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رفيقا النصر والجهاد يبثان روح المقاومة 
في قلوب محبيهما

عام على »الفقد الكبير«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف عمق الصحراء املمتدة ضمن خارصة العراق 
الغربية، وبني املدن والقصبات التي كانت تعّج 
بعن�ارص جماعة إرهابي�ة بربري�ة، كادت أن 
ُتجه�ز ع�ى كل مظاهر الحي�اة يف العراق تارة 
أخرى، كانت »الشيبتان« حارضتني يف جبهات 

مختلفة.
إذ لم يتخلّف الش�هيدان قاس�م سليماني وأبو 
مهدي املهندس، عن أي معركة خاضها العراق 
بع�د ع�ام 2014، وكان�ا يف مقدم�ة الق�وات 
املتجحفل�ة بمع�ارك التحري�ر الت�ي خاضه�ا 
العراقيون ضد »داعش«، األمر الذي كان يمّثل 
عامالً رئيسياً يف القضاء عى املؤامرة األمريكية 
الكربى بإس�قاط البالد وتحويلها إىل »س�وريا 
ثانية«، وهو ما دف�ع الواليات املتحدة، عى ما 
يب�دو، لتنفيذ جريمتها النك�راء باغتيالهما يف 

كانون الثاني من العام 2020.
اإلدارة  ارتكبته�ا  الت�ي  الجريم�ة  وم�ا ت�زال 
األمريكية ق�رب مطار بغداد ال�دويل، يف كانون 
الثان�ي امل�ايض، ش�اخصة أمام أنظ�ار العالم 
والس�يايس،  األمن�ي  لوقعه�ا  وذل�ك  أجم�ع، 
والتداعي�ات الت�ي خلّفتها يف الرشق األوس�ط 

خالل عام 2020.
الجمع�ة )3  ي�وم  العراقي�ون يف  اس�تفاق  إذ 
كان�ون الثان�ي 2020(، عى فاجع�ة حقيقية 
أدمت قلوب املاليني منهم، بعدما نفذت طائرة 
أمريكية مس�رية هجوم�ًا صاروخي�اً عى رتل 
كان يقل الشهيدين س�ليماني واملهندس قرب 

مطار بغداد الدويل.
وأثارت ه�ذه الجريمة التي نفذت بأمر مبارش 
م�ن الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب، ردود 
أفعال غاضبة نظراً للمكانة الخاصة التي كان 

الش�هيدان يحظيان بها بني العراقيني، السيما 
أنهما ق�ادا معركة وجودية كادت أن ُتس�قط 
ب�الد الرافدي�ن بيد جماع�ة إرهابي�ة بربرية، 
عمل�ت ع�ى س�فك دم�اء أبنائه�ا ع�ى مرأى 
ومس�مع املجتمع ال�دويل الذي بق�ي متفرجاً 

فرتة طويلة.
يف  تحقيق�اً  العراقي�ة،  الس�لطات  وفتح�ت 
الجريم�ة ملعرف�ة مالبس�اتها والجه�ة الت�ي 
عمدت إىل “التآمر” م�ع إدارة ترامب، وإعطاء 
اإلحداثيات الدقيقة عن وقت قدوم الش�هيدين 
وتحركهما من مطار بغداد الدويل، قبل أن تنفذ 

الواليات املتحدة هجومها الغادر.
وع�ى الرغم من عدم صدور النتائج حتى اآلن، 
جراء ضغ�وط أمريكي�ة كب�رية، إال أن أصابع 
االته�ام أش�ارت نح�و الكاظمي ال�ذي كان يف 
حينها رئيساً لجهاز املخابرات العراقي، والذي 
يت�وىل حالي�اً رئاس�ة الحكومة بع�د املناورات 
السياسية التي أجرتها واشنطن بالتنسيق مع 

أطراف “عراقية”.
وف�ق ذل�ك، يقول عض�و لجنة األم�ن والدفاع 
النيابي�ة كريم علي�وي ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »املماطل�ة يف ملف استش�هاد ق�ادة النرص 
يدل ع�ى وجود أي�اد أمريكي�ة تعرق�ل إكمال 

التحقيقات بعملية االغتيال الغادرة«.
إىل  تش�ري  »املعلوم�ات  أن  علي�وي  ويضي�ف 
وج�ود ش�خصيات عراقي�ة متورط�ة ون�رتك 
األم�ر للقضاء لحس�م هذا املل�ف«، الفتاً إىل أن 
»القصاص من قتلة الش�هيدين يتمثل بإخراج 
ومحاس�بة  الع�راق  م�ن  األمريكي�ة  الق�وات 

املتورطني بتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة«.
ونتيج�ة لجريم�ة االغتي�ال التي أق�دم عليها 
ترامب، ص�وت مجلس الن�واب العراقي خالل 

جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س م�ن 
كان�ون الثاني املايض، عى قرار ُيلزم الحكومة 
بالعم�ل عى جدولة إخ�راج الق�وات األجنبية 
الع�راق، ومنعه�ا م�ن اس�تخدام أرض  م�ن 
الب�الد وس�مائها ومياهها، لتنفي�ذ أية أعمال 
عدائي�ة تج�اه دول الج�وار الجغ�رايف، إال أن 
الواليات املتحدة ما زالت تراهن عى التس�ويف 
واملماطل�ة، ب�ل تعدت ذل�ك بكثري حت�ى باتت 

تسيطر عى أجواء العراق.
من جانب�ه يقول املحلل الس�يايس مؤيد العيل 
ل�«املراق�ب العراقي«، إنه »م�ع مرور الذكرى 
األوىل للحادثة األليمة باستشهاد قادة النرص، 
األمريكي�ة  والعنجهي�ة  الهمجي�ة  نس�تذكر 

واالس�تكبار والتع�ايل للقي�ام بجريم�ة تن�ايف 
كل األعراف الدبلوماس�ية واإلنس�انية، بعدما 
خرقت سيادة العراق بشكل سافر واستهدفت 
مس�ؤوالً كبرياً يف الحشد الش�عبي مثل الحاج 
أب�ي مه�دي املهندس وضي�ف الع�راق الحاج 

قاسم سليماني«.
ويؤك�د الع�يل أن »ه�ذه الجريم�ة متكامل�ة 
األركان واع�رتف بها ترامب ش�خصياً وبالتايل 
فإن القات�ل معروف وكان األج�در بالحكومة 
والقانوني�ة  القضائي�ة  اإلج�راءات  تفعي�ل 
ض�د الواليات املتح�دة وتفعيل قان�ون إخراج 
الق�وات األجنبية من الع�راق الذي صوت عليه 
مجلس النواب لكن لألسف لم تكن هناك إرادة 

حقيقي�ة وجدية لدى الكاظم�ي بالتعامل مع 
هذا امللف«.

ويردف قائالً »بعد مرور عام لم نسمع أن هناك 
متابعة جدية لهذا امللف يف حني أن الجمهورية 
اإلس�المية وصل�ت إىل مراح�ل متقدم�ة ج�داً 
عندما شخصت أكثر من 48 شخصية أمريكية 
مشاركة بالعملية كما أنها ستحدد الدول التي 
ساعدت الواليات املتحدة بتنفيذ هذه الجريمة 

انطالقاً من قواعدها العسكرية«.
وي�رى الع�يل أن »هن�اك إحي�اًء جماهريي�اً يف 
الع�راق، له�ذه الذك�رى األليم�ة لك�ن املوقف 
الحكوم�ي هزي�ل ج�داً، وه�ذا ي�دل ع�ى أن 
الحكوم�ة ال تري�د إكم�ال امللف ألنه�ا جاءت 

بمباركة أمريكية واضحة«.
يذكر أن املدعي الع�ام يف طهران، عيل القايص 
مه�ر، اتهم مؤخ�راً، رشك�ة G4S الربيطانية، 
املس�ؤولة ع�ن أم�ن الط�ريان يف مط�ار بغداد 

بالتورط يف الجريمة.
وقال املدعي العام خالل جلسة متابعة قانونية 
وقضائية مللف اغتيال الشهيد سليماني والوفد 
املراف�ق له والت�ي عق�دت األربع�اء، بحضور 
رئي�س القض�اء إبراهي�م رئي�ي، ومس�ؤويل 
واألمني�ة  والعس�كرية  القضائي�ة  األجه�زة 
الرشك�ة  إن  والسياس�ية،  واالس�تخباراتية 
الربيطانية زودت الجي�ش األمريكي يف العراق 
بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل الشهيد 
سليماني. وبينما تعمل السلطات اإليرانية عى 
مالحقة الرشكة الربيطانية املس�ؤولة عن أمن 
مطار بغ�داد يؤكد املدع�ي الع�ام اإليراني أنه 
تم التعرف ع�ى هوية 45 ش�خصية أمريكية 
مسؤولة عن اغتيال الشهيد سليماني و”قدمنا 
أمر استدعائهم إىل الرشطة الدولية اإلنرتبول”.
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المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة النزاهة الربملانية، امس 
الس�بت،  ان الحكوم�ة ل�م تتق�دم 

خطوة باتجاه مكافحة الفساد. 
وقال عضو لجنة النزاهة عبد االمري 
املياحي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الحكوم�ة 
عاج�زة ع�ن توف�ري أم�وال إنج�از 
مرشوع ميناء الفاو رغم احالته اىل 

