أولئك الذين 
يدعون إنهم يرصفون األم�وال لتحقيق النجاحات وخطف األضواء، 

يأتي ملصلحة كرة القدم العراقية يف نهاية األمر!
جميع الذين يمس�كون بزمام األمور املالي�ة يف أنديتنا، أو يتحّكمون 
بمقدرات تحديد العقود والرواتب املعنية باألجهزة الفنية، ال يفقهون 
شيئاً بعلم التدريب، بل إنهم بعيدون كل الُبعد عن هذه املواقع املهمة 
ج�داً واملفصلية يف الفري�ق، حتى أن )صاحب امل�ال( ال يدرك قضايا 
العمل الفني، كونه مرتوك ألهل الش�أن حاله من حال بقية مفاصل 

العمل الريايض. 
لألس�ف هناك من العامل�ني يف أنديتنا من رؤس�اء وأعضاء مؤثرين، 
أس�اءوا للمدربني بتدخالتهم واس�تخدامهم ألس�اليب ال تمت بصلة 

لالحرتافي�ة، بل إن هناك م�ن تعّمد التدخل 
بغرض التغيري، سواء كان إيجابياً أم سلبياً 
امل�درب وكادره  بإبق�اء  الق�رار  اتخ�اذ  يف 
املساعد أو باالس�تغناء عنه أو إجباره عى 

تقديم االستقالة من موقعه.
أج�ل.. التدّخالت وصلت اىل حالة يرثى لها، 
وهناك من املدربني من احرتم نفسه وأبقى 
الظاهرة غري الصحيحة تتفاقم أكثر فأكثر 
ألنه يحرتم عمله ويتعامل بمهنية ويرفض 
الرضوخ ملن ه�ّب ودب، مثلما ال يقبل من 
له تأريخ عميق مع كرة القدم أن يأتي من 

يحس�ب نفسه رياضياً، وهو مجرد شخص داعم أو يملك ماالً يعمل 
ملصالح�ه الش�خصية وأغراضاً بعيدة املدى أو يبح�ث عن الجاه، وال 

يعرتف بلغة الرياضة الصحيحة، بل يريد الفوز بأي ثمن كان !
ما يحص�ل للمدربني العراقي�ني يف أنديتنا تحدي�داً، يفرتض أن يصل 
اىل الفاصلة األخرية، وأن تنتهي مهزلة ربما تؤثر بش�كل عى سمعة 
املدرب�ني، فما يح�دث هو حرب لقت�ل اإلمكانيات املحلي�ة ومحاربة 
املواهب التدريبية الهدف منها اإلطاحة باألس�ماء املعروفة أو عزلها 
عن الس�احة الفني�ة من أجل رضب معاقل امل�دارس الكروية الفنية 
واس�تهدافهم بأس�لوب ممنهج ومخط�ط له، وإال كي�ف يمكننا أن 

ُنفرس األمر عى أنه ظاهرة تحدث يف كل موسم !
تخّيل�وا أن 12 نادي�اً من أصل 20 تش�ارك فرقها بال�دوري الكروي 
املمت�از غريت إدارته�ا من أجهزته�ا الفنية، وهناك م�ن غري ملرتني 
وربم�ا ثالث�ة.. واقٌع كه�ذا ُيجربنا ع�ى أن نقتنع بم�ا يحصل، وإال 
مل�اذا يكون املدرب االجنبي بعيداً ع�ن ظاهرة التغيري التدريبية، ومن 
يتصدّى للقضية هو امل�درب املحيل فقط، ألنه ال يوجد من يدعمه أو 
يس�انده ويقف مع�ه، ال بالقانون وال حتى باألع�راف التي يمكن أن 

تكون فيصالً يف نيل حقوقه عى أقّل التقديرات!
يف اعتق�ادي الش�خيص، اعت�رب امل�درب العراقي، صاح�ب حق فيما 
يواجه�ه من ارهاصات ومش�اكل ومعاناة او تقاطع�ات من إدارات 
االندي�ة، ألن هناك م�ن يفتعل األزمات مع مدربين�ا ويصبح الحلقة 
األضع�ف يف عملي�ة التغيري واالس�تبدال ويت�م تغيريه بج�ّرة قلم أو 
ترصيح أو منش�ور بمواق�ع التواصل، كل ذل�ك ألن مدربنا الوطني، 
وطني، واألجنبي هو من يك�ون صاحب القدح املُعى، وتغيري املدرب 
العراق�ي يف وطنه ال يحت�اج اىل مؤثرات أو تأثريات من قبل ترس�انة 
الجي�وش االلكرتوني�ة أو مافي�ا مواق�ع التواص�ل االجتماعي، ألنه 

سيكون خارج عمله يف لحظات!
إن مدربين�ا الي�وم يواجه�ون معضلة حقيقية، كونه�م ليس لديهم 
الجه�ة الت�ي تأخذ حقه�م كأن تك�ون نقابة أو رابطة أو مؤسس�ة 
أو حت�ى جمعية تك�ون مدافعة عن ح�ق املدربني وتأخ�ذ حقوقهم 
املرسوقة أو املنهوبة واملُغيبة أيضاً، فال مدرب محيل نال حق الرشط 
الجزائ�ي يف املحاك�م أو دور القض�اء، كونه�م ال يفقه�ون بتنظيم 
العق�ود أوالً أو أن هناك ما هو أش�به ب�املؤثري�ن عى تنظيم العقود 
من وس�طاء أو س�مارسة هدفهم ني�ل حصصهم أو نس�بهم املالية 
م�ن الطرفني، وه�و ما يدفعن�ا للمطالب�ة برضورة تأس�يس جهة 
معني�ة تكون مدافعة ع�ى حقوق مدربينا بغ�رض االحرتاف وليس 
البق�اء كهواة ندفع باألجنبي ليكون يف الواجهة أو الرضوخ ملا تقرّه 
إدارات األندي�ة يف تنظيم العقود والتي يفرتض أن تكون فيها حقوق 

وواجبات وُتطبق بنودها بما وقع من أجله كال الطرفني!

بونا .. اإنقاذهم واجب ُمَدرِّ احمد يؤكد تعرضه لمؤامرة مع غزالن البادية 
وشمران يرغب بتعاقدات جديدة

عمار ساطع
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كش�ف مدرب فري�ق الكرة بن�ادي الطلبة 
حس�ن احمد، عن تفاصيل جديدة بش�أن 
مغادرت�ه لصف�وف نادي النج�ف »غزالن 

البادية«.
وق�ال احم�د  انه »خ�الل تواج�دي بنادي 
ب�رصف  طالب�ت  الري�ايض،  النج�ف 
قب�ل  املتأخ�رة  الالعب�ني  مس�تحقات 

مستحقات الكادر التدريبي«.
واوضح ان »االسباب املالية لم تكن السبب 
الوحي�دة ملغادرت�ي ولك�ن كان�ت هن�اك 
مؤامرة قادها أعضاء م�ن الهيئة اإلدارية 
للنج�ف، كان هدفها أفش�ال نادي النجف 
لإلطاح�ة بي كي يتس�لموا قي�ادة الفريق 

بدالً عني«.
اىل ذل�ك أوض�ح امل�درب الجدي�د للنج�ف، 
هاتف ش�مران، الذي سيقود الفريق خلفا 
للمدرب املستقيل حس�ن أحمد أن الفريق 
بحاجة إىل اس�تقطابات جدي�دة وتدعيمه 

ب�3 العبني جدد.
وق�ال ش�مران إن »التعاقد م�ع اإلدارة تم 
بش�كل رس�مي وس�يتألف الجهاز الفني 
ال�ذي س�ريافقه يف املهمة م�ن ماجد نجم 
وجاس�ب س�لطان وحيدر عبودي وهادي 

جابر مدربا للحراس«.
وتابع »ج�رى االتفاق م�ع اإلدارة عى أن 
الطاقم املس�اعد أي حيدر عبودي هو من 
س�يقود املباراة املقبلة أمام نفط البرصة 
م�ع أني س�أكون متواجدا م�ع الفريق يف 

البرصة«.
وزاد: »الفريق جيد لكنن�ا نحتاج إلضافة 
ثالث�ة إىل أربع�ة العبني ج�دد خصوصا يف 
خط املقدمة وبالتايل نس�عى الس�تقطاب 
االنتق�االت  بف�رتة  الالعب�ني  م�ن  ع�دد 

الشتوية«.
وأش�ار إىل أن مهمة تدري�ب النجف واجب 
ال يمك�ن االعت�ذار عن�ه لخاصي�ة النادي 
بالنسبة لهم كأبناء املدينة وبالتايل هدفهم 
قيادة الفريق وتحقيق نتائج مميزة توازي 

طموحات الجماهري.
يذكر ان احمد وقع رسمياً عى عقد تدريب 
ن�ادي الطلب�ة بعد اس�تقالته م�ن تدريب 

النجف.

أكد نجم ال�زوراء عالء عبد الزهرة 
أنه يخضع لع�الج مكثف من أجل 
يف  واملش�اركة  بالفري�ق  اللح�اق 
مواجه�ة املتصدر نفط الوس�ط يف 
الجول�ة 14 م�ن ال�دوري، املقررة 

منتصف الشهر الجاري.
وق�ال عب�د الزه�رة إن�ه »يخضع 
لع�الج مكث�ف يف مرك�ز متط�ور 
من أج�ل اس�تعادة الش�فاء، بعد 
اإلصاب�ة التي لحقت ب�ه يف مباراة 

الديوانية والتي أبعدته عن املنتخب 
الوطن�ي يف مبارات�ه الودي�ة أمام 

اإلمارات«.
وب�ني أن »هناك تطور يف الش�فاء 
وم�ن املؤمل أن يدخ�ل بالتدريبات 
الجماعي�ة اليوم األربع�اء وبالتايل 
يش�ارك زمالءه يف التحضري ملباراة 

نفط الوسط«.
وأش�ار إىل أن »الفري�ق ب�دأ يحقق 
االس�تقرار واملدرب رايض شنيشل 
اس�تفاد م�ن تأجي�ل الجول�ة 14 
ليتمكن من فرض اسلوبه الفني 
وبالت�ايل نأمل أن تكون نتائج 
الفري�ق طيب�ة يف الدوري 
ويتقدم لصدارة الرتتيب«.
عب�د  ع�الء  أن  إىل  يش�ار 
الزه�رة تع�رض إلصابة 
غيبته  طفيف�ة  عضلية 
ع�ن االلتح�اق باملنتخب 
بمواجه�ة  العراق�ي 

اإلمارات الودية يف دبي.

توصَل نادي امانة بغداد إىل اتفاٍق رس�مي يقيض بضم مهاجم 
املنتخ�ب اللبنان�ي وفري�ق العه�د، محم�د ق�دوح، إىل 

الفري�ق األول بك�رة الق�دم لتمثيلِه يف منافس�ات 
املوسم الحايل، يف إطار تعزيز القدرة الهجومية 

للفريق.
وق�اَل رئي�س ن�ادي أمانة بغ�داد، فالح 
من�دب املس�عودي إن »ق�دوح أصبح 
العب�ا يف صف�وف أمان�ة بغ�داد بعد 
أن وق�ع عقدا رس�ميا ملدة خمس�ة 
ان  املس�عودي  وأض�اَف  أش�هر«. 

»قدوح يعد من املهاجمني املميزين، 
حقيقي�ة  ق�وة  وج�وده  وسيش�كل 

يف الخ�ط األمام�ي ل�«كتيب�ة أس�ود 
العاصمة«، بعد أن قدم مس�تويات فنية 

عالي�ة مع فريق العهد يف ال�دوري اللبناني، 
 7 الهداف�ني برصي�د  وحصول�ه ع�ى وصاف�ة 

أمام  الناش�ئني  تع�ادَل منتخ�ب 
فريق الك�رخ األول بهدف 
املب�اراة  يف  لكليهم�ا 
الت�ي  الودي�ة 
عى  جمعتهم�ا 
ملعب الساحر 

احمد رايض.
هدف  واحرَز 

منتخ�ب 
ش�ئني  لنا ا
عبد  الالعب 
الل�ه احمد، 
ي�ق  لفر و
خ  لك�ر ا

تق�ي 
فالح.

وأش�اَد م�درب منتخب الناش�ئني، عماد 
محم�د، باألداء الفني املمي�ز  الذي قدمه 
العب�و املنتخ�ب يف أول مب�اراة أمام فرق 

ال�دوري املمت�از، بع�د أن خ�اض قبله�ا 
مباريات قوية مع فرق الدرجة األوىل.

وأب�دى محمد قناعته الكبرية باملس�توى 
املتط�ور واألداء املتصاعد لالعبي منتخب 
الناش�ئني، مؤك�داً: انه عم�ل عى إرشاك 
اكث�ر عدد من عن�ارص الفري�ق لتحقيق 
االس�تفادة القصوى م�ن مواجهة فريق 

متميز بقيمة الكرخ.
واختتَم مدرب منتخب الناشئني بالقول: 
إن لي�وث الرافدين يواصل�ون تدريباتهم 
تحقي�ق  أج�ل  م�ن  متواص�ل  بش�كٍل 
االنس�جام بني املجموعة ورف�ع الجانب 
البدني لالعبني، مع التأكيد عى ان خوض 
مباراة ودية أس�بوعية أمام فرق الدوري 
املمت�از او الدرج�ة االوىل يمن�ح الجه�از 

يخض�ع عيل عدن�ان، العب منتخب 
الع�راق، لفحوص�ات طبي�ة، وذلك 
بعد تعرضه إلصابة يف الكتف، خالل 

ودية أسود الرافدين أمام اإلمارات.
وتع�ادل منتخبا اإلم�ارات والعراق، 
بدون أه�داف، يف املباراة الودية عى 

ستاد زعبيل بنادي الوصل.
وتع�رض عيل عدن�ان، لإلصابة بعد 
عرقلت�ه م�ن قب�ل العب�ي املنتخب 
اإلمارات�ي، بالق�رب م�ن منطق�ة 

الجزاء يف الدقيقة 51.
وغادر امللعب متأثراً باإلصابة، وحل 

بداًل منه رضغام إسماعيل. 

وينتظر عدنان، الفحوصات الطبية 
ملعرف�ة حجم اإلصاب�ة التي لحقت 

به.

ح�دد رئي�س ن�ادي الطلب�ة ع�الء 
ملنصب�ه  كاظ�م، موع�د مغادرت�ه 

كرئيس ل�«االنيق«.
وق�ال كاظ�م »ل�ن ارش�ح مج�دداً 
لرئاس�ة نادي الطلبة يف املس�تقبل 
القريب، ساستمر حتى انهي عميل 

كرئيس لألنيق«.
واضاف »ساترك النادي سنة 2022 
بع�د انتهاء امل�دة القانوي�ة للهيئة 
اإلداري�ة وبعده�ا س�اكون خ�ارج 

اسوار النادي«.
يذك�ر ان جماهري الطلب�ة، طالبت 
وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان 

درج�ال بالتدخل لحل ازم�ة االنيق 
وتغيري الهيئة االدارية.

أكم�ل الك�رخ تعاقده مع املهاجم النيجريي س�لمون ويليام�ز لينضم إىل 
الفريق بفرتة االنتقاالت الشتوية ويمثله بمنافسات الدوري املمتاز.

وق�ال مص�در مق�رب م�ن الن�ادي »اإلدارة أنه�ت إج�راءات التعاقد مع 
النيج�ريي س�لمون الذي س�بق وأن مثل فريق�ي الزوراء والق�وة الجوية 
بمواس�م س�ابقة حي�ث سيش�كل إضاف�ة نوعية لخ�ط هج�وم الكرخ، 
والتحاقه بالفريق سيكون خالل األيام املقبلة لتتم إضافته حال فتح باب 
االنتقاالت الشتوية«. وبني: »هناك محاوالت لضم العب محيل أبدى رغبته 
بتمثيل الكرخ س�يفصح عنه حال إتمام الصفقة، حيث س�بق لالعب وأن 

مثل املنتخب الوطني يف بطولة الخليج 
اق�رتاب  إىل  باإلضاف�ة  األخ�رية، 

النادي م�ن التعاقد مع قلب دفاع 
أفريق�ي«. وأش�ار إىل أن الجهاز 
الفن�ي يس�عى لرتمي�م خط�وط 
الفريق خالل االنتقاالت الشتوية 
والدخ�ول بقوة للمنافس�ات بعد 
أن أه�در ع�ددا كبريا م�ن النقاط 
أخرها الخسارة يف املباراة املؤجلة 
أمام النجف. يذكر أن فريق الكرخ 
يحتل املرك�ز الرابع عرش برصيد 

14 نقطة.