رشكة كورية«.
واض�اف ان »الكاظم�ي وحكومته 
يف  والفش�ل  االدارة  بس�وء  امت�ازا 
تس�يري امور الدولة”، مش�ريا اىل ان 
“الحكوم�ة الحالي�ة ل�م تتقدم اي 
خطوة بمجال محاربة الفساد مما 
يس�تدعي منه�ا تقديم اس�تقالتها 
وفس�ح املجال إلدارة البالد من قبل 

شخصيات كفوءة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تكملت املالكات الفنية والخدمية التابعة لهيأة الحش�د الش�عبي، امس 
الس�بت، جميع التظاهرات النطالق التظاهرات املليونية بذكرى استش�هاد 
ق�ادة النرص. وقالت الهي�أة يف بيان تابعته »املراق�ب العراقي« ان »املالكات 
الفني�ة والخدمية التابعة لهيأة الحش�د الش�عبي ، اس�تكملت التحضريات 
اللوجس�تية الخاصة بالتظاهرة املليونية الحاش�دة ليوم الشهادة والسيادة 

، املقرر اقامتها ظهر اليوم االحد يف ساح�ة التحرير .«
يشار اىل انه اقيمت مساء امس السبت، » وقفة مطار بغداد الدويل »، احياًء 
للذك�رى الس�نوية االوىل الستش�هاد قادة الن�رص، وذلك يف موق�ع الجريمة 

االرهابية التي ارتكبتها الطائرات االمريكية.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
تمل�ق ومدي�ح مبال�غ في�ه، ه�ي آخ�ر 
»الس�قطات« الت�ي وقع�ت به�ا حكومة 
مصطفى الكاظمي، ففي فيديو مس�جل 
نرشته الصفحة الرس�مية للحكومة عى 
موق�ع التواص�ل االجتماعي »فيس�بوك« 
أظه�ر ع�ددا م�ن وزراء الكاظم�ي وهم 

بعي�دا ع�ن  لرئيس�هم  يقدم�ون كالم�ا 
الواق�ع وال يالمس املعاناة التي يعيش�ها 

املواطنون العراقيون بكافة رشائحهم. 
برملانيون ومراقبون يف الش�أن السيايس، 
وزراء  ب�ه  أدىل  ال�ذي  الحدي�ث  اعت�ربوا 
الكاظم�ي بأن�ه »رقص« ع�ى جراحات 
العراقي�ني واس�تفزاز ملش�اعرهم وع�ى 

حس�اب معاناتهم وأزماتهم س�يما التي 
تس�ببت بها الحكومة الحالية، فيما دعوا 
مجل�س الن�واب إىل إقالة ه�ؤالء الوزراء 

بتهمة اإلساءة للشعب العراقي.   
ويف حادثة جديدة قام بها فريق الكاظمي 
أثارت استفزاز املواطنني العراقيني، حيث 
أظهر فيديو مس�جل أثناء جلسة مجلس 

ال�وزراء يظه�ر قي�ام ع�دد من ال�وزراء 
بكيل املديح لرئيس�هم الكاظمي ووصفه 
تن�ايف  وتعب�ريات  بكلم�ات  وحكومت�ه 
الواق�ع تماما، فف�ي الوقت ال�ذي يعاني 
من�ه العراقيون نق�ص الخدمات وفرص 
العمل واس�تمرار االحتجاج�ات املطالبة 
وبش�كل  ال�وزراء  أح�د  أدىل  بالحق�وق 

مس�تغرب بأقاويل التمت بصل�ة للدمار 
الذي يحل بالبلد.

ومن بني الوزراء الذي�ن بالغوا يف أقوالهم 
)حس�ب مواطن�ني( ه�م وزراء الزراع�ة 
والتخطي�ط والثقافة والهج�رة والصحة 

واملوارد املائية. 

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
م�ا زال�ت املؤام�رات تتواىل ع�ى الع�راق بعد 
إعالنه االتفاق م�ع رشكة كورية إلكمال بناء 
مين�اء الفاو الكب�ري، والذي يقدر ل�ه يف حال 
اكتمال�ه أن يكون أك�رب موانىء املنطقة وهو 
الراب�ط الوحيد مع طري�ق الحرير الذي يربط 
الخلي�ج بأوروب�ا ومن املتوق�ع أن يكون ذات 
طاقة عمل لنق�ل بضائع بمئات املليارات من 

الدوالرات.

ذل�ك االم�ر أغ�اظ دول املنطقة التي أرس�لت 
وب�كل وقاحة س�فينة نفطية محمل�ة بلغم 
بحري كب�ري لتدمري موانىء الع�راق النفطية 
وتكون عائقا أمام إكمال ميناء الفاو وإشغال 
العراق بإعمار املونىء املدمرة، لكنها رسعان 

ما كشفت.
وتعترب االم�ارات وميناؤها جبل عيل من أكرب 
املترضري�ن م�ن البرصة، وه�ذا م�ا يجعلها 
البع�ض رف�ع  املتهم�ة االوىل مهم�ا ح�اول 

الشبهات عنها.
الناطق باسم نقابة البحريني العراقيني كشف 
عن تفاصيل جديدة بش�أن الباخرة املفخخة 
الراسية يف املياه اإلقليمية العراقية، مبينا أنها 
كانت قادمة من ميناء الفجرية من اإلمارات.

وق�ال الناط�ق إن “الباخ�رة املفخخ�ة كانت 
تحت�وي ع�ى لغ�م متوس�ط الحج�م وه�ي 
مس�جلة يف ليربيا وقادمة م�ن ميناء الفجرية 
وق�د تعاق�دت معه�ا رشكة س�ومو من أجل 

أن تك�ون مخزنا للنفط املص�در ولم تصل إىل 
املوانئ العراقية بل وصلت إىل منصات تصدير 
النفط, وتم إخالء الس�فينة امللغومة إىل املياه 

االقليمية.
مختص�ون أوضح�وا أن ما ح�دث يف موانئنا 
النفطي�ة جريم�ة كب�رية ي�راد منه�ا تفجري 
موان�ىء الب�رصة النفطي�ة ، وبذل�ك تس�عى 
دول الخلي�ج الت�ي تضم�ر للع�راق كل الرش 
لتدمري رشيان�ه االقتصادي، فجرائم االمارات 

والس�عودية والكويت ما زالت مستمرة تجاه 
اقتصاد البلد،.

وأك�دوا أن االمارات تص�درت لتنفيذ الجريمة 
وبدع�م خليج�ي , فمنذ س�نوات وهي تعمل 
عى تدمري االقتص�اد العراقي من خالل رشاء 
النف�ط امله�رب وتصدي�ر املخ�درات للعراق، 
مطالب�ني الحكوم�ة العراقي�ة ب�أن تلج�أ إىل 
املحاكم الدولية لتقديم شكوى ضد االمارات.
تفاصيل اوسع صفحة 3

»الرئيس« مبخوت والشعب مبهوت 
ما الذي قدمته كابينة الكاظمي؟

على غرار ميناء بيروت..األلغام اإلماراتية 
تحاول نسف موانئ البصرة

المراقب العراقي/بغداد...
ع�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ثام�ر ذيب�ان الحمدان�ي،  أن بقاء 
البن�ك  ومحاف�ظ  املالي�ة  وزي�ر 
عملهم�ا  مزاول�ة  يف  املرك�زي 

سيذهبان بالبالد إىل الهاوية . 
وق�ال الحمدان�ي “للعه�د نيوز ” 
الي�وم الس�بت ” أن اختي�ار وزير 
املالية ومحافظ البنك املركزي كان 
خي�ارا خاطئ�ا البد م�ن معالجته 

ب�أرسع وق�ت ممك�ن قب�ل فوات 
األوان “. وأش�ار إىل أن اس�تجواب 
البن�ك  ومحاف�ظ  املالي�ة  وزي�ر 
ش�عبيا  مطلب�ا  اصب�ح  املرك�زي 
االخفاق�ات  بس�بب  وسياس�يا 

املستمرة يف ادارة االزمة املالية”.
القادم�ة  الجلس�ات  أن  وتاب�ع 
ستش�هد  اس�تجواب وزي�ر املالية 
ع�يل ع�الوي كخط�وة إصالحي�ة 

لعمل مؤسسات الدولة العراقية.

المراقب العراقي/بغداد...
ام�س  س�ائرون،  تحال�ف  رف�ض 
الس�بت، تاجيل موع�د االنتخابات، 
فيما لف�ت اىل انها اصبح�ت مطلباً 

جماهريياً.
وق�ال النائب ع�ن التحالف محمود 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الزج�راوي 
تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إنه »ال 
توج�د ني�ة ل�دى مجل�س الن�واب 
بتعطي�ل إجراء االنتخاب�ات املبكرة 
التي حدد موعدها يف الس�ادس من 
حزي�ران 2021، والدليل أن الربملان 
الخاص�ة  الترشيع�ات  اس�تكمل 

بإجراء االنتخابات كافة«. 

وبني أن »هناك م�ن يحاول تعطيل 
إج�راء االنتخابات املبكرة لكن نحن 
م�رصون ع�ى إجرائه�ا يف املوع�د 
الذي يح�دده رئي�س الجمهورية«، 
الفت�ا إىل أن »الربمل�ان ص�وت ع�ى 
قان�ون تموي�ل االنتخابات من أجل 
أن ال يك�ون هن�اك أي عائ�ق حول 

إجرائها«. 
وبش�أن قانون املحكمة االتحادية، 
توق�ع الزج�راوي أن »يت�م حس�م 
تعديل قانونه�ا أو مرشوع القانون 
يف أوىل جلسات الربملان التي ستعقد 
قريبا«، مبينا أن »تأجيله غري ممكن 

عى اعتبار أنه مطلب جماهريي«.