عبد الزهرة يسعى للحاق 
بمواجهة نفط الوسط

أمانة بغداد يضم اللبناني محمد قدوح

وديًا.. منتخب الناشئين يتعادل أمام الكرخ 

علي عدنان يتعرض إلصابة 
أمام اإلمارات

عالء كاظم يحدد موعد 
مغادرته لألنيق

الكرخ يضم النيجيري ويليامز



أكد تقرير صحفي إسسباني، أن الفرنسي زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدريد، هو السسبب الوحيد يف بقاء الثنائي إيسكو ومارسيلو مع الفريق حتى 

اآلن.
ويعسد الثنائي أحد أفراد الجيسل الذهبي للريال، والذي حقق 3 بطوالت متتالية 

لدوري أبطال أوروبا، إال أنهما فقدا بريقهما الذي كانا عليه.
وبحسسب صحيفسة »سسبورت« الكتالونيسة، فقسد تراجع مسستوى إيسسكو 
ومارسسيلو بشسدة عقب نهائي دوري األبطال يف 2018، حيسث فقدا مكانهما 
يف التشسكيل األسايس للمرينجي، وهو ما دفع فلورنتينو برييز، رئيس النادي، 

للتفكري يف بيعهما خالل صيف 2019، قبل عودة زيدان.
وأوضحت الصحيفة، أن سسبب تمسسك زيدان باسستمرار الثنائي، هو شعوره 
بأنسه مديسن لهما بما قدمسوه يف واليته األوىل ومسساعدته عسى صناعة تاريخ 

مذهل.
وقسال زيسدان يف كانون أول املايض: »لن أنس أبسًدا كل ما قدماه يل، لكن عليهم 

أن يعمال بجد«.
ويحاول إيسسكو ومارسيلو حالًيا استعادة ثقة زيدان، من خالل األداء القوي 
يف التدريبات، لكنهم يلقون صعوبة يف املشاركة يف ظل تألق كروس ومودريتش 

بالنسبة إليسكو، وميندي بالنسبة ملارسيلو.
وأشسار التقرير، إىل أنه تم طرح الثنائي يف سسوق االنتقساالت من جديد، إال أن 

زيدان ال يزال يعتمد عليهما، وسيقاوم قرار بيعهما.

علسق خسوان البورتسا، املرشسح لرئاسسة برشسلونة، عسى وضع 
األرجنتيني ليونيل ميي يف النادي، وإمكانية رحيله يف الصيف.
وينتهي عقد ميي مع برشلونة بنهاية هذا املوسم، ولم يتوصل 
التفساق حسول توقيع عقسٍد جديد حتسى اآلن، وبالتايل سسيكون 
الربغسوث األرجنتينسي هو أول ملسف واختبار حقيقسي للرئيس 
القادم للربسسا.وقال البورتا يف ترصيحات إلذاعة »كادينا سري« 
اإلسسبانية: »ال أفكسر يف إمكانيسة أن يكون مليي قسرار آخر غري 
االستمرار، أعرف أنه يشعر بالراحة يف برشلونة، ويريد البقاء«.
وأضساف: »أعتقسد أن لسدي ميسزة نسسبية عى باقي املرشسحني 
اآلخرين، بسسبب العالقة التي تربطنسي بميي«.وتابع البورتا: 
»إنه يعلم أن كل ما قلته قد أوفيت به، وهو يريد العودة لتحقيق 
االنتصسارات والبطوالت مرة آخرى«.وأكد: »أهم يشء بالنسسبة 

لسه ليس املال، وأنا لسدي القدرة عى تقديم عقًدا جديًدا يشسعره 
بالراحة«.وأكمسل: »لقد حققت العديد مسن النجاحات يف واليتي 
السسابقة، فأنا فخسور جًدا باالحتفساظ بميي عسى الرغم من 
العروض املذهلة التي ُقدمت لنا«.وأردف: »كان هناك عرض من 
إنرت ميالن مليي بقيمة أعى من الرشط الجزائي يف عقده وقتها، 
وهو ما كان سسيضعف أي رئيس آخسر، إال أننا رفضنا التفريط 
فيه«.وبسسؤاله عن تشسايف هرينانديسز وتوليه تدريسب الفريق، 
أجساب البورتا: »اآلن، هو يدرب يف قطر، يوًما ما سسيكون مدرًبا 
لربشسلونة، لكن يف مرشوعسي لم أقل أسسماء، ال أعتقد أنه يشء 
يناسسب الكيان«.وعن إمكانية عودة نيمار، قال: »سسبق وقلت 
إنني لن أتحدث عن أسماء خالل حملتي االنتخابية، الحديث عن 

العب يجعل سعره يرتفع، ولن أدخل هذه اللعبة«.

أفساد تقرير صحفي إيطسايل، بأن ميالن قسرر التواصل مع ريال 
مدريسد، مسن أجل ضسم املهاجم اإلسسباني إبراهيم دياز بشسكل 

نهائي.
وانضسم دياز إىل ميالن يف الصيف املايض، ملدة موسسم عى سسبيل 

اإلعارة، دون وجود أي خيار للرشاء، إال أن املسستويات الجيدة التي 
قدمها يف سان سريو، دفعت مسؤويل ميالن للتفكري يف ضمه نهائًيا.

وبحسسب صحيفة »كوريريي ديلو سسبورت« اإليطالية، فإن ميالن 
سوف يبدأ محادثاته مع ريال مدريد قريًبا، من أجل رشاء دياز بشكل 

نهائي.
وأوضسح التقرير، أنسه يف حالة رفض ريال مدريد االسستغناء عن دياز 

بشكل نهائي، فإن ميالن متمسك بمد إعارته ملوسم آخر.
وخساض دياز 21 مباراة مع ميالن يف جميع املسسابقات هذا املوسسم، 

حيث سجل 4 أهداف، وصنع 3 آخرين.

مسرت ثماني سسنوات منسذ اعتى مانشسسرت يونايتد 
قمسة السدوري اإلنجليسزي املمتاز لكرة القسدم يف هذه 
املرحلة من املوسسم وبينما يبتعد املسدرب أويل جونار 
سولسسكاير عن كل أشكال النشوة، فمن الواضح أنه 

نجح يف تجاوز الصعوبات مع فريقه.
وبفوزه 1- 0 عى مضيفه برينيل وهو انتصار تحقق 
يف أجسواء متجمدة وأمسام منافس قسوي بدنيا، ابتعد 
يونايتد بثسالث نقاط يف صدارة الرتتيب قبل مواجهته 
ضسد ليفربول حامل اللقب بسستاد أنفيلسد يوم األحد 

القادم.
وكان أليكس فريجسون ما زال مدربا ليونايتد عندما 
تصسدر الرتتيسب بعسد 17 مبساراة يف 2012 ويف ذلسك 
املوسم، الذي كان األخري له مع النادي، مىض يونايتد 

ليحرز اللقب.
وما إذا كان فريق سولسسكاير قادرا عى تحقيق مثل 
هذا اإلنجاز هو أمر يظل كثريون يشككون فيه -ومن 
املفسرتض أن تعطينا مباراة األحد نبذة عن حظوظه- 
لكسن مجسرد الوجسود يف سسباق اللقسب أمسر يتجاوز 

التوقعات.
وقال سولسسكاير »إنه مركز رائع. بالطبع ندرك أننا 
ذاهبسون ملالقاة حامل اللقب، قدمسوا أداء مذهال عى 
مدى ثالثة مواسسم ونصف املوسسم ولذلسك ندرك أنها 

ستكون مباراة صعبة لنا لكننا مستعدون لها«.
وأضاف »ال أعتقد أننا كان يمكن أن نواجههم يف وقت 
أفضل من ذلك، ألننا يف حالة جيدة ولدينا النهم الالزم 
وهذا أمر يف غاية األهمية. يرغب الالعبون يف التحسن 

وهذا اختبار آخر لشخصية الفريق وجودته«.
وشسعر قليلون بأن يونايتد مستعد ملنافسة ليفربول 
ومانشسسرت سسيتي عى قمة الرتتيب يف بداية املوسم 
وأثسارت البدايسة السسيئة للموسسم تسساؤالت حسول 
سولسسكاير نفسسه وما إذا كان الرجل املناسب لهذه 

الوظيفة.
وبعسد هزيمتسه عى أرضه أمسام كريسستال باالس يف 
الجولة االفتتاحية، خسر يونايتد 6-1 أمام توتنهام 

هوتسبري يف مباراته التالية بملعبه.
وتعادل يونايتد بدون أهداف مع تشيلي بستاد أولد 
ترافسورد ثم قدم أداء سسيئا آخر بملعبه يف خسسارته 

1-0 أمام آرسنال يف أول ترشين الثاني.
لكن منذ ذلك الحني حصد يونايتد 29 نقطة من أصل 
33 وبعد أن حقق سبعة انتصارات يف ثماني مباريات 

خسارج الديسار هذا املوسسم، نجح فريق سولسسكاير 
أخريا يف الوصول لثبات املسستوى السذي كان يحتاجه 

للمنافسة.

تشكيلة قوية
إذا كان هنساك جانسب يف يونايتسد يجسب أن يعطسي 
جماهريه ثقة يف النصف الثاني من املوسسم فهو قوة 

تشكيلته.
ويف املوسسم املسايض واجسه يونايتسد صعوبسات يف كل 

وقت اضطر إلجراء تغيريات يف تشسكيلته األساسسية 
لكنسه يمتلك اآلن العديد من الخيارات التي يسستطيع 

استخدامها بدون أن ترتاجع جودة الفريق.
ويقدم سسكوت ماكتوميناي والربازييل فريد عروضا 
قوية يف مركز الوسسط املدافع لكن أمام برينيل اختار 

سولسسكاير إرشاك نيمانيا ماتيتش األكثر قوة 
وخربة بجانب بول بوجبا.

وسجل بوجبا هدف الفوز وقدم أداء واثقا 

آخر، يف أحدث إشسارة عى تألق الالعب الفرني يف 
اآلونة األخرية، بينما وفر الالعب الرصبي الصالبة 

الالزمة الحتواء خطورة أصحاب األرض.
وقال سولسسكاير »قلت دائمسا إن بول العب كبري 
للغايسة. لديسه شسخصية جيسدة يف غرفسة 
املالبس وهو الالعب الذي يتطلع إليه 
اآلخرون دائما، وهو بطل للعالم 
بالطبع ونحن نرى األفضل منه 

يف هذه اللحظة. أشعر بأنه يتحسن كل مباراة«.
لكسن يوم األحسد سسيكون أصعب اختبسار لفريق 
يتطسور لكن مسا زال لم يثبست بعد أنه قسادر عى 
لهسذه  اللقسب، ويتطلسع بوجبسا  املنافسسة عسى 
املواجهة.وقسال »علينسا الحفساظ عسى هدوئنسا، 
واآلن حانت اللحظة املهمة. سسنرى ما سسيحدث. 
ستكون مباراة جميلة للجميع. إنها مباراة كبرية 

ولنستعد لها«.

مانشستر يونايتد يتجاوز التوقعات.. وقمة ليفربول االختبار الحقيقي
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قال بيب جوارديوال، مدرب مانشسسرت سيتي اإلنجليزي، إن ارتفاع 
مستوى فريقه يف الفرتة األخرية، يعود إىل نجاح الالعبني يف السيطرة 

عى املباريات، دون الحاجة إىل »الركض املبالغ فيه«.
ولم يكن سيتي يلعب بثبات يف املستوى يف بداية املوسم، لكنه تحسن 

كثريا وحقق 6 انتصارات متتالية يف كل املسسابقات وهي أنجح 
فرتة للفريق خالل املوسم الجاري.

وقسال جوارديسوال »الفسارق الوحيد أننسا أصبحنا 
نركسض أقل. كنا نركض بشسكل مبالغ فيه. 

عندمسا تلعب كرة القسدم يجب أن تميش 
أو تركض أقل«.

الكسرة  تملسك  ال  »عندمسا  وأضساف 
عندمسا  لكسن  تركسض،  أن  يجسب 

الكرة تسستطيع  تسستحوذ عسى 
البقساء يف مركسزك وتسدع الكرة 
تتحرك وليس أنت. ولقد تطور 
مستوانا يف هذه املباريات لهذا 

السبب«.
وسجل ستي 24 هدفا يف 15 
مباراة، وهسو األقل بني أول 
9 فسرق يف املسسابقة، لكسن 
منذ التعادل 1-1 مع وست 

بروميتش ألبيون يف 15 كانون 
األول، سجل الفريق 15 هدفا يف 
آخر 6 مباريات بكل املسابقات.
وقال جوارديوال »من الطبيعي 
نتائسج  تحقيسق  بعسد  أنسه 
ومستويات جيدة، يفكر الناس 
أن  مجسددا  نسستطيع  أننسا  يف 
نفعل ما كنسا نفعله يف املايض، 
وبهذا نحتاج إىل مواصلة العمل 

بهذه الطريقة«.

وجه جولن لوبيتيجي، مدرب أشسبيلية مديحا حمل بعض السخرية ألتلتيكو 
مدريد بعد خسارة فريقه )2-0( أمام متصدر الدوري اإلسباني.

وأبلغ لوبيتيجي الصحفيني، أن فريق املدرب دييجو سيميوني جيد يف الدفاع 
وأيضا يف االستفادة من الفرص القليلة التي تتاح له.

وأحرز أتلتيكو هدفا يف كل شوط عن طريق أنخيل كوريا وساؤول 
نيجيسز، ليحصد النقساط الثالث، بعد أن سسدد 5 كرات فقط 
عسى املرمى، مقابسل 13 ألشسبيلية، وامتسدح لوبيتيجي 

منافسه عى مضض.
وأضساف »جئنا إىل هنسا من أجل الفسوز وأعتقد أننا 
لعبنسا مباراة جيسدة لكن أتلتيكو هسو أفضل فريق 
يف العالسم، عندما يتعلق األمسر بالتعامل جيدا مع 

الدفاع والهجوم«.
وتابع لوبيتيجي »ينجح أتلتيكو يف إقناع العبيه، 
وهم من بني األفضسل يف العالم، بقضاء أوقات 
طويلة يف منطقة جزائهم للدفاع وهم جيدون 

للغاية أيضا يف منطقة جزاء املنافس«.
وأردف »أتيحست لنا العديد مسن الفرص أكثر 
منهم لكننا لم نسستفد من أغلبها وهم فعلوا 
ذلسك. بمجسرد أن يتقدمسوا للهجسوم تصبح 

األمور صعبة«.
كما قال لوبيتيجي، إن العبيه شسعروا باإلرهاق 
بعسد حصولهسم عى راحة بسسيطة عقسب الفوز 
3-2 عى ريال سوسسيداد، بينما كان أتلتيكو أكثر 
انتعاشسا بعسد تأجيسل مباراته ضد أتليتيسك بيلباو 

بسبب عاصفة ثلجية.

لوبيتيجي:زيدان يحاول االبقاء على ايسكو ومارسيلو
 أتلتيكو  األفضل في العالم دفاعا وهجوما

كشسف نسادي آينرتاخست فرانكفسورت األملانسي، آخر 
تطسورات املفاوضسات الجاريسة مسع ريسال مدريسد، 
بشسأن اسستعارة املهاجسم الرصبسي لسوكا يوفيتسش. 
وتشسري التقارير، إىل اقرتاب الدويل الرصبسي من العودة 
لفرانكفسورت مجسدًدا عسى سسبيل اإلعارة، حتسى نهاية 
املوسسم الحايل. مسن جانبه، قسال فريدي بوبيتسش، املدير 
الريسايض للنادي األملاني، يف ترصيحات لشسبكة »سسكاي 
سسبورت«: »بعض التفاصيل القليلة مازالت تنقصنا، لهذا 
يمكننسي القول عى املأل بأننا اقرتبنا مسن إتمام الصفقة«. 
وأكد بوبيتش أن عودة يوفيتش سستكون عى سسبيل اإلعارة 
ملسدة 6 أشسهر بشسكل مبدئسي، فيمسا أفسادت »سسكاي« بأن 

فرانكفورت لن يدفع أي مقابل مادي. 
وكان صاحسب الس23 عاًمسا قد رحل عن صفسوف فرانكفورت يف 

صيف 2019، لينضم إىل النادي امللكي مقابل 60 مليون يورو. 
وفشسل يوفيتش يف تثبيت أقدامه داخل ملعب سانتياجو برنابيو، 

إذ اكتفى بتسجيل هدفني فقط عى مدار موسم ونصف.

فرانكفورت  يقترب من استعارة  لوكا يوفيتش  

ميالن يستعد لضم دياز نهائيا

غوارديوال:
 نحتاج النتصارات أكثر
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عنرتة بن شداد الثقافـي

م ُسيوَفَك يف ِرقاِب الُعذَِّل َحكِّ

َوإِذا َنزَلَت ِبداِر ُذلٍّ َفاِرَحِل
َوإِذا ُبليَت ِبظالٍِم ُكن ظالِماً

َوإِذا لَقيَت َذوي الَجهالَِة َفاِجَهِل

َوإِذا الَجباُن َنهاَك َيوَم َكريَهٍة

َخوفاً َعلَيَك ِمَن اِزِدحاِم الَجحَفِل

َفاِعِص َمقالََتُه َوال َتحِفل ِبها

ِل َواِقِدم إِذا َحقَّ اللِقا يف األَوَّ

َواِخرَت لَِنفِسَك َمنزاِلً َتعلو ِبِه

أَو ُمت َكريماً َتحَت ُظلِّ الَقسَطِل

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ميخائيل نعيمة
الحيياة ، وإن تيراءت لنيا كميا ليو كانيت تسير يف خطوط 
مسيتقيمة أو ملتوية ، ال تسير يف الواقع إالاّ يف دوائر . فبذور 
تنبيت وتزهر وتثمر لتعود بيذوراً . وفصول تدور بعضها عىل 
بعيض وأواخرها مقطيورة أبيداً بأوائلها . وميياه تخرج بال 

انقطاع من البحر لرتجع يف النهاية إىل البحر .
ولكين قطيرة تنطلق من البحر فتيدور دورتها ثيماّ تعود من 
حييث أتت تكتسيب صفاٍت ميا كانت لها قبيل انطالقها من 
البحر .كذلك ينطلق اإلنسيان من قلب الوجيود ، وقد انطوت 
فييه كلاّ أرسار الحياة ، ليعود إىل قلب الوجود وقد انكشيفت 
ليه كلُّ أرسار الحياة . ينطلق طفالً عاجزاً جاهالً ليعود كائناً 
قيادراً عيىل كلاّ يشء وعليماً بكلاّ يشء . وميا األعمار يطويها 
دورة بعيد دورة غير مراحيل يف طريق الخر واليراّ الذي ال 

طريق إاله إىل املعرفة والقدرة والحرياّة .

هذي القصيدة حرٌة بزماِنها
 ال تحذِف األنهار من أركاِنها

ال تشطِب األشجار من غاباِتها
 فلقد زهْت كلماُتها بمكاِنها

أتدير ظهرك للغصون ؟،
وكلُّها أيٍد تجاذُبنا األىس ببناِنها

كأصابع الشهداء تحمل ضوءهم 
ونداءهم، وتطلاّ من عنواِنها

وخزْت ضمائر قاتليهم وانتشْت
 بربيعها، لتضوع يف نسياِنها

قل ما تشاء، فليس فيك
 قصيدٌة إالاّ وظلُّك ذاب يف شطآِنها

ْن عىل النهر القريب حكايًة دواّ
 وانثْر مواجعنا عىل أغصاِنها

واخِف الجراح وقل لنهرك
 أننا متنا كثرا،أننا لجناِنها

نميش ونبتكر املباهج أينما كناّا،
 فتأخذنا اىل أحزاِنها

هذا الكتاب كتاُبنا،صفحاُته خطواُتنا،
ولك انتهْت ِبرهاِنها

وطٌن أٌب، وأٌب يجود بعمرنا.
ونقول خذنا للحياة وآِنها

أكباُدنا كانت خريطَته التي
 لم تأونا بالضيق من جدراِنها

وهو الفسيح بنا يضيق بحباّنا
 واليه تأتي األرض يف دوراِنها

وطٌن فتى، وطٌن يزيد دالُله
 واألمُّ فيه تجود من شباّاِنها

انَت القصيدُة حرٌة بزماِنها 
وطٌن ييضء كطعنٍة وسناِنها

حرة بزمانِها 
عالوي كاظم كشيش

ال تدْع روَحك تنساُق
ديِن، لتنابز الضاّ

كقصبٍة  من عزِف الراّيِح
تذوُب.

فلكلِّ حامٍل لواَء التاّصداّي،
ما يعني رسيرَته والداّوافَع،

واّاَع. مسترَت الغايِة  والضاّ
دِع التاّنابَز يتقمَّص فعَل املفتاِح،

يِر، فالوجهتاِن تنتظراِن برَق الصاّ
مِس، أماًل أْن تنفلَق قبَُّة طرِد الشاّ

لتزرَع املرسوَم من خيوطها الذاّهبيِة
فتنِي. يف أفئدِة الضاّ

إنَّ الناّموَّ تدليُك قلبِه ال يرفُع رايته،
ورة الساخنة إن لم ُيْمَنِح الصاّ

فتنِي. لزفِر الشاّ

ولسُت أنا عىل وجِه بغداد إال ُمغني
أهتُف بسورة الفتح أمام سياط 

املغول ,
يا وْهم العفة واملآثر 

يا حكاية ) املارينز ( والرقصة العاهر
هي مجدها مذابح الكربياء

أنا ُهنا ونبض الحياة يدُق الخبز 
واملقابر

لن يغرقها الصمت واألفق املتعب
ينضُج فيها الفرح وأن أقفرت الدروب

َفمْن قال أن خيولييينا عاقر .
تهافتت عليها كالب النار , سيوفهم 

مواخر الرذيلة
فلذ بوجهك القبيح أُيها امللك الخارس

وأن كان حزنها يشق لهاة الغضب
هاا , هاا , راياتها أردية من فضة

وصدرها الشعر واملحابر

تنابز

أهزوجة

امير الحالج 

قاسم وداي الربيعي

 نادية هناوي
ليذا لم تلق أفكار بوث ي التي فيها تمرد 
عىل السائد النقدي آنذاك ي آذانا صاغية، 
حتى نهاية تسعينيات القرن العرين 
حني أخذت مدرسية النقيد األمريكية، 
وتحديداً نقاد جامعة أوهايو وعميدهم 
ديفيد هرميان تهتم بي)علمنة الرسد( 
أو ميا سيمي )علم الرسد الكالسييكي 
وما بعد الكالسيكي( واملرجع األساس 
يف ذليك هو واين بوث، وميا طرحه من 
أفكار ومفاهيم من قبيل الرسد املضاد 
واليرسد التحتيي أو امليتيارسد واملؤلف 

الضمني.
وكان لهيذا املفهوم األخر أهمية كبرة 
عند بوث، وفيه حياول توضيح طبيعة 
العالقية املعقيدة بني املؤلف والسيارد، 
بوصف األخير هو الشيخصية الثانية 
لألول أو النسيخة الضمنيية منه والتي 
عيادة ميا تكيون مختلفة عين أي من 
املؤلفني الذين نقابلهم يف أعمال مؤلفني 
آخرين )كتابه: بالغة الفن القصيص(. 

ويعتميد عمل املؤليف الضمنيي داخل 
بنية النص عىل طرائق رسدية تسيمح 
بظهيور املؤليف، أو مين ينيوب عنيه 
ظهيورا مبيارشا عىل ميرسح األحداث، 
كأن يتدخل ليخربنا بيشء من قصته أو 
يظهر كصوت واحد أو أصوات متعددة.
ومثيال بيوث عىل ذليك هوميروس يف 
اإلليياذة وقيد بيدا )ميا ييرسده علينا 
يف  بوكاشييو  أو  أعماقنيا(  يف  يجيري 
»الديكامرون« وهو يدخل ويخرج من 
تفكر الشيخصية، مغرا وجهة نظره 
ال ليشء سوى أن املسيافة بني العرض 
واليرسد عشيوائية إىل حيد ميا. وهيذا 
التأكيد عيىل أهمية املؤلف الضمني هو 
تدليل عىل حقيقة صيوت املؤلف داخل 
عمله الروائيي أو القصييص الذي يراه 
بوث مدوياً دائمياً، ومع ذلك ال يزعجنا 
البتية؛ ألنه يجربنا نحين القراء عىل أن 
ننظير عن قيرب إىل ما يحيدث فنعرف 
هل توخى هيذا املؤلف املوضوعية أم ال 
؟ وهل اسيتطاع أن يجعل لشيخصيته 

نسيخة واحدة أم أنه صنع لها نسيخاً 
متعددة؟ وقد ألهم هذا التنظر للمؤلف 
الضمنيي ي اليذي فيه تعاميل بوث مع 
اليرسد بوصفه إجراًء بالغييا ي ناقدين 
من نقاد املدرسية األمريكيية يف الرسد 
وهميا جيمس فيالن وبييرت رابينويتز، 
عىل إعيادة االهتمام بهذا الطرح مطلع 
القرن الحادي والعرين بعد أن أهملته 
الرسدييات الفرنسيية أبان سيتينيات 
القيرن العريين، ولم تعطيه اهتماما 
الضمنيي(  )املؤليف  ليكيون  ُيذكير، 
مفهوما من مفاهيم علم الرسد ما بعد 
الكالسييكي، الذي هو ليس بنية نصية 
يف شيكل حيروف؛ بل هيو العامل الذي 

يبنيي النص كصيورة للمؤليف الفعيل 
نفسه. وأهمية وجوده داخل الرسد أنه 
يجعيل املؤليف يف منأى عين الجمهور، 
مين منطليق أن الكتاّياب الكبيار هيم 
الذين يكتبون ألنفسيهم، كما أنه ي أي 
املؤلف الضمنيي ي يعفي املؤلف الفعيل 
مين رضورات صنيع الوهيم الواقعي، 
وتوخي املوضوعية والحذر من التورط 
العاطفي ومن الذاتية، ومسيائل أخرى 
تتعلق بالالممكن يف الرسد، أو ما سماه 

مرتجما كتاب واين بوث )البالدة(.
وإذا كان جيرار جينييت قيد نظير إىل 
ميا طرحيه وايين بيوث حيول املؤلف 
ورأى غيره  الضمنيي غير رضوري، 
هيذا الطيرح غر دقييق إىل حيد كبر؛ 
فيإن جيمس فيالن وبييرت رابينويتز يف 
بحثهميا املعنيون »املؤلفيون، القيراء، 
اليرسد« احتجيا بتنظر بيوث للمؤلف 
الضمني مؤكدين )إن للمؤلف يف رسده 
صورة لنفسيه، أو عىل نحيو أكثر دقة 
سلسيلة من الصور عن نفسيه تحمل 
اسيمه( مدللني عىل الكيفيية التي بها 
يمنيح املؤليف الضمني القيراء فرصة 
لطرح األسيئلة االجتماعية والتاريخية 
الخطيرة، التيي يصعب اإلمسياك بها. 
ومن حسينات هذا املنظيور الخطابي، 
تعزييز مكانة القيارئ داخل الرسد فال 
يعود كالطفل يسيمع ويتعلم بتلقينية 

ببغاوية.

 المــؤلــف ميتـــًا… المــؤلف حيــًا
 The Rhetoric ظه��ر كتاب واني بوث »بالغة الرسد
وع��ي  ع��ردات  أحم��د  ترجم��ة   �  of fiction« 1961
الغامدي ع��ام 1994 بعنوان »بالغ��ة الفن القصيص« 
� يف وق��ت كان��ت في��ه مدرس��ة الرسد الفرنس��ية يه 

المهيمنة عىل الساحة النقدية العالمية.

إشراقات يمنية في »أجنحة الكالم وفضاء األسئلة«  
املراقب العراقي/متابعة...

صدر عن دار رقمنة الِكتاب العربي ي استوكهولم 
يف السيويد، مؤخراً، ِكتاب جديد بعنوان »أجنحة 
الكالم وفضاء األسئلة – مقاربات يمنية« للكاتب 
اليمني أحمد األغربي.الِكتاب بمثابة رُشفة يطل 
ِمن خاللها القارئ عيىل إرشاقات أدبية وثقافية 
يمنية صياغ مقارباتها صحايف يمني متخصص 
بالشيأن الثقايف لبالده. وحسب املؤلف؛ وهو من 
ُكتاّاب »القدس العربيي«، فالِكتاب ُيعيد االعتبار 
لليمين الحقيقيي، اليذي غيبته الحيرب؛ إذ قداّم 
قراءات ومقابالت تعكس ما يتمتع به اليمن من 
خصوصية إبداعية جمالية إنسيانية عىل صعيد 
األدب والنقيد والفكير، يف مرحلة ميازال معظم 
وسيائل اإلعالم ُييص عىل تقديم اليمين مختزالً 
يف صيورة أخبار امليوت والخيراب. توزعت مادة 
الِكتياب الصيادر يف )340( صفحة إىل قسيمني: 
القسيم األول جياء بعنيوان »أجنحية اليكالم«، 
واشيتمل عىل 18 قراءة نقديية يف أبرز إصدارات 
املنتيج األدبي اليمني خالل سيني الحرب شيعراً 

ورسداً، ويتجيىل مين خاللهيا، وفيق املؤلف، ما 
يمتيع بيه األدب اليمني من تحد جمايل إنسياني 
عىل تحقيق الحضور اإلبداعي املاتع والفارق عىل 
الرغيم مين كل املنغصات التيي فرضتها الحرب 

والحصار.فيما اشيتمل القسم الثاني، الذي جاء 
بعنيوان »فضاء األسيئلة«، عيىل 40 مقابلة مع 
مجموعة من أبرز أدبياء ونقاد ومفكري اليمن. 
وتوزع هذا القسيم إىل ثالثة محياور: األول: مع 
املقاليح وشيعراء آخريين، الثاني، ميع روائيني 
ونقاد، الثالث مع هشيام عيل بن عيل )مقاربات 
يمنية( ، ويف املحور األخر قدم الِكتاب مقاربات 

للواقع اليمني الثقايف يف عالقته بالسيايس.
املقاليح  عبدالعزييز  اليمنيي  والناقيد  الشياعر 
أشياد بخصوصيية الكتياب، وقيال يف تقديميه 
»يقيوُم الكتاُب عيىل ثالثة أبعاد، هيي: »أجنحُة 
اليكالم«، »فضاُء األسيئلة« ، »مقاَرباٌت يمنية«؛ 
واملوضوعيات الثالثية توِجيُز جْهيد الكاتيب يف 
عيرات القيراءات واملقابالت التيي أنجزها مع 
كتاب شيعراء وروائيني وُنقاد؛ فكان هذا الكتاُب 
الجميل الذي يجمُع عيدًدا غر قليل ِمن املبدعني 
يف مجاالت متعيددة، منها الشيعر، ومنها النثر، 
فجياء كتاًبيا رصيًنيا وبديًعا يسيتهوي القارئ، 

ويُشده إليه«.

قصة قصيرة جدا

مثَل أطفاِل القريِة يف العطِل أردُت أن أقلاَّد 
األطفال الذين يجمعون أشيياَء يبيعونها 

 ...
من الصباِح أحمُل كيساً عىل كتفي وأدور 
مَع أطفاِل الحيِّ نجمُع ما يسيقط سهواً 

من أشياَء ثمينة ...
كل األطفال كانت عيونهم يف األرِض بحثاً 

عن قطع الحديِد أو النايلون ...
ى ما  أما أنيا فكنت أنظر يف الوجيوه أتهجاّ

يترسُب منها من فرٍح ودمع ٍ...
عنيد الظهرة ذهبنا ليدكاِن القريِة تناوَل 
البائُع كيساً حمله بيده : خفيٌف خْذ عر 

لرات . 
تناوَل كيسياً أخر : خفيٌف خْذ سبع لرات 
. تناول كييس متسائالً كيسك صغٌر لكناّه 

ثقيٌل جداً ماذا وضعت فيه ؟؟ حجر ٌ !!!
ال ييا عيم : هذه دمعيُة يتيٍم ال يعيرف لَِم 
مياَت أبوه , وهيذه حرُة أٍم تيرى أوالدها 
يرضسيون الصرب خبزاً , وهيذه ارتجافة 
عجيوٍز هاجير أبناؤهيا وظلت وحييدًة , 
وهذه لهفُة فتاٍة ذهب حبيبها للحرب ولْم 

يعد .. 
ابتسيَم البائُع بحزٍن : هذه أشيياء ثمينة 

لكْن ال تشرتى وال تباع ...
يل ييا عيم : لييَس كلُّ ميا يف الكيس  تمهاّ
حزينياً : هيذه ضحكاُت أطفاٍل سيقطت 
من جيوبهم املثقوبة وهم يركضون خلَف 

شاحنة تعرب شوارع القرية و هذه .. 
رد البائيع : أفهميك ييا صغري لكيْن أياّ 
يشٍء إذا سيقط يعياد اسيتعماله ويمكن 
االسيتفادة منيه إال بضاعتك ال تسيتعمُل 
مرة أخرى هي سيقٌط من أرواٍح وليست 
سيقٌط من متاٍع ... خْذ بعيض الحلوى و 
اذهب يا صغري سيتتعُب كثراً إذا ظللت 

بهذا القلب ...