المالية النيابية: 
سنستجوب عالوي ومخيف 

في البرلمان

تحالف سياسي :نرفض تأجيل 
االنتخابات كونها مطلبًا جماهيريًا

المراقب العراقي/بغداد...
توق�ع النائب كاط�ع الركابي، امس الس�بت، اع�ادة املوازنة م�ن الربملان 

لحكومة لوجود بعض االشكاليات عليها.
وق�ال الركاب�ي يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »هناك 
تفاوتاً كب�رياً بني ما تطرحه الحكومة العراقية من حالة اقتصادية مزرية 
يف البالد، وما تضمنته موازنة 2021 من موارد كبرية جداً، فهناك مغالطات 
كبرية ال يمكن للربملان ان يوافق عى املوازنة مثلما جاءت من الحكومة«.

وب�نّي، أن »هناك مالحظ�ات كثرية وكبرية ع�ى املوازنة، والربملان س�يبدأ 
بمناقشة كل بنود املوازنة خالل األيام القليلة املقبلة، فاذا كانت التعديالت 
جوهري�ة ومهم�ة للموازنة، وت�رص الحكوم�ة عى املرشوع كما مرس�ل 
وترف�ض تعديالت الربملان، فمن املمكن إعادة املرشوع إىل الحكومة لغرض 

تعديله«.
ولف�ت اىل انه  »نعتق�د أن التعديل عى مرشوع املوازنة س�يكون بالتوافق 
واالتف�اق بني الربملان والحكومة، حتى ال تطعن الحكومة بأي تعديل جرى 

من قبل الربملان«.

نائب يتوقع إعادة الموازنة للحكومة

النزاهة البرلمانية: الحكومة لم 
تتقدم خطوة ُتجاه مكافحة الفساد

الحشد الشعبي يستكمل تحضيرات 
التظاهرات المليونية

إصابة علي حيدر ُتبعده عن سلة 
6الحشد الشعبي
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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

اجتماعات النظام البائد تعود لألذهان 

وزراء الكــاظمي يفشلــون بخــدمـة المــواطن 
وينجحــون بمـــدح الـــرئيس !!

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تمل�ق ومدي�ح مبال�غ في�ه، هي 
آخ�ر »الس�قطات« الت�ي وقعت 
بها حكومة مصطفى الكاظمي، 
نرشت�ه  مس�جل  فيدي�و  فف�ي 
للحكوم�ة  الرس�مية  الصفح�ة 
ع�ى موقع التواص�ل االجتماعي 
»فيسبوك« أظهر عددا من وزراء 
الكاظم�ي وه�م يقدم�ون كالما 
لرئيس�هم بعي�دا ع�ن الواقع وال 
يالم�س املعان�اة الت�ي يعيش�ها 
بكاف�ة  العراقي�ون  املواطن�ون 

رشائحهم. 
برملاني�ون ومراقب�ون يف الش�أن 
الس�يايس، اعت�روا الحديث الذي 
بأن�ه  الكاظم�ي  وزراء  ب�ه  أدىل 
»رقص« ع�ى جراحات العراقيني 
وع�ى  ملش�اعرهم  واس�تفزاز 
وأزماته�م  معاناته�م  حس�اب 
س�يما التي تسببت بها الحكومة 
مجل�س  دع�وا  فيم�ا  الحالي�ة، 
الن�واب إىل إقال�ة ه�ؤالء الوزراء 
بتهمة اإلساءة للشعب العراقي.   
به�ا  ق�ام  جدي�دة  حادث�ة  ويف 
فري�ق الكاظمي أثارت اس�تفزاز 
املواطن�ني العراقيني، حيث أظهر 
جلس�ة  أثن�اء  مس�جل  فيدي�و 
مجلس الوزراء يظه�ر قيام عدد 

من الوزراء بكيل املديح لرئيسهم 
وحكومت�ه  ووصف�ه  الكاظم�ي 
بكلم�ات وتعبريات تن�ايف الواقع 
تمام�ا، ففي الوقت ال�ذي يعاني 
من�ه العراقيون نق�ص الخدمات 
واس�تمرار  العم�ل  وف�رص 
بالحقوق  املطالب�ة  االحتجاجات 
وبش�كل  ال�وزراء  أح�د  أدىل 
مس�تغرب بأقاويل التمت بصلة 