بائُع الخردة 

يابان السبعينيات في معرض »ما وراء الصورة« الفوتوغرافي المصري
أقاميت مؤخيراً مؤسسية اليابان يف 
القاهيرة معرضياً بعنوان »ميا وراء 
الصيورة« يف قاعية صيالح طاهر يف 
دار األوبيرا املصيية. ويأتي املعرض 
الذي أقيم من قبل يف عدة دول عربية 
وغربيية، للتعريف بالفن الفوتوغرايف 
الياباني، خاصة يف فرتة السبعينيات 
مين القيرن الفائت، الذي يعيد العقد 
اليذي تطيور من خالليه هيذا الفن، 
فيكان بمثابية ثيورة فنيية أثيرت يف 

االتجاهات الحديثة للفن اليوم.
شيهدته  اليذي  التطيور  ييأت  ليم 
الفوتوغرافيا اليابانية من فراغ، لكنه 
كان حيواراً مع فنيون غربية، كانت 
ثورة الطلبية يف فرنسيا 1968، التي 
أسقطت الثوابت واملقوالت واملدونات 
الكيربى هيي األسياس يف تبلورهيا، 
وجعلهيا تحتيل السياحة الفنيية يف 
العالم، ومن هنا كان املُنطلق لصوت 

الهاميش بأن يعليو ويجد َمين يعرباّ 
عنيه، ومنهيا حيركات فنيية كانيت 
متواجدة، لكنها لم تكن بهذا االنتشار 
والتأثر، كالفين االختزايل، ومن قبله 

الفن الجماهري واملفاهيمي.
ليي  فنيية  أعمياالً  املعيرض  يقيدم 
مجموعية  خيالل  مين  فنانيا،   14
فيرتة  يف  أُنتجيت  املطبوعيات  مين 

تطيور  عيىل  شياهداً  السيبعينيات، 
التعاميل مع الصيورة الفوتوغرافية، 
سيواء من خيالل توظيفهيا يف عمل 
فنيي، يمكين مين خالله إنتياج عدة 
معان ال تقتص عىل مفردات الصورة 
أو جمالياتهيا، بمعنى اختالق معنى 
آخر من خالل عنارص جمالية أخرى، 
سيواء صورة فوتوغرافية أو رسيوم 
املطبوعيات، أو الرسيوم البيانية، أو 
حتى صيورا لوجيوه معروفة، تحمل 
داللة ما، ويتم توظيفها إلنتاج معنى 
آخر، ميا بني التهكم والتأيس ملا كان، 
أو ما يجب أن يكونه هذا الشيخص، 
أو صاحب الوجيه، بغض النظر عما 
يمثليه يف املخيلية الرسيمية. نضيف 
إىل ذلك اسيتخدام التقنييات املختلفة 
كالتصويير  ي  وقتهيا  ي  والحديثية 
امللون، النقيش الضوئيي، والطباعة 

الحريرية.

»أصـابع األوجاع العراقية« قصـص عـن الـوجه 
المأساوي للبالد بعد االحتالل االمريكي 

بعضها تتحدث عن اجرام الدواعش

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
يرى الناقد  نجاح هادي كبة ان مجموعة 
»أصابيع األوجياع العراقية » هي قصص 
عن الوجه املأسياوي للبيالد بعد االحتالل 
االمريكيي وبعضهيا تتحدث عين اجرام 

الدواعش.
وقيال كبية يف قيراءة نقديية خيص بها 
)املراقيب العراقيي (:ان اصابيع االوجاع 
العراقيية هيي قصيص قصيرة للقاص 
دار  عين  صيادرة  يحييى  الليه  حسيب 
الشيؤون الثقافيية- يغداد-بحدود )25( 
خمس وعريين قصة-كتب عىل خمس 
وقصيص  )امللحيق(  االخيرة  القصيص 
مكثفة غر تقليدية وبناء عىل ذلك يمكن 
عدهيا متواليية قصصية وذلك لتشيابك 
االحيداث فيميا بينهيا يف زميان وميكان 
واحيد- فاالحداث والصاع الدرامي وتيار 
الوعيي والتداعيي الحر انتظم يف سلسية 
واحيدة يف تحيرك الشيخوص واالفعيال 
القياص  سيلط  اذ  الواقيع  مواجهية  يف 
كامرتيه مصورا الوجه املأسياوي للعراق 
بعيد التغيير 2003م ولذليك فاملجموعة 
اقيرب اىل القصة الطويلية او الرواية عىل 
الرغم مين احتفاظ كل قصية بمميزاتها 
االسلوبية حيث تتشيابك االحداث وينمو 
بعضها من البعيض االخر وهي يف الوقت 
نفسيه تتباعيد باسيلوب مخاتيل  فالبد 
مين تفريقها عين املجموعية القصصية 
القصيرة التقليدية النها تتميز بتماسيك 

رسدي فكأن القيارىء يتابع قراءة قصة 
طويلية او روايية لكين قصيص اصابع 
االوجياع العراقيية التحتيوي عيىل حدث 
رئييس ينميو من خيالل القصيص لذلك 
يمكين للقيارىء ان يسيتمتع بكل قصة 
منفيردة مع ذليك اليمكن عيد مجموعة 
العراقيية  االوجياع  اصابيع  قصيص 
تقليديية  قصيرة  قصصيية  مجموعية 
النهيا الترتبط بحدث رئيس – كما سيبق 
– فيمكين للكاتيب ان يضييف ملجموعة 
قصص اصابيع االوجاع العراقية قصص 
اخيرى والسييما ان النزييف العراقي لم 
ينقطع كما ان زاويية نظر القاص تركز 

عىل هذا النزيف املستمر .
واضياف :البيد مين االشيارة اىل ان بعض 
النقاد يرون ان املتوالية القصصية جنس 
ادبيي له خصائصه وتقنياتيه املتعلقة به 
لكنها متضادة ومتجانسية ومما سياعد 

الكاتيب عيىل ان يضيع مين مجموعتيه 
القصصية متوالية قصصية باالضافة اىل 
ماسيبق هو توظيفيه يف كل قصة قصرة 
جيزء مين حيدث يف الوجيع العراقيي ثم 
عنونة القصص متقاربة او متماثلة تتخذ 
مين االصابع مرتكيزا لصياغتهيا البالغة 
)20( عريين قصة عدا قصيص امللحق 
الخميس فكانيت بعناويين مغاييرة من 
عنوانيات القصص املتقاربية او املتماثلة 
)اصابعيي التي لم تعد اصابع ( و)اصابع 
القتل والدفء ( و )اصابع الشيهداء يف كل 
ميكان ( و )اصابيع سيبايكر ( و )رغيف 
بدفء االصابع ( — الخ وكلها تدور حول 
الوجيع العراقيي بعد االحتيالل االمريكي 
للعيراق يف 2003م جياء يف القصية االوىل 
) كل يشء يف هيذا امليكان مشيوه – اذن 
– كيف يتوسيل امليرء حضيوره , وتعليق 
بصييص امل يف العثيور عىل ذليك العزيز 

بني اكداس من الجثث التي لم تعد سيوى 
اشيالء فاقدة البسيط مالمحها االنسانية 
,وتابيع :اقلب هذه الييد — هناك اصابع 
مقطوعة  اقلب هذا الرأس هناك اطالقات 
يف الجمجمة ( ولنتامل التماسيك الرسدي 
يف القصية الثانيية ميع االوىل التي جاءت 
)بعنوان )اصابع القتيل والدفء ( )كانت 
العدييد مين الجثيث مرميية عيىل االرض 
تنزف — واىل جانبهيا ذلك الرجل الغريب 
الذي ميزته بني زبائن السيوق ملقى عىل 
االرض فيميا اصبعيه يضغط عيىل حزام 
عريض مملوء بالحشيوات وقد بدأ ممزقا 
وقد تحول اىل اشيالء ….( ص19 ويستمر 
التماسيك الرسدي مع القصة الثالثة التي 
جياءت بعنيوان ) اصابع الشيهداء يف كل 
مكان ( )لم يكن والدك وحده … كان معه 
عدد كبر من زمالئه الذي جندوا انفسهم 
دفاعيا عين وطننا العزييز .. اليذي احتل 
بعض مدنه املجرمون والقتلة الذي جاءوا 
مين خارج الحدود ارتفيع اكثر من اصبع 
يسيأل … احيرتت مين اجيب ..غير انني 
اضطررت لسيماع سيؤال برهان – جدي 
– كييف قتلوا الكثرين ومعهم والدي كما 
تقول وملاذا يسيمح للمجرمني ان يعيشوا 
مين دون عقياب ! ….( ص27 . وهكيذا 
يسيتمر التجانيس الرسدي حتيى القصة 
االخيرة من قصص امللحيق الخمس التي 
جاءت بلون اليختليف كثرا عن القصص 
العرين وعىل الرغم من تجانس التماسك 

الرسدي فيان هناك تضيادا بني القصص 
اذ تأخيذ كل قصة طابعا اسيلوبيا مميزا 
.اسيتطرد – وكما سيبق – فان مجموعة 
قصيص اصابيع االوجياع العراقيية هي 
متوالية قصصية ولنتأمل التضاد الرسدي 
يف قصية ) رغييف بيدفء االصابيع ( مع 
مضميون القصص السيابقة التي ركزت 
عىل الشيهادة واالستشهاد ووصف مكان 
الشهداء وكأنه مكب للنفايات او مجزرة 
للحيوم فقد تناولت قصية ) رغيف بدفء 

االصابيع ( الوضع االمنيي الهش وتحكم 
عصابيات الدواعيش االجراميية بمصير 
النياس اثنياء احتاللهم للموصيل ) وتنبه 
جرانيي اىل نجاحيي وصيار الفيرن مدار 
االحادييث — وعيد خبيز الحاج سيلمان 
هيو االجود بني خبز االفيران االخرى التي 
توزعت يف الحي — قالو سنجيء يوميا يف 
مثل هذا الوقيت لناخذ منك هذا العدد من 
ارغفة الخبز – اسيتبرت خرا ووعدتهم 
بتوفير ميا يحتاجونيه رشط ان يلتزموا 
بالوقيت واال فان العجني سييتلف – هزوا 
رؤوسيهم – وشيكروني وهيم ياخيذون 
باصابيع  صدئة ما توفير لدي من خبز يف 
ذلك املسياء قالوا – جيزاك الله خ يااخ — 
ولم يعطوني حقيي من ثمن الخبز – ولم 
اجرؤ عىل مطالبتهم – فقد كانت عيونهم 
تيش بما اليحتمل عقباه — ص43 وهكذا 
دواليك يستمر التضاد والتجانس الرسدي 
بني املجموعة القصصية ) اصابع االوجاع 
العراقية ( بشيكل محتال موظفا القاص 
كلمية اصابيع يف العناويين او املضاميني 
القصصيية بشيكل فنيي وهويرييد مين 
االصابيع االييدي – كميا ارى – كنوع من 
املجاز املرسيل الذي عالقته الجزئية فمن 
االييدي يأتيي الخير والر .وختيم : البد 
لنيا من القول ان تجدييد وتحديث القصة 
او الرواية رضورية البعاد سيأم القارىء 
من االستمرار بالقراءة الرسدية وتحديث 

لهما.

حسب الله يحيىنجاح هادي كبة

جاسم الحمود
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

أبدى عدد من أصحاب معامل الطابوق بناحية النهروان 
التابعة ملحافظة بغداد ، استياء من شح الدعم الحكومي 
التي  والقرارات  الحملة  من  بالرغم   ، الخاص  للقطاع 
والنهوض  الوطني  املنتج  دعم  بهدف  مؤخراً  اتخذت 

بالقطاع الصناعي الخاص . 
ويبدو ان الجهود والقرارات املتخذة بهذا الشأن لم تؤت 
خطوات  أي  واملصانع  املعامل  اصحاب  يلمس  ولم  أُكلها 
، لوجود اسباب شتى تقف  ايجابياً عىل عملهم  تنعكس 
وراء تراجع القطاع الصناعي الخاص ، وبهذا الخصوص 
تابعت صحيفة ) املراقب العراقي ( آراء لفيف من أصحاب 
والتعرف  ملحاورتهم  النهروان  ناحية  يف  الطابوق  معامل 
الحكومية  القرارات  وأثر   ، عملهم  معوقات  أبرز  عىل 
األخرية يف دعم القطاع الصناعي املحيل ، فبدأت الحديث 
مع نعيم قاسم موزان صاحب معمل املرجان ، الذي قال 
القطاع  القرارات االخرية لن تغري من واقع  إن »جميع   :
الصناعي العراقي شيئا ، ما لم يتم ضبط الحدود ومنع 
االسترياد وعدم السماح بمرور املواد والبضائع التي ترض 
بالصناعة املحلية«، واضاف أن »املشكلة تكمن يف تحكم 
القرارات  فان  ولذا   ، الحدودية  املنافذ  يف  النفوذ  اصحاب 
تكون  لن  الصناعي  القطاع  ودعم  رفد  يف  الحكومية 
وااللتزام   ، الحدود  ضبط  عدم  حال  يف  ايجابي  تاثري  ذا 
االولية  املواد  دخول  بمنع  املتعلقة  الحكومية  بالقرارات 
تعاون  وحول   . الوطني«  باملنتج  ترض  التي  والبضائع 
وزارة الصناعة مع القطاع الصناعي الخاص اكد موزان  
أنه »يوجد تواصل  بني القطاع الخاص وبني دائرة التنمية 
املصانع  اصحاب  بدعم  املعنية   ، الصناعية  وزارة  يف 
تضع  احيانا  بل   ، مثمر  غري  التواصل  لكن   ، واملعامل 
الدائرة املعنية يف وزارة الصناعة اموراً روتينية وتعقيدات 
بالقطاع  االرتقاء  يف  الدولة  توجهات  مع  تتقاطع 
الصناعي الخاص ، وخاصة يف مجال الرسوم ».وبالتزامن 
السياسية  باالصالحات  املطالب  الجماهريي  الحراك  مع 
القرارات  من  جملة   ، الحكومة  اتخذت   ، واالجتماعية 
عرب   ، والصناعية  الزراعية  املحلية  املنتجات  تدعم  التي 
منع استرياد العديد من املواد الغذائية التي يمكن انتاجها 
القطاع  لدعم  اخرى  قرارات  اتخاذ  عن  فضال   ، محليا 

الصناعي وتشغيل املعامل واملصانع املتوقفة المتصاص 
التي  االموال  توفري  عرب  العامة  الخزينة  ودعم  البطالة 
املشكلة  فإن  يبدو  ما  وعىل  ولكن   ، لالسترياد  تخصص 
تتعلق بعدم التزام الجهات املعنية بالقرارات الحكومية ، 
والحملة التي قامت بها الحكومة لدعم االقتصاد الوطني 
عرب تفعيل دور القطاع الخاص . وهذا ما أكده اصحاب 
معامل الطابوق يف النهروان ، وبهذا الصدد يقول عيل عبد 
املحسن شواي صاحب معمل طابوق الخري إن«أي تغيري 

أو تحسن لم يطرأ عىل عملنا ، بل بالعكس ، فالواقع يشري 
اىل انتكاسة كبرية يف مجال رشاء الطابوق املحيل بالرغم 
القطاع  لدعم  الرامية  الوطنية  والحملة  القرارات  من 
الصناعي ، بسبب عدم االلتزام بتوجيهات مجلس الوزراء 
التزام  » حتى يف حال  انه  اىل  الفتا   ، الحكومية  املنافذ  يف 
ادارات املنافذ بعدم السماح لدخول املواد التي تقرر منع 
استريادها اىل االرايض العراقية ، فان هذه املواد يمكن ان 

تدخل عرب منافذ اقليم كردستان ». 
بشكل  ينهض  ان  الصناعي  للقطاع  »اليمكن  انه  واكد 
صحيح مالم يتوقف االسترياد ليتمكن القطاع الصناعي 
دون  املحلية  السوق  حاجة  سد  عىل  العمل  من  العراقي 
الحاجة اىل االسترياد ، اضافة اىل اعادة النظر يف الرسوم 
معامل  ومنها   ، واملعامل  املصانع  اصحاب  تحمل  التي 
التسد  الطابوق  معامل  الن   ، اضافية  اعباء  الطابوق 
تشكل  الرسوم  فان  لذلك   ، التصنيع  كلفة  ثمن  احيانا 

اعباء اضافية عىل اصحاب املعامل« . 
وبهدف تشغيل معامل طابوق النهروان ، طالب اصحابها 
 ، به   واالرتقاء  مالية تساعدهم يف تطوير عملهم  بمنح 
واشار  العاملة.  االيدي  من  ممكن  عدد  اكرب  وتشغيل 
صاحب معمل طابوق الخري اىل فروقات عديدة يمتاز بها 
الطابوق العراقي عن غريه من الطابوق املستورد ، وابرز 
وانه  للتكلس  املحيل  الطابوق  ، »مقاومة  الفروقات  هذه 
اليتاكل باالمالح ، اضافة اىل ان عمر الطابوق االفرتايض 
الطابوق  من  متانة  واكثر  عمرا   اطول  محليا  املنتج 
املجال  الدعم من شأنه فسح  تقديم  ان  مبينا  املستورد، 

لتشغيل اكثر عدد من االيدي العاملة.

،التوك  )الستوتة  املحورة  الدراجات  احتلت 
جديدة  نقل  كوسيلة  بغداد  شوارع  تك( 
عائلة  حمل  من  وتتمكن  وخفيفة  رسيعة 
يتقبله  لم  الذي  شكلها  رغم  صغرية، 
الذي  االرنب  حيوان  تشبه  كونها  الكثريين 
يقفزيف كل االتجاهات دون االلتزام بالنظام.

أنه«  تكوتك-،،  -صاحب  ابومهدي  وقال 
استطاع ان يحقق دخل يومي ثابت تقريبا 
بعد ان كان عاطال عن العمل رغم ان عمله 
اىل رسعة وتسابق مع  يحتاج  العربه  بهذه 
وفرتها  بسبب  والسيارات  االخرى  العربات 
القيادة  بسائقها  يدفع  الكبريالذي  وعددها 
ثمنها  »انخفاض  ،أن  اىل  »،مشريا  الرسيعة 
وكثرة انواعها هي السبب يف تزايد اعدادها 
اصبحت  البالد  يف  االعمال  وان  خصوصا 

نادرة والعمل شحيح«.
 وغالبا ما ترتكب اخطاء من سائق التوكتك 
بقواعد  االلتزام  عدم  او  التجاوز  بسبب 

املرور ،تنتج عنها ضحايا او ارضار تتطور 
كبارالقوم  تدخل  يتطلب  ،ما  مشاكل  اىل 

وشيوخ العشائر لحلها.
شيوخ  احد  امريالشمري  ابو  الشيخ 
التي  املشاكل  احدى   « أن   ، يقول  العشائر 
بالفصل  يعرف  ما  واقامه  تدخله  استدعت 

بني  وقع  الذي  التصادم  هو  العشائري 
اىل  النزاع  وتطور  تك«  »توك  عربتي 

ووقوع  النارية  العيارات  اطالق 
جرحى من الطرفني ما استدعى 

التدخل العشائري والتوصل اىل 
بنفس  عملهم  بعدم  اتفاق 

املوقع ».
يشكو  ناحيتهم  ومن 

من  املرور  رجال 
التزام  عدم 

عربات  اغلب 
كتك  لتو ا

بقوانني املرور وحتى باالشارات ،احد رجال 
سواق  اهتمام   عدم   « أن   ، يقول  املرور، 
 ، االتجاه  عكس  والسري  باالنظمة  التوكتك 
اصبحت السمة الشائعة لدى هؤالء لعل ذلك 
استخداماتها  تنوع  اىل  يعود 
السابق  ففي 
نت  كا

م  تستخد
توك  التوك  عربة 

داخل املنطقة الواحدة بينما االن 
اخرى  اىل  منطقة  من  تتنقل  بداءات 

وملسافات بعيدة بناء عىل رغبة الراكب الذي 
اىل هدفه بوقت  الوصول  بغية  بها  يستعني 
قصري«، مضيفا أن » النساء اللواتي ترتاوح 
اليفضلون   35-  20 ال  مابني  اعمارهم 
من  لهم  تسببه  ملا  العربة  هذه  استخدام 
بعض  ومعاكسة  الشارع  يف  احراجات 

الشباب لهم«.
ومن اهم التسميات التي اطلقها العراقييون 

هي  العربة  هذه  عىل 
والستوتة  التكتوكة 
اسمها  يكون  بينما 
البالد االسيوية  االصيل يف 
تكتوك   وتسمية  الركشة  
مثل  العربية  املناطق  يف 
وتتسع  مرصوالسودان 
العجالت  ذات  العربه  هذه 
الثالث لشخصني فقط اضافة 
مسألة  .وتبقى  السائق  اىل 
العربات  قانونية استخدام هذه 
ضوابط  اىل  بحاجة  عدمها  من 
مواقع  لتحدد  واجراءات  وقوانني 
ان  يجب  الذي  والناطق  استخدامها 

تعمل به .

املرور تعلن تخفيض رسوم
 لوحات »التكتك« وتدعو 

مالكيها  اىل تسجيلها

العامة،   املرور  مديرية  اعلنت  فقد  ذلك  اىل 

لوحات  تسجيل  رسوم  تخفيض  عن 
ملالكيها  الدعوة  مجددة  »التكتك«، 
بغداد  يف  موقعني  عرب  تسجيلها  اىل 

وتفادي تعرضهم للحجز والغرامة.
اعالم  وليد،من  عمار  العميد  وقال 
تابعته  حديث  العامة،يف  املرور 

صحيفة
»بسبب  إنه     ) العراقي  املراقب   (

عىل  املرورية  الحمالت  استمرار 
لوحات  التحمل  التي  التكتك  دراجات 

تسجيل، ولكون الكثري من أصحابها هم 
الظاهرة  هذه  من  وللحد  للعوائل،  معيلني 
الدراجات  هذه  ملالكي  دعوتها  املرور  تجدد 

لتسجيلها«.
إىل  اللوحات  رسوم  تخفيف   « أنه  وأوضح 
 ٦00000 من  بدال  دينار  الف   300000
الحسينية  موقعي  إىل  ومراجعتهم  الف 
من  نسخة  مستصحبني  التاجيات  أو 
إىل  موجه  وكتاب  الجمركي  الترصيح 
لدى  الكمارك وبالتأكيد موجود  املرور من 
لوحة  ومنحها  فحصها  لغرض  املستورد 

مرورية 
ي  د ضهم لتفا تعر

وعىل  عليهم  تؤثر  التي  والغرامة  للحجز 
عوائلهم«.

واشار اىل أن املرور »سوف تبارش وحسب 
املحاسبة  بعدم  العام  املرور  مدير  توجيه 
عىل اللوحات ملدة خمسة عرش يوما لفسح 

املجال للمراجعة«.

مهنته  الفتالوي  حسني  املزارع  يزاول  بينما 
التي توارثها منذ اجيال وهو يسقي مزرعته، 
املياه  كمية  عىل  بالحصول  هاجسه  كان 
عام،  كل  يواجهه  الذي  التحدي  يمثل  الكافية 
ليس  األرشف  النجف  يف  املزارعني  فمشكلة 
نوع  من  مشكلته  بل  املخصصة  املياه  بقلة 
اخر يهدد مزارعهم ويشكل خطرا عىل السلة 
النيل  زهرة  نبات  وهو  املحافظة  يف  الغذائية 
الذي يعد احد النباتات التي تهدد الثروة املائية 

مثلما تهدد الثروة الزراعية.
يف  تجولت  ومزارعها  النجف  حقول  وبني 
الربوع الخرضاء لتكتشف حقيقة هذا النبات 

وما مدى تأثريه عىل الزراعة؟.
يقول املزارع حسني الفتالوي  ان » زهرة النيل 
محصول  خاصة  املحافظة  يف  الزراعة  تهدد 
الشلب، النها تمنع وصول املياه الكافية والتي 
يحتاجها هذا املحصول«، الفتا اىل ان » زهرة 
خطر  عن  يقل  ال  النباتات  عىل  خطرها  النيل 
فريوس كورونا عىل اإلنسان وتحتاج اىل حملة 
الزراعة من تفشيها  وانقاذ  للحد منها  كبرية 
جهد  هناك  يكون  وان  والجداول  األنهر  يف 
وطني ملحاربة هذه اآلفة وعدم ترك املسؤولية 

ليتحملها الفالح وحده«.
عبد  املزارع  معاناة  تقل  ال  أخرى  مزرعة  ويف 
اآلخرين،  املزارعني  معاناة  عن  نبهان  الكريم 
نبهان  قال  حيث  التحدي،  هذا  مواجهة  يف 
والتي  الخطرة  النباتات  من  النيل  »زهرة  إن  
ولكنها  املياه،  من  كبرية  كميات  تستهلك 
الرضر  تسبب  التي  الوحيدة  النباتات  ليست 

ترض  اخرى  نباتات  هناك  ان  بل  للمزروعات 
باملحاصيل وخاصة زراعة الشلب ومنها نبات 
الشمبالن«، مبينا ان »املزارعني يكافحون هذا 
خسارة  بعد  عاما  عرش  خمسة  منذ  النبات 
تاك  تستهلكها  التي  املياه  من  كبرية  كميات 

النباتات« . 
تسعى  املائية  املوارد  »مديرية  ان  وأضاف 
آليات يف مساعدة  و  لديها من جهود  ما  بكل 
النباتات  تلك  من  التخلص  عىل  املزارعني 

الضارة« . 
بدوره، أكد مدير املوارد املائية شاكر فايز ان 
املديرية تعمل عىل محاربة هذه اآلفة ومساعدة 
يف  متخصصة  فرق  إرسال  عرب  الفالحني 
مشريا  األنهار«،  يف  الضارة  النباتات  مكافحة 
اىل ان » املديرية لديها عدة طرق ملكافحة هذه 
الكارب  اسماك  اطالق  ومنها  الخطرية  النبتة 
يف األنهر والتي تقيض عىل هذه النبتة و هذه 

الطريقة مكلفة و تحتاج اىل جهود كبرية«.
ملكافحة  اخرى  طرقا  هناك   « ان  اىل  واشار 
وفيها  الكيمياويات  طريق  عن  النباتات   تلك 
اىل  للجوء  دفعنا  ما  املزارعني  مخاطرعىل 
طريقة ثالثة عن طريق الحفر و االزالة حتى 

تصل املياه الكافية للمزروعات«.
يذكر ان نبتة زهرة النيل و التي تكثر يف االنهر 
الفرعية بشكل كثيف منذ عدة سنوات تحتوي 
تستهلك  اذ  باملاء  تحتفض  حويصالت  عىل 
النبتة الواحدة منها ثالث لرتات من مياه االنهر 
يوميا مما يؤثر عىل وصول املياه اىل املزروعات 

بشكل كايف .

معامل طابوق النهروان ..خطر جسيم يداهم سلة الغذاء في النجف
 صالبة  المنتج و هشاشة الدعم

»التوك تك« تلتهم الشارع البغدادي بال منازع رير مصور
تق
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 أسباب توقف 
معمل نسيج الكوت

ش�كا ع�دد من س�كنة قضاء 
امليمونة يف ميس�ان من إهمال 
ش�ذيرية    � ميمون�ة  ج�ر 
الحدي�دي يف ميس�ان، داع�ن 
لصيانته عرب رشكة مختصة.

وق�ال ع�دد م�ن س�الكيه ان 
الج�ر حدي�دي وش�يد من�ذ 
س�نوات ط�وال، ويعان�ي من 
كثرة املطب�ات وتهالك ارضية 
الج�ر رغ�م اصالح�ه ألكثر 

م�ن مرة لكن دون جدوى عىل 
حد قولهم، مطالبن الحكومة 
اىل  الج�ر  بإحال�ة  املحلي�ة 
رشكات رصين�ة متخصص�ة 
ملعالج�ة املش�كلة الت�ي قالوا 
إنها تس�ببت بال�رر عليهم 
التي تس�لك  وع�ىل مركباتهم 
هذا الج�ر الرابط بن مركز 
ومدين�ة  امليمون�ة  قض�اء 

النارصية.

تربز مش�كلة النقص الح�اد يف الخدمات 
الت�ي تواجهها املدارس العراقية، س�نوياً 
يف الش�تاء، فلم يتبق من غالبيتها س�وى 
أبني�ة متهالك�ة تغ�رق م�ع كل موج�ة 
أمط�ار، فيما يضط�ر التالمي�ذ والكوادر 
التدريس�ية إىل الس�ر يف مي�اه األمط�ار 
والوحل للوصول إىل مدارسهم وصفوفهم 

الدراسية.
وأعلنت منظم�ة األمم املتح�دة للطفولة 
)اليونسيف( يف مايو 2019، عرب بيان لها 
أن 50% من امل�دارس »بحاجة إىل التأهيل 

والرتميم«.
وأش�ارت إىل أن نقص »املدارس والكوادر 
الرتبوية والتعليمية يف العراق أس�فر عن 
ازدح�ام الصف�وف املدرس�ية بالتالميذ، 
ويعان�ي األطفال من أج�ل التعليم، حتى 

اضطر العديد منهم إىل ترك الدراسة«.
يف هذا الس�ياق، قال أيهم الحس�ن، وهو 
ناشط ومختص يف مجال الرتبية والتعليم 
آالف   6 نق�ص  م�ن  يعان�ي  الع�راق  إن 
مدرس�ة ضمن العدد الكيل للمدارس التي 
يمتلكه�ا حالي�اً، كما أن عمليات املس�ح 
التي أجرتها الجه�ات املعنية يف الحكومة 
العراقي�ة واملنظم�ات الدولي�ة واملحلي�ة 
بين�ت حاجة الع�راق ألكثر م�ن 20 ألف 

مدرسة جديدة«.
وتاب�ع القول »وتنترش امل�دارس الطينية 
يف جن�وب الع�راق التي تفتقر إىل أبس�ط 
مقومات التعليم وتعاني من نقص كافة 

الخدم�ات وه�ي غ�ر صالحة للدراس�ة 
وبعي�دة عن مناطق س�كن الطلبة، حيث 
يضط�ر غالبيته�م إىل قطع ط�رق ترابية 

وطينية يومياً لحن الوصول إليها«.
»م�دارس  إىل  أيض�اً  الحس�ن  وأش�ار 
الكرفانات« الت�ي بدأت العمل عام 2014 
للنازح�ن، إال أن التجرب�ة ت�م تعميمعها 
الحق�ًا لتش�مل مناط�ق ع�دة يف بغ�داد 

واملحافظات.
وقال »لألس�ف ه�ذا هو واق�ع التعليم يف 
الع�راق، فامل�دارس الحالي�ة املوجودة ال 

ترتقي ملستوى املدارس العاملية«.
من جهتها، قالت الناش�طة املدنية ذكرى 
عب�د، إن »العلم يحت�اج إىل أجواء خاصة 
وإىل كفاءات تدريسية، وهذه األجواء غر 

متوفرة يف مدارس العراق«.
وأضاف�ت أن »املطالب�ة بالتعليم املتطور 
والخدمات الرتبوية والقضاء عىل الفساد 
يف القطاع الرتبوي والتعليمي يمثل مطلباً 

رئيس�يل للعراقين«.
وقالت عب�د   إن »العراق بحاجة لثورة يف 
مجال الرتبي�ة والتعليم، ينبغ�ي أن تنفذ 

خالل املرحلة املقبلة.
وأف�اد مص�در خ�اص أن ع�دد امل�دارس 
الطينية يف الع�راق تجاوز 2000 منترشة 
ق�ار  ذي  مث�ل  الجنوبي�ة،  املناط�ق  يف 
والب�رة والعم�ارة واملثنى والقادس�ية 
والنج�ف، فضالً عن محافظات ش�مالية 
كدياىل وكرك�وك وصالح الدي�ن ونينوى، 

يدرس فيها أكثر من 20 ألف طالباً.
ويخص�ص العراق س�نوياً مبال�غ طائلة 
للقط�اع الرتب�وي م�ن املوازن�ة العام�ة 
للبالد، عدا عن التخصيصات األخرى التي 
يقدمه�ا برنامج تنمي�ة األقاليم لتطوير 
القطاع الرتبوي والتعليمي، ففي ميزانية 
ع�ام 2019 بلغ�ت التخصيص�ات لوزارة 

الرتبية نحو مليار و512 مليون دوالر.
وكان وزي�ر التخطي�ط العراق�ي، قال يف 
يولي�و امل�ايض إن »عام 2020 سيش�هد 
نهاية ملف املدارس الطينية، واس�تبدالها 
بم�دارس ق�ادرة ع�ىل توف�ر الظ�روف 

املناس�بة للتعليم«، معلن�اً عن تخصيص 
ال�وزارة لنح�و 45% من موازن�ة برنامج 
تنمي�ة األقالي�م لتحس�ن قط�اع الرتبية 

والتعليم.
وهذه النسبة تعادل مبلغ تريليون و168 
ملي�ار و492 مليون دينار عراقي، ويؤكد 
مختصون يف القطاع الرتبوي أن الحكومة 
ل�م تخ�ط أي خط�وات فعلية حت�ى اآلن 

إلنهاء هذا امللف.
الخبر االقتصادي خط�اب الضامن، أكد 
أيض�اً عىل تردي خدمات البنى التحتية يف 
القط�اع الرتبوي والتعليم�ي، كما يعاني 

من نقص املس�تلزمات التعليمية واملوارد 
البرشية.

وق�ال إن »الفس�اد تس�بب بنه�ب نح�و 
80% م�ن التخصيص�ات املالي�ة للرتبي�ة 
التحتية«.وأض�اف  والبن�ى  والصح�ة 
خصص�ت  الت�ي  »املبال�غ  أن  الضام�ن 
لقطاع�ات التعليم والرتبية والصحة كان 
من املمكن أن تحقق طفرة نوعية يف عدد 
امل�دارس والخدم�ات التعليمية والرتبوية 
الصحي�ة  والخدم�ات  واملستش�فيات 
ونوعيته�ا، فضالً عن توف�ر ما تحتاجه 

القطاعات املذكورة من مستلزمات.
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التميمي  الوزير حسن  أن حديث  الصحة  أوضحت وزارة 
عرب  الدراسية  املراحل  جميع  يف  االمتحانات  تكون  بأن 
مجموعة  ضمن  من  مقرتح  كان  االلكرتونية  املنصات 
مقرتحات قدمها إىل اللجنة العليا للصحة والسالمة للنظر 

بها واتخاذ القرار املناسب بشأنها.
وعىل  انه  بدر  الدين  سيف  الوزارة  بإسم  املتحدث  وقال 
إثر ما تم تداوله مؤخرا عرب مواقع التواصل فأن الوزارة 
أصدرت ذلك التوضيح، مؤكدا بان هذه املقرتحات ال تعلن 
إال بعد أن تتبلور إىل قرارات نهائية تعلن بشكل رسمي من 

قبل املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء.