للدمار الذي يحل بالبلد.
ومن ب�ني ال�وزراء الذي�ن بالغوا 
يف أقواله�م )حس�ب مواطن�ني( 
ه�م وزراء الزراع�ة والتخطي�ط 
والصح�ة  والهج�رة  والثقاف�ة 

واملوارد املائية. 
وسخر ناشطون من هذا الفيديو 
فاضطرت الحكومة إىل حذفه من 
مواقع التواصل االجتماعي، فيما 
أعرب�وا ع�ن فائ�ض قلقه�م من 

تبلور دكتاتورية جديدة.
ولم ينفع حذف املقطع بإسكات 
املواطن�ني فعى الرغم من ذلك إال 
أنه تداول بشكل كبري عى مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأك�دت أوس�اط نيابي�ة رفضها 
وزراء  انتهج�ه  ال�ذي  لالس�لوب 
الكاظمي واس�تخدام لغة املديح 
املبالغ في�ه إزاء رئي�س الوزراء، 

واعترتها منافية للواقع وتحمل 
الشعب  أبناء  اس�تفزازا ملش�اعر 
التي  العراقية  العراقي وللعوائ�ل 
تعان�ي الجوع والحرم�ان ولفئة 
البطال�ة  الت�ي تعان�ي  الش�باب 
وعدم الحصول عى فرص عمل. 

ودع�ا ن�واب يف الرمل�ان ال�وزراء 
الذي�ن ظه�روا خ�الل مديحه�م 
تقدي�م  إىل  ال�وزراء  لرئي�س 
استقاالتهم من مناصبهم بسبب 
تذم�ر املواطنني من أس�لوبهم يف 
الس�يايس  املحلل  الحديث.واعتر 
محمد الخفاجي، أن »ماحصل يف 
جلسة مجلس الوزراء االخرية من 
ال�وزراء مصطفى  مديح لرئيس 
الكاظم�ي، اليمك�ن اعتب�اره إال 
إيهام�ا من قبل الفري�ق الوزاري 
الذي يق�وده الكاظمي«، مش�ريا 
إىل أن »كل وزي�ر تق�دم بكلم�ات 
كان علي�ه أن يخجل من طرحها 
وتس�جيلها يف الفيديو املس�جل، 
الن جمي�ع وزارات الدولة تعيش 
مهامه�ا  أداء  يف  تمام�ا  انهي�ارا 
بسبب الفساد االداري واملايل الذي 

يسكن نعش الدولة العراقية«.
وق�ال الخفاج�ي، يف ترصي�ح ل� 
»ه�ذه  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
»الس�قطات« الت�ي تق�ع فيه�ا 

الكاظم�ي  مصطف�ى  حكوم�ة 
والتي كان آخرها الفيديو املسجل 
تثب�ت أن الحكوم�ة وادعاءاته�ا 
بالتكف�ل بح�ل االزم�ات يف البلد 
أو أنها تكرتث ملا يعيش�ه العراق 
وشعبه هو مجرد كالم ليس إال«.
وأضاف الخفاج�ي، أن »حكومة 
الكاظمي تعيش يف فشل مستمر، 
خصوص�ا أنها لم تحقق أبس�ط 
امللف�ات التي تعه�دت بتحقيقها 
ومن بينها حل مشاكل العاطلني  
عن العمل إضافة إىل كش�ف قتلة 
املتظاهري�ن، ب�ل ع�ى العك�س 
فاقم�ت املش�اكل عندم�ا جعلت 
رع�ب  يف  يعيش�ون  املواطن�ني 
بق�رارات رفع قيمة الدوالر وعدم 
س�يطرتها عى الس�وق وهددت 

لقمة املواطن العراقي«.
وأشار إىل أن »الفريق االستشاري 
خصوص�ا  الكاظم�ي  لحكوم�ة 
الفري�ق االعالم�ي يب�دو وكأن�ه 
يعي�ش يف عال�م آخ�ر ك�ي يقوم 
بتسجيل هكذا فيديو يرقص عى 

جراحات أبناء العراق«.
ودع�ا ال�وزراء الذي�ن ظه�روا يف 
اس�تقالة  »تقدي�م  إىل  الفيدي�و 
الش�عب  إىل  واالعت�ذار  فوري�ة 

العراقي«.

تغريدة

اإلعالمية إسالم حسن السعدي

 وكأنن���ي اليوم في التاس���ع 
م���ن مح���رم ح���زن يتجدد 

وطف جديدة
ب���ا  مقطع���ان  ش���هيدان 
كف���وف ب���ا رؤوس امتزج 

جسدهما مع التراب 
قادة النصر  

المهندس .. سليماني

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف عض�و لجنة الخدم�ات النيابية عب�اس يابر 
العط�ايف، امس الس�بت، ع�ن قرب اس�تضافة وزير 
النق�ل نارص بندر الش�بيل داخل اللجن�ة خالل األيام 

املقبلة.
وقال العطايف، يف ترصي�ح تابعته »املراقب العراقي« 
إن لجنته »تس�تعد الس�تضافة وزير النقل ملناقشة 

عقود ميناء الفاو الكبري فضال عن ملفات أخرى«.

وأض�اف أن »لجن�ة الخدمات س�تناقش ملف النقل 
الخ�اص والخطوط الجوية العراقية«، مش�ريا إىل أن 
»االستضافة س�تحدد خالل األسبوع القادم أو الذي 

يليه«.

ولفت إىل أن »هناك ملفات أخرى س�يتم مناقش�تها 
مع وزير النقل تتعلق بمفاصل الوزارة«، منوها بأن 
»ملف ميناء الفاو من اولويات الرملان الوقوف حول 

ما أثري من ترصيحات مؤخرا بشأن العقود«.

الخدمات النيابية تعتزم استضافة وزير النقل خالل األسبوعين المقبلين

نــائب: المفـــاوضــــات بيـــن بغــــداد واربيـــل غيـــــر واضحـــة
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائ�ب عن تحالف عراقيون حس�ن خالطي، 
ب�ني  املفاوض�ات  أن  الس���������بت،  ام�س 
الحك���وم�ة املركزي�����ة وحكوم����ة اقليم 

كردستان لم تكن واضحة.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  خالط�ي،  وق�ال 
العراقي« إن »حك�����ومة اقليم كردستان عليها 
االلتزام بتس�ليم ٢٥٠ الف برمي�ل من النف����ط 

ي����ومي�ا«، الفتا اىل أن »تس�ليم النفط اىل بغداد 
اتف�اق  اىل  الوحي�د لل����وص�ول  الفاص�ل  ه�و 

شامل«.
واض�اف ان »املفاوض�ات بني الحكوم�ة املركزية 

وحك����ومة اقليم كردس�تان لم تكن واضحة«، 
مبين�ا انه »عى كردس�تان تس�ليم واردات النفط 
الحكوم�ة  اىل  الح����������دودي�ة  واالي�رادات 

االتحادية«. 

تــوجــه نيــابي لتــأجيــــل االنتخـــابـات 
الى تشــريــن االول المقبــل

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف النائ�ب جم�ال كوج�ر، 
امس الس�بت، عن توجه نيابي 
املقبل�ة  االنتخاب�ات  لتأجي�ل 
لترشي�ن االول املقب�ل، مبينا ان 
النيابي�ة تخىش  الق�وى  اغل�ب 
الوق�ت  يف  مقاعده�ا  فق�دان 

الراهن.
وقال كوج�ر، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »القوى 
ع�ى  املس�يطرة  السياس�ية 
الرمل�ان متفق�ة تقريب�ا ع�ى 
تاجيل االنتخابات املقبلة ملا بعد 

ترشين االول املقبل«.
وأض�اف، أن »القان�ون الجديد 
س�يمنع تلك القوى م�ن اجراء 
عمليات تزوير كبرية كما حصل 
الس�ابقة وعليها  يف االنتخابات 
مصالحه�ا  ع�ى  تحاف�ظ  ان 

النيابية الطول فرتة ممكنة«.
»موع�د  أن  كوج�ر،  وأوض�ح 
ترشين االول س�يكون مناس�با 
االج�واء  س�تكون  حي�ث  له�ا 
املناخية معتدلة مع قلة انقطاع 
الطاقة الكهربائية وانتهاء ازمة 

الدوالر وغريها من االجراءات.

املراقب العراقي/ بغداد...
ألقت قوة أمنية، امس السبت، القبض عى ارهابي يف قضاء 

الفلوجة بمحافظة األنبار.
وقال بيان، ملديرية االس�تخبارات العس�كرية انه »وبعملية 
اس�تباقية نوعية نف�ذت وفق معلومات اس�تخبارية دقيقة 
وبالتنس�يق مع قس�م اس�تخبارات قي�ادة عملي�ات األنبار 
تمكن�ت مفارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة 
الع�ارشة وبالتع�اون مع الف�وج الرابع لواء املش�اة ٤٠ من 
القاء القبض عى أحد االرهابيني يف منطقة الجغيفي الثانية 
بقض�اء الفلوجة«.وأض�اف ان االرهاب�ي »م�ن املطلوب�ني 

للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«.
ويف بيان منفصل ألقت االستخبارات العسكرية القبض عى 

احد االرهابيني يف مدينة املوصل.
وجاء في�ه انه »واس�تنادا اىل معلومات اس�تخبارية دقيقة 
وبالتنس�يق مع قس�م اس�تخبارات قيادة عملي�ات نينوى 
تمكن�ت مفارز ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة 
١٦ وفصي�ل اس�تطالع الفرقة م�ن إلقاء القب�ض عى أحد 
االرهابيني يف منطقة السحاجي باملوصل« مبينا ان االرهابي 
»من املطلوب�ني للقضاء بموجب مذك�رة قبض وفق أحكام 

املادة ٤ إرهاب«.