الداخلية  وزارتي  أن  واسط  يف  املحلية  الحكومة  اعتربت 
معمل  يف  العمل  توقف  أسباب  ضمن  من  كانتا  والدفاع 
هاتن  أن  املياحي  محمد  املحافظ  وقال  الكوت.  نسيج 
الوزارتن تستوردان نفس املواد التي يتم إنتاجها من قبل 
إىل  أدى  الذي  األمر  أعىل  البلد وبأسعار  املعمل من خارج 

توقف بيع املنتج من املالبس واملستلزمات العسكرية.
املعامل  من  يعترب  الكوت  نسيج  معمل  أن  إىل  ولفت 
الرصينة يف الرشق األوسط واملكائن التي تستخدم به ذات 
مناشئ عاملية، مشرا إىل أن توقف بيع هذه املنتجات أدى 
إىل تأخر رصف رواتب آالف املوظفن العاملن فيه بسبب 
االعتماد عىل التمويل الذاتي. يذكر أن إدارة معمل نسيج 
املؤسسات  تعاون  الكوت شكت يف وقت سابق من عدم 
الصحية  الوقائية   باملعدات  تجهيزهم  يف  معها  الصحية 
بحسب  املستورد.وتتيح  عىل  واالعتماد  الصنع  محلية 
أو  اسمه  يرد  من  لكل  الرد  حق  التحريرية  سياستها 
إليه يف أخبارها وبرامجها وجميع ما ينرش  تتم اإلشارة 
ومنشورات  فيديوهات  من  التواصلية  منصاتها  عىل 

واستطالعات رأي واستبيانات.

الحرفي�ن  الع�رشات م�ن  ج�دد 
أم�ام  تظاهراته�م  واإلداري�ن 
مبن�ى ديوان محافظ�ة الديوانية 
معه�م  بالتعاق�د  للمطالب�ة 
وتحويلهم إىل عقود وزارية حسب 

قرار 315 لسنة 2019.
وق�ال ع�دد منه�م إن الحرفي�ن 

الحكوم�ة  يطالب�ون  واإلداري�ن 
العام�ة لرتبية  املحلي�ة واملديرية 
الديواني�ة بالتعاقد معهم حس�ب 
ق�رار مجل�س ال�وزراء الخ�اص 
بالعقود وإدراجهم ضمن موازنة 
العام الجاري لضمان التخصيص 

املايل لهم.

تجدد تظاهرة الحرفيين واإلداريين في
 الديوانية للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية

السالم عليكم شكوى بخصوص 
النفاي�ات  تجمي�ع  او  تجم�ع 
بص�وره غر طبيعي�ة يف منطقة 
حي الفرات م/893/خلف سوق 
الف�رات ومجاور مدرس�ة  ح�ي 
التآخي والحالة يرثى لها وانتظر 
م�ن جنابك�م الكري�م االهتم�ام 

باالمر.

                * عامر االسدي

كاكه مصطفى الكاظمي 
�������������������������

أي�ن تكم�ن العدال�ة يف توزي�ع موازنة 
2021 ؟!هل أنت س�كران عندما وقعت 
املوازن�ة أم كن�ت يف كام�ل وعيك ولكن 
كن�ت تقص�د ذل�ك ؟!أن التخصيصات 
 13,6 بلغ�ت  لألقلي�م  التش�غيلية 
ترلي�ون دين�ار بينما للعاصم�ة بغداد 
و 9 محافظ�ات جنوبي�ة 10,8 ترليون 
التخصيصات االستثمارية  !!وأن  دينار 
لألقلي�م بلغت 2,6 ترلي�ون دينار بينما 
لباق�ي محافظ�ات الع�راق البالغة 15 
محافظ�ة من ضمنه�ا العاصمة بغداد 
ق�د بلغ�ت 2,4 ترلي�ون دين�ار !! كيف 
حس�بتها وب�أي مقي�اس وتح�ت أي 
حجة ؟!يعني ثالث محافظات تس�تويل 
ع�ىل تخصيص�ات مالي�ة اكث�ر مم�ا 
تحصل عليها 15 محافظة من ضمنها 

العاصمة ؟!
#كاكه_مصطف�ى نحن نعلم أنك تلميذ 
بارزاني وأن بره�م صالح هو من جاء 
بك لرئاس�ة ال�وزراء ولك�ن أنت رئيس 
مجلس وزراء لكل العراق ، أليس كذلك 
؟!أم�ا زعماء عصابات الحكم الفاس�د 
املحس�وبن عىل الش�يعة والس�نة هم 

صم بكم اليسمعون واليرون .

              * ابو عيل السيالوي

كش�ف مكتب حقوق اإلنس�ان يف البرة أن الطفل�ة املقتولة التي 
عث�ر عليها ملقاة يف مكب للنفاي�ات يف قضاء الزبر مغتصبة كانت 
متس�ولة، فيما طالب الحكوم�ة املحلية بالتفعي�ل الريع والجاد 

للجنة مكافحة التس�ول.وقال املكتب خالل 
بي�ان اطلعت علي�ه صحيف�ة ) املراقب 

العراقي ( انه يطالب بإنش�اء وإكمال 
وال�ذي  املراقب�ة  كام�رات  منظوم�ة 
يمك�ن ان يس�هم بالح�د م�ن الجرائم 
وعن�ر املس�اعدة الرئي�س لألجه�زة 
األمنية.وكان�ت األجه�زة األمني�ة ق�د 

عث�رت عىل جث�ة طفلة تبلغ م�ن العمر 
9 س�نوات مطعونة بس�كن ومرمية يف 
مكب للنفايات عىل طريق املقصب قرب 
الشارع العام للقضاء.وقال مصدر أمني، 

إن جثة الطفلة وجد عليها أيضا آثار خنق 
وكدمات ع�ىل الرقبة وكانت مقيدة األيادي 

واألرجل بواسطة حبل.
وكانت صفحة ) املراقب و الناس ( ناقشت 
بإح�دى اعداده�ا املاضية مل�ف عمالة 
األطف�ال والتس�ول وط�رح مطالب�ات 

مكت�ب حقوق اإلنس�ان يف البرة 
ب�رورة تفعيل لجن�ة مكافحة 

التس�ول برئاس�ة الحكوم�ة 
متمثلةبمحاف�ظ  املحلي�ة 

البرة اسعد العيداني.

أين تكمن العدالة 
في توزيع الميزانية ؟

مطالبات بصيانة جسر الميمونة 

الش�ارع يمن جامع الش�واف و املؤدي إىل نفق الداخلية ) سكة القطار( يعاني من كثرة الحفر و 
تكر يف أنابيب املاء و هو أوىل بالصيانة من الجزرة الوس�طية لهذا الش�ارع الجيد نسبياً.. نرجو 

إيصال صوتنا للجهات املختصة يف بلدية املنصور...

استاذ نرجو محاسبه كادر قاطع 
بلدي�ه العبيدي حيث منذ اكثر من 
س�نه لم تمر سيارة النفايات يف م 
٧54 ز22 و20 و18 والس�بب ان 
قاطع العبي�دي خاضع  الصحاب 
متعه�د(  ( االهلي�ه  الس�يارات 

باالوس�اخ  ممل�وء  واملنطق�ه 
والنقايات.

                   *  عيل العراقي

كثرة الحفر في الشارع وتكسر انابيب الماء

منطقة حي الفرات مناشدة

دعوة لتفعيل لجنة مكافحة التسول

2000 مدرسة طينية في العراق.. أين مليارات الدنانير المخصصة لقطاع التعليم؟

10 
اىل دولة رئيس الوزراء املحرتم

املكاتب  أمام  االنتخابات  مفوضية  عقود  اعتصام 
االنتخابية يف عموم العراق لليوم )12( عىل التوايل 
يف   %٧0 بنسبة  العمل  عن  تام  عجز  سبب  مما 
داخل املفوضية)ويف حال لم تتم االستجابة ملطلبنا 
بخطوات  العقود  يقوم  سوف  والقانوني  الرشعي 
املكاتب  جميع  غلق  إىل  تصل  قد  أكثر  تصعيدية 
االنتخابية يف املحافظات وهذا سيؤدي إىل شل عمل 
العقود  ملف  تسويف  بسبب  بالكامل  املفوضية 

الذي طال أكثر من 13 عام (
السياسية  املساومات  من  بتحصينهم  مطالبن   •
املالك  عىل  بتثبيتهم  وذلك  لها  يتعرضون  قد  التي 

الدائم أسوًة باقرانهم يف املؤسسة
.نجاح االنتخابات مرهون بتثبيت عقود املفوضية 
مستمرين باملطالبة بحقوقنا حتى التثبيت ..والله 

ويل التوفيق

             *عقود مفوضية االنتخابات

اعتصام عقود مفوضية االنتخابات

شكا عدد من مربي األغنام بقضاء 
امليمونة يف محافظة ميس�ان، من 
تراجع بي�ع األغن�ام يف املحافظة، 
نتيجة ازدياد حاالت التهريب فضال 
ع�ن نق�ص تجهيزه�ا باألع�الف 

املقرة ملواشيهم.
مديري�ة  إن  منه�م  ع�دد  وق�ال 
الزراع�ة ل�م تجهزه�م باألع�الف 
املقررة لرتبية األغنام مما يجعلهم 
مضطري�ن لرشائها من األس�واق 
املحلي�ة، الفتن إىل ارتف�اع حاالت 
تهريب األغنام عرب الحدود وبيعها 
يف ميسان بنصف سعر رأس الغنم 
العراق�ي متس�بب له�م بخس�ارة 

كبرة، حسب قولهم.

الصحة : االمتحانات 
الكترونية وليس حضورية

* حسن عيل

قالت وزارة الزراعة إنها تقع مع مطالب الفالحن الخاصة بإيقاف اس�تراد منتوج الطماطم، مش�ددة 
ع�ىل األجهزة األمنية أن ترب بيد من حدي�د لكل محاوالت إدخال املحاصيل التي منعت الوزارة دخولها 
حفاظاً عىل املنتج املحيل منها.وذكر املتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن الوزارة لم تعِط إجازة استراد 
لعدد من املحاصيل منها الطماطم ألكثر من عامن، وان ما يدخل إىل األسواق هو بسبب تراخي اإلجراءات 
يف بعض املنافذ واملعابر الحدودية.وأضاف النايف أن اغلب املنتجات التي منعت اس�ترادها الوزارة تدخل 
لألس�واق ع�رب منافذ كردس�تان يف الوقت الذي ال تس�مح س�لطات اإلقليم أن تباع ه�ذه املنتجات ضمن 
حدوده�ا.وكان مزارعو محصول طماطم يف قضاء الزبر قد تظاهروا ملطالبة الجهات الحكومية بتقديم 

الدعم لهم، ومنع دخول املحصول املستورد سيما من إقليم كردستان.

 مربو أغنام يشكون 
التهريب ونقص األعالف

صورة و تعليق

مناشدة إىل السيد امن بغداد
 السآلم عليكم ورحمة الله وبركاته

هل تعلمون  حالياً ان  اس�وأ ش�وارع بغداد هي 
ش�وارع حي القادس�ية وخاصة م 604 وهناك  
مناطق خرى ش�عبية مبلطه 4 مرات من 2004 
لليوم ملاذا .. فقط اريد ان اعرف مس�ؤيل االمانة 
ماهو عملهم .. الحفر تارسة املنطقه والشوارع 

كأنها لقرى نائية .. حرام عليهم
                                               *  طارق ظافر

شارع مبلط ...يرثى له .. وسوق تجاري 
.. يف منتصف بغداد تمأله االزبال ينقل 

صورة سيئة جدا للعاصمة .. 

الزراعة تدعو الى ضرورة ايقاف دخول المحاصيل المستوردة
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هل تضر زيادة النشاط البدني 
شرب القهوة يوميا قد يحمي الرجال من سرطان خطيربصحة القلب؟ دراسة تجيب

كشفت دراس�ة جديدة أن تناول 
بضعة أكواب من القهوة كل يوم 
يمك�ن أن يس�اعد يف الوقاية من 
رسط�ان الربوس�تات وتحس�ن 
ف�رص البق�اء ع�ى قي�د الحياة 

بنسبة %16.
ووجدت الدراس�ة، الت�ي أجرتها 
أن  الطبي�ة،  الص�ن  جامع�ة 
أق�ل  القه�وة كان�وا  ش�اربي 
عرضة بنسبة 10% لإلصابة 
من  الربوستات،  برسطان 
الذين ال يرشبون القهوة 

بانتظام.
رشب  أن  ح�ن  ويف 
القه�وة  م�ن  الكث�ر 
يمك�ن أن يكون ضارا 
بصحت�ك، فق�د وج�د 
أن�ه يقل�ل م�ن خطر 
برسط�ان  اإلصاب�ة 
الكبد واألمع�اء والثدي 
- وحتى ه�ذه الدراس�ة لم يكن 
هن�اك دليل كاف إلثب�ات أنها قد 
تفيد مرىض رسطان الربوستات.
ووج�د الفريق أن أولئك املصابن 
برسط�ان الربوس�تات يف مرحلة 
عرض�ة  أق�ل  كان�وا  متقدم�ة، 
للوف�اة باملرض بنس�بة 16% لو 

رشبوا القهوة.
وأجرى الدراس�ة، التي ُنرشت يف 
 BMJ الطبي�ة الربيطانية  املجلة 
Open، الدكت�ور كيفن�غ وانغ يف 

جامعة الصن الطبية.
وانك�ب الباحث�ون ع�ى العم�ل 
يف بيان�ات م�ن 16 دراس�ة ذات 
س�بتمرب  قب�ل  ُن�رشت  صل�ة 
2020، ووج�دوا 15 مقارنة بن 

واملنخفض  املرتف�ع  االس�تهالك 
للقهوة وخطر اإلصابة برسطان 
الربوس�تات - 13 م�ن املخاط�ر 
املقاس�ة املرتبط�ة بفنج�ان من 

القهوة كل يوم.
وأشارت الدراسات املختلفة التي 
حللها الفريق إىل أكثر من مليون 
رج�ل من بينه�م 57732 مصابا 

برسطان الربوستات.
وت�راوح اس�تهالك القهوة من ال 

يشء أو أق�ل م�ن فنجان�ن عى 
أس�اس يوم�ي، إىل 9 فناجن أو 

أكثر يوميا، وفقا للدكتور وانغ.
ه�ذه  »تش�ر  وق��������ال: 
الدراس�ة إىل أن زيادة اس�تهالك 
القهوة قد يرتبط بانخ����فاض 
برسط�ان  اإلصاب����ة  خط�ر 

الربوستات«.
وكانت هناك فرصة أقل بنس�بة 
عن�د  بالرسط�ان  لإلصاب�ة   %9

رشب القه�وة يوميا، وانخفاض 
خط�ر اإلصاب�ة بنس�بة 12% إذا 
رشب ش�خص م�ا الكث�ر م�ن 

القهوة.
امل�رىض  إن  الباحث�ون  وق�ال 
الذي�ن أصيب�وا بالفعل برسطان 
الربوس�تات يف مراح�ل متقدمة، 
كانوا أقل عرضة للوفاة بنس�بة 
م�ن  فنج�ان  رشب  عن�د   %16

القهوة كل يوم.

اص�درت الجمعي�ة األملاني�ة ألطباء 
األطف�ال واملراهق�ن تقري�راً طبياً 
مواجه�ة  ع�ى  األمه�ات  يس�اعد 
إصاب�ة أطفاله�ن بال�زكام، حي�ث 
ينصح التقرير باس�تخدام جلسات 
استنش�اق البخار، لع�الج األطفال 

من الزكام.
وقال التقرير أن البخار الدافئ يعمل 
ع�ى ترطي�ب األغش�ية املخاطي�ة 
يف األن�ف، وم�ن ث�م إذاب�ة املخاط، 
وبالت�ايل يتمك�ن األن�ف م�ن ط�رد 
املخاط بس�هولة، ما يس�ّهل عملية 

التعايف.
أم�ا عن كيفية اس�تخدام جلس�ات 
استنش�اق البخار، فأوضح التقرير 
األوىل  يك�ون ع�رب خطوت�ن،  أن�ه 
عب�ارة عن م�لء إن�اء بم�اء دافئ 
ترتاوح درج�ة حرارته بن 42 و45 
مئوي�ة، والخط�وة الثاني�ة تغطية 
رأس الطف�ل بمنش�فة ليتمكن من 
استنشاق البخار، عى أن يكون هذا 

ملدة ال تزيد عن 3 إىل 5 دقائق.
واملي�زة يف ه�ذه الطريق�ة ه�ي أن 
الطفل يش�عر بتحس�ن ف�ور إنهاء 

عملية استنشاق البخار.
ونص�ح التقري�ر بع�دم إضاف�ة أي 
زيوت عطرية إىل املاء الدافئ، لتجنب 
التنف�ي للطف�ل،  الجه�از  تهي�ج 

وتجنب إصابته بضيق التنفس.

طريقة تساعد الطفل 
على التعافي من 

الزكام

أك�دت دراس�ة أجرته�ا كلي�ة الصح�ة 
العامة بجامعة كاليفورنيا، أن استخدام 
املراهق�ن الذين تق�ل أعمارهم عن 18 
عاما للس�جائر اإللكرتونية، قد يجعلهم 

من املدخنن املحتملن باملستقبل.
وأفادت الدراس�ة أن اس�تهالك منتجات 
قب�ل  اإللكرتوني�ة،  بالس�جائر  التب�غ 
س�ن ال��18 عاما، يع�د عام�ال خطرا 
لألش�خاص الذين يتحولون إىل مدخنن 
خ�الل العق�ود القادم�ة، حي�ث وج�د 
الباحثون أن األشخاص الذين 

ترتاوح أعمارهم بن 12 و24 عاًما ممن 
استخدموا الس�جائر اإللكرتونية، كانوا 
أكثر عرضة بثالثة أضعاف ألن يصبحوا 

مدخنن للسجائر يومًيا يف املستقبل.
االس�تخدام  أن  إىل  الدراس�ة  وأش�ارت 
اليومي للس�جائر االلكرتونية قد أدى اىل 
ارتفاع اس�تهالك السجائر التقليدية ملن 

ي�رتاوح أعمارهم من 
 21 اىل   18

عاما بنسبة 12%، حيث تعتمد السجائر 
االلكرتوني�ة ع�ى م�ادة النيكوتن، مما 
يجعل اس�تهالكها يعرض مستخدميها 

اىل إدمان السجائر التقليدية.
وكان املعهد الوطن�ي لتعاطي املخدرات 
مس�تخدمي  م�ن   %45 أن   ،NIDA(
السجائر اإللكرتونية تحولوا إىل مدخنن 
م�ع الوق�ت، بينم�ا تح�ول 50% منهم 
اىل مدخن�ي الشيش�ية ومنتج�ات التبغ 

األخرى.
وتوصلت الدراس�ة إىل أن استخدام التبغ 
من قبل املراهقن بشكل يومي يؤثر عى 
سلوكياتهم يف التدخن، خاصة مع تقدم 
العمر، حيث تبن أيضا انتشار استخدام 
السجائر اإللكرتونية بن  طالب املدارس 
الثانوية، ومعظمهم دون سن 18 عاًما، 
وال�ذي ارتف�ع اىل 38% يف عام 2016، ثم 
ع�اود االرتف�اع مج�ددا إىل  45% يف عام 

.2019
وتش�ر هذه النتائ�ج إىل أن النمو الرسيع 
األخ�ر يف اس�تخدام املراهقن للس�جائر 
يومي�ة  زي�ادة  إىل  س�يؤدي  اإللكرتوني�ة 
تدخن السجائر بن 
الشباب يف الواليات 

املتحدة االمريكية.

مستخدمو السجائر اإللكترونية عرضة 3 أضعاف إلدمان التدخين التقليدي
وصفت الطبيبة الروس�ية 
أكس�����انا  املختص�ة، 
الش�عور  بأن  موروزوف�ا، 
يع�ود  بال�ربد  الدائ�م 
ألس�باب صحي�ة، ناصحة 
يعانون  الذين  األش�خاص 
من ذل�ك بإج�راء مراجعة 
ع�ى  للوق�وف  طبي�ة 

األسباب.
وأرجعت الطبيبة الش�عور 
بال�ربد إىل عدد من العوامل 
الصحية، كح�دوث قصور 
الدرقي�ة،  الغ�دة  عم�ل  يف 
فالهرمون�ات التي تنتجها 
مس�ؤولة  الغ�دة  ه�ذه 
الح�راري،  التنظي�م  ع�ن 
موضح�ة ب�أن نقص هذه 
الهرمونات يتس�بب بحالة 

من الربودة لصاحبها.
ب�أن  الطبيب�ة  وأوضح�ت 
ال�دم  ضغ�ط  انخف�اض 
يعت�رب عامال مس�اهما يف 
اس�تمرار الش�عور بالربد، 
ال�دورة  بتباط�ؤ  ويتمي�ز 
األوعية  الدموية، وضع�ف 

الدموي�ة، مما يس�اهم يف 
هذا الشعور.

ب�أن  الطبيب�ة  ووصف�ت 
التدخ�ن يس�اهم بتصلب 
ال�ذي  األم�ر  الرشاي�ن 
بال�ربد  للش�عور  ي�ؤدي 
الدائ�م باإلضاف�ة لإلجهاد 
أن  العاطفي.كم�ا ويمكن 
يتس�بب فق�ر ال�دم ال�ذي 
مستوى  بانخفاض  يتميز 

ال�ذي  الهيموجلوب�ن، 
إىل  األكس�جن  يوص�ل 

الجسم،  أنس�جة 
الش�عور  يف 

ملس�تمر  ا
بال�ربد. 

الرئي�ي  والس�������بب 
مس�تويات  النخف�اض 
س�وء  هو  الهيموجلوب�ن 
التغذية مع نقص الدهون 

الحيوانية والربوتينات.
تفس�ر آخ�ر ه�و فقدان 
الجه�از  وأم�راض  ال�دم 
الهضم�ي. باإلضافة إىل أن 
األم�راض املعدي�ة، تعت�رب 
أحد العوام�ل التي تدفع 
املس�تمر  للش���عور 
بحس�ب  بالب���رد، 
موق�ع  نق�ل  م�ا 

.medikforum

تعرف على أسباب الشعور الدائم بالبرد

أف�اد باحثون، أن هناك طفيل ش�ائع يصيب األش�خاص من 
املي�اه امللوثة واللح�وم غر املطهي�ة جيًدا قد يك�ون مرتبًطا 
 »CNN« برسطان�ات الدم�اغ النادرة.ووفق�ا لتقري�ر ش�بكة
وج�دوا دليالً ع�ى أن األش�خاص املصابن بالتوكس�وبالزما 
جون�دي، أو T. gondii، لديه�م مخاطر أع�ى لإلصابة بأورام 
نادرة ولكنها مميتة للغاية.وأف�اد الباحثون يف املجلة الدولية 
للرسطان، أن الطفيل يمكن أن يشكل أحياًنا أكياًسا يف الدماغ 

وقد يكون االلتهاب املرتبط بهذه األكياس هو املس�ؤول.وقام 
الفري�ق بقيادة عال�م األوبئة جيمس هودج، من قس�م علوم 
الس�كان بجمعية الرسطان األمريكية، وآنا كوجيل، من قسم 
عل�م األوبئ�ة الرسطاني�ة يف مركز إتش يل موفي�ت للرسطان 
ومعهد األبح�اث يف فلوريدا، بدراس�ة االرتباط بن األجس�ام 
املض�ادة لِعالج T. gondii يف عينات الدم وخطر اإلصابة بورم 
دبق�ي يف مجموعتن من األشخاص.وش�ملت الدراس�ة 111 

فرًدا مس�جلن يف الدراس�ة األمريكية للوقاي�ة من الرسطان، 
والدراس�ة الثانية للتغذية و646 ش�خًصا مدرجن يف س�جل 
الرسط�ان النرويجي.وكت�ب الباحث�ون »يف كال املجموعتن، 
الحظنا وجود ارتباط إيجابي بن اإليجابية املصلية لألجس�ام 
املضادة للطفي�ل T. gondii وخطراإلصاب�ة بالورم الدبقي«، 
وكانت روابط الورم الدبقي أقوى بالنس�بة لألشخاص الذين 

.T. gondii �لديهم مستويات أعى من األجسام املضادة ل

طفيل موجود في اللحوم غير المطهية جيًدا يهدد صحة االنسان بكارثة

ق�ال وزير الصح�ة اإليط�ايل روبرتو س�برانزا، ام�س األربعاء، إن 
الحكومة س�تمدد حالة الطوارئ الحت�واء جائحة كوفيد-19 حتى 

نهاية شهر نيسان.
وتعط�ي حال�ة الط�وارئ، الت�ي كان من املق�رر أن تنته�ي بنهاية 
ك�����ان�ون الثاني، س�لط����ات أك�رب للحكوم�ة املركزية مما 
يس�هل ع�ى املس�ؤولي����ن تج������اوز البروقراطي�ة واتخاذ 

القرار.
وقال س�برانزا ملجلس النواب: »الحكومة ترى من املناس�ب تمديد 
حال�ة الط�وارئ حتى 30 نيس�ان، هن�اك زيادة كب�رة عى مؤرش 

املخاطر«.
وسجلت إيطاليا 79819 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة يوم 
21 ش�باط، وه�و ثاني أعى ع�دد وفيات يف أوروبا والس�ادس عى 
مس�توى العالم، وس�جلت إيطاليا كذلك 2.303 مليون حالة إصابة 

بالفروس حتى اآلن.

إيطاليا تمدد حالة الطوارئ حتى 
نيسان المقبل الحتواء الجائحة

تطبيق جديد يتعرف على »كوفيد19-« 
من صوت السعال

أول جهاز بالعالم يراقب نسبة السكر 
في الدم باستمرار

طورت رشك�ة »كوانتوم أوبريش�ن إنك«، جهازا لقياس نس�بة 
السكر يف الدم غر جراحي وقادرا عى القياس املستمر.

وكش�فت الرشك�ة ع�ن الجه�از الجدي�د القابل لالرت�داء خالل 
فعاليات الحدث االفرتايض CES 2021««، والذي يستخدم تقنية 
الطي�ف الحاصلة عى ب�راءة اخرتاع للرشكة لقي�اس الجلوكوز 
بدقة يف مجرى دم الشخص عرب الجلد، دون الحاجة إىل استخدام 
إبرة.ووفقا ملوقع »غيزمو تش�اينا«، فإن الرشكة اليابانية تؤكد 
أن خلطتها الرسية تكمن يف مواد التحليل الطيفي الحاصلة عى 
براءة اخرتاع، والتي تم دمجها يف الساعة وسوارها. الستخدامها 
يحتاج مرتدوها ببس�اطة إىل تحريك الس�اعة وتنشيط املراقبة 

من القائمة، وبعد حوايل 20 ثانية يتم عرض البيانات.
ويتكون الجهاز، الذي يش�به الساعة الذكية “آبل”، من مقياس 
طيف صغر يستخدم لفحص الدم لقياس الجلوكوز، كما يمكن 
اس�تخدام هذه التقنية لقياس مجموع�ة متنوعة من العالمات 
الحيوي�ة، بم�ا يف ذلك مع�دل رضب�ات القلب وتخطي�ط القلب 

.)ECG( الكهربائي

أوضحت رشكة »س�بر بنك« الروس�ية للمس�تخدمن كيفية 
عم�ل التطبيق ال�ذي تزعم الرشك�ة أن بإمكان�ه التحقق من 
احتم�ال اإلصابة ب� »كوفيد-19« عن طريق الصوت والتنفس 

والسعال يف دقيقة واحدة.
وق�د قام�ت الرشكة بتحمي�ل مقط�ع فيديو أعلن�ت فيه عن 
توف�ر التطبي�ق أوالً للراغب�ن يف إجراء اختب�ار رسيع، حيث 

سيحتاجون لتحديد األعراض املتاحة.
والخيارات املتاحة يف اإلصدار الحايل من الربنامج هي: الضعف 
الع�ام، الس�عال، الحمى، االحم�رار، الته�اب الحل�ق، فقدان 
التذوق أو الش�م، اإلس�هال، الطفح الجلدي، جفاف اللس�ان، 
صعوبة أو ضيق التنفس. عالوة عى ذلك فإن خيار »ليس لدي 

أعراض« متوفر أيضا.
الحق�ًا، يطلب من الش�خص تس�جيل صوته، بحي�ث يحتاج 
لقراءة عبارة: »آمل أن تس�اعد مالحظاتي يف التعامل مع وباء 
فروس كورونا«، ثم يس�جل تنفسه ملدة خمس ثوان، وبعدها 

السعال يف ميكروفون الهاتف لنفس عدد الثواني.

ق�ال علماء إن�ه كلما زادت التماري�ن الرياضية 
كان ذل�ك أفضل لصح�ة القلب، وذلك بدراس�ة 
كش�فت زيف مقولة إن زيادة النش�اط البدني 

قد ال تكون مفيدة.
ووجدت الدراسة أن »كل خطوة لها أهمية« عى 
طريق تحس�ن صحة القلب واألوعية الدموية، 

وأن من يمارسون املزيد من التمارين 
الرياضي�ة أقل عرض�ة لإلصابة 

بأمراض القلب.
واألوعي�ة  القل�ب  وأم�راض 
الدموي�ة ه�ي س�بب الوفاة 
ت�ودي  إذ  العال�م،  يف  األول 
بحي�اة 18 مليونا س�نويا، 
الصح�ة  ملنظم�ة  وفق�ا 

العاملية.
ووجد البحث، الذي شمل 
أكث�ر م�ن 90 ألف�ا عى 
مدى 5 س�نوات، أن أكثر 
من 25% ممن يمارسون 
قوي�ة  بدني�ة  أنش�طة 
تراج�ع خط�ر إصابتهم 
بأمراض القل�ب بن 54 
مل�ن  و63%.وبالنس�بة 
ه�م ضم�ن أكث�ر %25 
جميع  يمارس�ون  ممن 
تغطي  الت�ي  التماري�ن، 

املعتدلة  البدنية  األنشطة 
إىل القوية، فكان متوسط انخفاض 
خط�ر اإلصابة بأم�راض القلب بن 

48 إىل %57.
وقال�ت ريم������ا راماكاريش�نان، 
املتخصصة يف اإلحصاء الحيوي وعاملة 

األوبئ�ة بجامع�ة أوكس�فورد والت�ي 
شاركت يف إعداد الدراسة: »هذا يكشف 
زيف خرافة أن هناك ذروة ينبغي بعدها 
ع�دم ممارس�ة مزي�د م�ن التدريبات.. 
ال ح�دود مل�ا يمكن�ك فعله فيم�ا يتعلق 
بالنش�اط البدن�ي )م�ن أج�ل تحس�ن 

صحة القلب(«.
األس�تاذ  دوهرت�ي،  إي�دن  وأك�د 
بجامع�ة أكس�فورد وال�ذي عم�ل مع 
راماكاريشنان، أن نتائج الدراسة تؤيد 
بش�دة نصائح منظمة الصحة العاملية 
ب�رورة ممارس�ة تماري�ن رياضي�ة 

معتدل�ة إىل قوية ملا ال يق�ل عن 150 إىل 
300 دقيقة أسبوعيا.

وأض�اف، »هذه أكرب دراس�ة عى اإلطالق 
للنشاط البدني املقاس باألجهزة وأمراض 
القلب واألوعية الدموية«، وقال إنها تظهر 
أن »النش�اط البدن�ي ربما أكث�ر أهمية... 

مما كان يعتقد يف السابق«.



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

مواقيت ال�صالة

الخميس  14  كانون الثاين  2021   العدد  2503  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

رحلته  أسود  قميص  بدأ   ،2020 سبتمرب  يف 
أمل  رسالة  حامالً  سنغافورة،  إىل  الهند  من 
من صاحبه إىل العالم، ملساعدتهم عىل تخطي 
هذا  الكوكب.  بها  يمر  التي  الصعبة  األوقات 
سيدانت  الهندي  أفكار  لبنة  من  املرشوع 
والقلق  اليأس  من  فرتة  عاش  الذي  أغاروال، 
التام، بعد أن وضعته الرشكة  يف ظل اإلقفال 

يف إجازة مطولة من دون أجر.
تنفيذياً  مديراً  يعمل  كان  الذي  أغاروال،  قال 
يف رشكة مناسبات ملوقع »يور ستوري«، إنه 
استيقظ يف أحد األيام غري قادر عىل التنفس، 

فعاد إىل منزل أرسته، وبعد فرتة من االنكفاء تخطى أزمته، وقرر مساعدة اآلخرين عىل القيام بذلك، 
ثم  زيارتها،  يريد  التي  األماكن  بجميع  قائمة  وضع  البداية،  يف  السفر.  عرب  معهم  جسور  بناء  عرب 
تواصل مع صناع املحتوى قائالً لهم: »إذا لم أتمكن من السفر شخصياً، فإن هذا القميص سيفعل«، 

عىل أن يسافر القميص إىل هؤالء يف كل مدينة الرتدائه.
وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، سافر القميص إىل سنغافورة وهونغ كونغ وطوكيو ولوس أنجليس، 
وهو يف طريقه إىل نيويورك، حيث سريتدي كل مساهم القميص، وينشئ مدونة فيديو تقدم منظوراً 
فريداً له ومدينته. الشعار عىل القميص عبارة عن قوسني الواحد بمواجهة اآلخر، مربزاً وجهي الظالم 

واألمل، وهو يعكس ما مر به من يأس وقلق ثم إيجابية.

فضيحة  يف  تحقيق  لجنة  كشفت 
إيرلندا  يف  العازبات  لألمهات  منازل 
املؤسسات  هذه  يف  وفاة  آالف  تسعة 
التي أدارتها لعقود راهبات كاثوليك.

مارتن  مايكل  الوزراء  رئيس  وأعلن 
الدولة  من  »اعتذارات«  سيقدم  أنه 
اإليرلندية يف إطار هذه القضية التي 
الوفيات  الضوء عىل معدالت  سلطت 
التي  املؤسسات  هذه  يف  »املقلقة« 
1998.وقال  العام  حتى  استمرت 
رودريك  اإليرلندي  الطفولة  وزير 
تخيل حجم  الصعب  أوغورمان »من 
البالغ  العدد  هذا  وراء  واأللم  املأساة 
9000 طفل ورضيع«.وتستقبل هذه 
راهبات يف  تديرها  التي كانت  املنازل 
وغالبا  املولودون هناك غري رشعيني  األطفال  واعترب  تخلت عنهن أرسهن.  فتيات وشابات  إيرلندا، 
عائالتهم  مع  الروابط  كل  قطع  إىل  أدى  ما  للتبني،  عرضهم  يتم  ثم  أمهاتهم  عن  فصلهم  جرى  ما 
لوفيات األطفال يف هذه  املرتفع  املستوى  السبب وراء  اللجنة الكتشاف  إنشاء هذه  البيولوجية.وتم 
املؤسسات السابقة يف إيرلندا الكاثوليكية، بني عامي 1922 و1998.وقال رئيس الوزراء إن التقرير 
يصف »فصال مظلما ومخزيا من التاريخ اإليرلندي الحديث«، ويسلط الضوء عىل »الثقافة املعادية 
للمرأة« التي عرفتها البالد »لعقود«. وشدد عىل »التمييز الخطري واملنهجي ضد املرأة، ال سيما اللواتي 
أنجبن أطفاال خارج إطار الزواج«.وأضاف أن هذه الوفيات تشكل 15 يف املئة من مجموع 57 ألف 
كله  املجتمع  »كان  مضيفا  اللجنة،  فيها  حققت  التي  الفرتة  خالل  املؤسسات  هذه  يف  ولدوا  طفل 
متواطئا«.وفتح التحقيق عام 2015 عقب بحوث أجرتها املؤرخة كاثرين كورليس. وهي قالت إن ما 

يقرب من 800 طفل ولدوا يف أحد هذه املراكز تم دفنهم يف مقربة جماعية بني عاَمي 1925 و1961.

يف حادثة مؤملة، قتل ضابط رشطة أمريكي قبل 
أثناء  مطاردة  يف  تقاعده  من  فقط  واحد  يوم 
به بسيارته  تأدية واجبه حيث اصطدم مشتبه 

عمًدا.
وقال مكتب عمدة مقاطعة هيلزبره يف فلوريدا 
تلقت  عندما  يناير،   11 يوم  وقع  الحادث  إن 
السلطات بالًغا، عن رجل كان »يلقي باملمتلكات 
هذا  وأن  األمامي«  والباب  شقته  نافذة  من 
الشخص قد هدد بإيذاء نفسه يف السابق. ومع 
إىل  تحدثوا  الرشطة،  رجال  وصل  عندما  ذلك، 
سبب  يوجد  ال  بأنه  وقرروا  الباب  عرب  الرجل 
للقبض عليه يف ذلك الوقت. وتلقى قسم الرشطة 
عن  لإلبالغ  دقيقة   90 حوايل  بعد  أخرى  مكاملة 
ويترصف  عاريًا  اآلن  أصبح  الذي  الرجل  نفس 

بشكل غريب.  رجع رجال الرشطة بعد ذلك إىل 
إجراء  الثانية ولكن عندما حاولوا  للمرة  الشقة 
غابرييل  زاكاري  ترافيس  الرجل،  مع  حوار 
البالغ من العمر 28 عاًما، أصبح عنيفا  غاريت 
عدة  جونيور  دوريج  مايكل  الضابط  ورضب 
باوتز  آدم  يدعى  آخر  رشطي  فأطلق  مرات. 

صاعقه الكهربائي مرتني دون جدوى.
وبحسب ما ورد قفز غاريت إىل سيارته وهرب 
الرشطة  رجال  طارده  بينما  الحادث  مكان  من 
ثم شق  بمدخل مجمع سكني  يصطدم  أن  قبل 
طريقه بعيدا حيث بدأت املطاردة الرسيعة بينه 

وبني سيارة الرشطة. 
]غاريت[  صدم   ، الشهود  من  للعديد  ووفًقا 
عمًدا الرشطي بريان الفني برسعة عالية، وعمل 
زمالؤه بشكل بطويل ملحاولة معالجة إصاباته ، 
هيلزبورو   مقاطعة  يف  اإلنقاذ  فريق  حاول  كما 
إسعافه لعدة دقائق. ولكن الفني تويف بعد ذلك يف 

املستشفى، وفق موقع »إي بي يس«.
يف مؤتمر صحفي ، قال عمدة مقاطعة هيلزبره 
، الذي قىض أكثر من  تشاد كونيسرت إن »الفني 
يف  سيتقاعد  كان  املجتمع،  حماية  يف  عاًما   30
بريان الفني جزًءا من  لوفاته.. كان  التايل  اليوم 
عائلة مكتب رشيف مقاطعة هيلزبره منذ عام 
بحياته  ضحى  ألنه  الفني  أبًدا  ننىس  لن   ..1990

خالل أداء واجبه.«

عموما،  الربيطانيني  عن  املعروف 
الشاى،  ملرشوب  وتقديسهم  بل  حبهم 
يف  الربيطانيني  يشارك  أن  املعتاد  فمن 
للعديد  محبب  أمر  حفالت شاي، وهو 
جديد،  رأى  استطالع  وىف  منهم،  من 
 61 يرشبون  الربيطانيني  أن  كشف 
مليار عبوة شاي يف العام، وهى كمية 
تكفى لتغطية 31 ألف ملعب كرة قدم.
الصينية،   JING Tea الشاي  رشكة 
االستطالع   وشمل  االستطالع،  أجرت 
ألفى مشارك من محبي رشب الشاي، 
وكشف االستطالع أن كال منهم يرشب 
متوسط 4 »باكت« شاي يوميا ما يصل 
إىل 1460 عبوة شاي سنويا، وفقا ملوقع 
العني.صحيفة »ذا مريور« الربيطانية، 
إنه  تعنى  االستطالع  أرقام  أن  أكدت 
عبوة  مليون   167 نحو  استهالك  يتم 
املتحدة. اململكة  أنحاء  يف  يوميا  شاي 
أن  االستطالع  أكد  أخرى،  جهة  ومن 
فرضهما  اللذين  املنزىل  والعزل  اإلغالق 
من   %27 جعل  املستجد،  كورونا  وباء 
منذ  أكثر  شاى  يرشبون  الربيطانيني 
يعتربون   %66 أن  ووجدت    .. مارس 
يتعلق  عندما  األوىل  األولوية  املذاق 
األمر باختيار نوع الشاي، يليهم %15 
االستدامة  ثم  السعر  هي  أولويتهم 
من   %58 أعرب  5%.باملقارنة،  بنسبة 
أنواع  لتجربة  املشاركني عن سعادتهم 
أكثر  قال  بينما  القهوة،  من  مختلفة 
رشبها  يفضلون  أنهم  نصفهم  من 

بصورتها التقليدية.

أجربت األم عىل الذهاب إىل املستشفى، بينما كان األب يف عمله وال 
الليلية. معضلة كبرية واجهتها عائلة يف  يستطيع مغادرة نوبته 

إحدى املقاطعات األملانية ولم تجد غري الرشطة ملساعدتها.
اضطرت أم لستة أطفال إىل الذهاب إىل املستشفى، ليلة أول أمس 
بأطفالها عند  يعتني  بعجالة شخصاً   أن تجد  الثالثاء، من دون 
هو  كونه  الرشطة،  من  املساعدة  طلب  إىل  األب  دفع  ما  غيابها، 

اآلخر لم يستطع العودة إىل البيت.
بافاريا  والية  يف  الواقعة  العليا  فرانكونيا  منطقة  رشطة  وكانت 
األملانية، قد تلقت اتصاالً من األب طلب فيه املساعدة ومجالسة 
أطفاله الستة إىل غاية عودته هو أو زوجته إىل البيت. وكان األب 

)DW( يعمل ضمن وردية الليل، بحسب
التايل  اليوم  صباح  حتى  وبقيت  النداء  لبّت  جهتها،  من  الرشطة 
املسؤولني  عن  األملانية  فوكس  صحيفة  األطفال.ونقلت  برفقة 
قولهم، إن رّب األرسة كان يخىش فقدان وظيفته، ولهذا لم يتمكن 

من العودة إىل املنزل ورعاية األطفال.
فونسيدل،  مقاطعة  يف  العائلة  شقة  إىل  الرشطة  دورية  توجهت 
النوم  قبل  لألطفال  قصة  قرأ  شاباً  رشطيّاً  أن  البيان  يف  وجاء 
»حتى يتخلصوا من القلق والخوف الذي انتابهم بسبب ما حصل 

لوالدتهم املريضة، وليتمكنوا من النوم مرة أخرى«.
وبقيت دورية الرشطة يف املنزل حتى عودة األب البالغ من العمر 
أربعني عاماً يف ساعات الصباح، بينما كان األطفال نائمني يف تلك 

األثناء.

الشرطة »جليسة أطفال« في ألمانيا!

يتوفى قبل يوم واحد من تقاعده!

بريطانيا تستهلك شايا 
يكفي لتغطية 31 ألف 
ملعب  كرة قدم سنويا !

تجري دار »أركوريال« اليوم الخميس، مزاداً علنياً عىل رسم من عام 
1936 للفنان إيرجيه، أعّده لغالف أحد مجلدات مغامرات »تانتان«، 
مليوني  من  بأكثر  قّدرت  بقيمة  األزرق«،  اللوتس  »زهرة  بعنوان 
يورو. هذا الرسم الذي ُوصف بأنه »قطعة استثنائية مميزة«، يظهر 
بطل الروايات املصّورة الشهري مرتدياً زياً صينياً ومطالً برأسه من 
هذا  يتجاوز  أن  املستبعد  غري  به.ومن  يرتبص  تنني  وقبالته  جّرة، 
الرسم الرائع املشغول بالحرب الهندي والغواش واأللوان املائية الرقم 
القيايس املسجل يف مزاد للدار الفرنسية نفسها عام 2014 ملبيعات 
)متضمناً  يورو  مليون   2.51 ويبلغ  »تانتان«،  مجّلدات  غالفات 
التكاليف(. ويعترب رسم »زهرة اللوتس األزرق« إحدى روائع الرسام 
البلجيكي. ويمثل نقطة تحول يف رسومه.ونرشت رسوم هذا املجلد 
بني عامي 1934-1935 يف مجلة »بوتي فانتيام« قبل إصدار املجّلد 
إىل  نظراً  للمجّلد  كغالف  الرسم  هذا  يعتمد  ولم   .1936 عام  نفسه 
منه نسخة مبّسطة منه.  بدالً  اختريت  بل  الباهظة،  كلفة طباعته 
ويحيط الغموض بهذا العمل املعروض للبيع يف مزاد علني افرتايض 
نارش  نجل  بول،  لجان  قّدمه  إيرجيه  أن  يُروى  إذ  الوباء،  بسبب 
»تانتان« لويس كاسرتمان، البالغ يف حينه سبع سنوات، حسب ما 

يؤكد ورثة النارش.

غالف ألحد مجلدات »تانتان« 
بأكثر من مليوني يورو في مزاد !

»قميص مسافر« يحمل رسالة أمل إلى العالم !

تحل اليوم الخميس الذكرى الـ91 للظهور األول للشخصية الكرتونية األكثر جماهريية 
يف العالم »ميكي ماوس«، والتي ظهرت للمرة 

األوىل عام 1930، حيث يعود أصله إىل فأر 
الريفي،  ديزني  والت  حقيقي يف منزل 

الفنان أب  والتي رسعان ما رسمها 
الشخصية  وأصبحت  أيوركس، 
حد  عىل  والكبار  للصغار  املحببة 
الشخصية  تحتفل  بينما  سواء، 
بعيد ميالدها يف 18 نوفمرب من كل 

عام.
مالبس أنيقة، وترصفات تشبه البرش، هي 
أثرى  الذي  الصغار  رفيق  »ميكي«  طبيعة 
املغامرات مع  بالعديد من  الطفولة  خيال 
»بلوتو«  وكلبه  ماوس«  »ميني  صديقته 
وكانت  و»بندق«،  »بطوط«  وأصدقائه 
الشخصية يف البداية صامتة لعدة سنوات 

نفسه  ديزني  والت  صوت  جاء  أن  إىل 
ليصاحب األحداث.

الكارتونية  األفالم  سلسلة  وبدأت 
يف  ماوس«  »ميكي 
من  أكثر  قبل  الظهور 
وأضحت  عاماً،   90

إىل  شهرتها غري مسبوقة 
الرسمي  اللوغو  أن أصبحت 
ديزني،  الستوديوهات 
يف  الرس  ككلمة  واستُخدم 
»نورماندي«  العملية  بدء 
الحرب  خالل   ،1944 عام 

العاملية الثانية.
القصة  ظهرت  وعربياً، 

عىل  ماوس  مليكي  املصورة 
لدار  التابعة  سمري  مجلة  صفحات 

الهالل املرصية عام 1958، 
واحد،  عام  وبعد 

مجلة  الدار  أطلقت 
التي  »ميكي« 
الصدور  واصلت 
عام  توقفت  حتى 

.2003

 تسعة آالف طفل
 توفوا في منازل 

أمهات 
عازبات ايرلنديات !

»ميكي ماوس« يحتفل 
اليوم بالذكرى الـ91 لظهوره األول !

ميل«  »دييل  صحيفة  ذكرته  ملا  وفقاً   
الربيطانية.

ويعترب القرص املكون من 21 غرفة نوم و42 
حماًما، ليس فقط أكرب منزل عىل وجه األرض، 
لكن أغىل ممتلكات شخصية طرحت للبيع ىف 

السوق عىل مدار التاريخ األمريكي.
 The« باسم  املعروف  القرص  بناء  أن  يذكر 
بمشاركة  سنوات،  ثماني  استغرق   ،»One

وبتصميم  عامل،   600 من  أكثر 
 Paul املعماري«  املهندس 
 « املهندس  القرص  ديكور  وصمم   «  McLean

.« Kathryn Rotondi
ثالث  مائي من  بخندق  املحاط  القرص  ويعترب 
فوق  يطفو  وكأنه  يبدو  يجعله  الذي  جهات 
نيامي،  نيل  السينمائي  املنتج  ملك  املدينة، 
وصالة  سيارة،  لـ30  يتسع  مرأبًا  ويضم 
للمهرجانات  خريي«  و«جناح  كبرية،  بولينج 
خمسة  يوجد  ذلك  إىل  باإلضافة  الخريية، 

أنحاء  جميع  يف  موزعة  سباحة  حمامات 
يتسع  سينما  مرسح  إىل  باإلضافة  القرص، 

لـ30 مقعًدا.
أن نوافذه  القرص بعدة مميزات منها  ويتمتع 
تمتد من األرض إىل السقف ما يسمح بدخول 
تتسم  أثاث  وقطع  الغرف،  يف  الشمس  أشعة 
معارصة،  فنية  ولوحات  والعملية،  بالبساطة 
كما يتمتع القرص بإطاللة 360 درجة، والتي 
ىف  الهادئ  املحيط  إىل  الطريق  طول  عىل  تمتد 

الغرب وجبال سان جابرييل يف الرشق.

ويمكن أيًضا رؤية وسط مدينة لوس أنجلوس 
تبلغ  الذي  القرص  سماء  سطح  من  بالكامل 

مساحته 10000 قدم مربع.
من  أكثر  هو  القرص  لرشاء  املطلوب  والسعر 
تاريخ  مدار  عىل  بيع  منزل  أغىل  سعر  ضعف 
بوالية  هامبتونز  يف  يقع  منزل  وهو  أمريكا، 
دوالر  مليون   137 إىل  وصل  والذي  نيويورك 
الثمن،  القرص غاىل  يف عام 2014.ورغم سعر 
يعتقد املالك نيامي أن العقار لن يبقى طويالً ىف 

السوق، وسيجد مشرتيا يف أقرب وقت.

 قصر معروض للبيع .. سعره 340 مليون دوالر !
 »The One« يعتبر قصر
الفاخر الذى يقع فى »بيل 

إير« بلوس أنجلوس، من أغلى 
القصور فى أمريكا، حيث يبلغ 

سعره 340 مليون دوالر، 
وتبلغ مساحته 105000 قدم 

مربع، كما يحتوى على 21 
غرفة نوم و 42 حماًما

News