االستخبارات تقبض عىل ارهابيين 
يف الفلوجة والموصل

املراقب العراقي/ بغداد...
أفادت قيادة رشطة بغداد، امس السبت، 
بإلق�اء القبض عى مته�م برسقة ١٠٠ 

أل�ف دوالر يف بغ�داد.
وقال�ت القيادة، يف بي�ان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »تنفي�ذا 
لتوجيه�ات وزي�ر الداخلي�ة وب�ارشاف 
وكي�ل الوزارة لش�ؤون الرشط�ة قيادة 
رشط�ة بغداد - مديرية رشطة الش�عب 

ألق�ت القب�ض ع�ى ش�خص مطل�وب 
وف�ق امل�ادة ٤٤٤ من قان�ون العقوبات 
لرسق�ة مبل�غ ق�دره )١٠٠٠٠٠( ال�ف 
دوالر امريك�ي خالل تكليفه بنقل املبلغ 
املذكور من منطقة الك�رادة اىل منطقة 

الحارثية«.
وأضافت، أنه »ت�م نصب كمني مدبر له 
من قبل مركز رشطة س�ومر وتس�ليمه 

اىل جهة الطلب«.

شرطة بغداد تعتقل متهما 
سرق 100 ألف دوالر 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

الرئيس المبخوت ..!!!  
كان مش�هد )الوزراء( وهم يمدحون مصطفى الكاظمي يف جلسة 
اجتماع مجلس الوزراء مشهدا مستفزا مقززا مرعبا مخيفا مخزيا 
مضحكا يندى له الجبني , حيث أعاد لنا بالصورة والصوت والشكل 
واملضمون ما كان عليه الوزراء الرفاق يف الزمن املأبون بعهد القائد 
ال�روري وف�ارس الحفرة لثالثني عاما من س�نني البعث الهدام . 
تصورن�اه مش�هدا مفركا أو مدبلجا  ولس�ت أدري ما أس�ميه . يف 
عراق اليوم الدولة الالدولة . البلد املأزوم واملدين واملأسور بالفوىض 
واالنفالت والحرمنة والفساد والفاسدين ينري علينا الوزراء وزيرا 
بعد وزير وهم يتوالون ويتوات�رون ويتعاقبون بكيل املديح والثناء 
واإلطراء والتعظيم والتبجيل للرئيس )القائد( . )وزير( يقول له كلنا 
خلفك يف قيادة املرحلة فأنت القائد امللهم من أجل العراق ! و)وزير( 
يقول له إن ما تبذله سيدي الرئيس من أجل العراق من جهد عظيم 
يجعلنا كلنا بخدمتك ورهن إش�ارتك ! . )وزير( صعد عنده هرمون 
اللقلقة فقال للسيد )الرئيس القائد( إن ما حققته للعراق وما نراه 
من إنجازات عظيمة  يستحق أن نقف معك بكل قوة سيدي الرئيس 
مهما كانت النتائج !! .وزيرة طفح الحنان يف فؤادها ورقرق الدمع 
يف عينيه�ا وه�ي تقول ل�ه أنت خيم�ة علينا وع�ى كل العراقيني !! 
)وزي�ر( يختلف عن كل ال�وزراء األولني واآلخرين حيث كان متميزا 
يف اس�تثمار خزي�ن اللغ�ة من إرث ال�رتاث واخت�رص األول يف اآلخر 

وأب�دع يف التملّق والتحوير والتدوير والتنوير 
فقال له سيدي الرئيس أنا أقولها لك وبكل 
برصاح�ة أنت )مبخ�وت( !!! . لقد تجاوز 
األم�ر عند ه�ذا الوزير املتمي�ز كل الحدود 
وارتق�ى وتعملق لقداس�ة البخت العراقي 
ال�ذي ال يفه�م معن�اه وفح�واه ومغ�زاه 
ه�و  البخ�ت  فصاح�ب   . العراقي�ون  إال 
الرجل املبارك والرج�ل الحكيم وذو العقل 
والفطن�ة والحلم والع�دل واإلنصاف الذي 
تلوذ الناس بعدله وتلج�أ إليه لرفع الظلم 

وإحق�اق الح�ق . لذل�ك اقرتن البخ�ت وكلمة 
املبخ�وت بكبار العلماء والحكماء وش�يوخ القبائ�ل األجالء وليس 
شيوخ الصدفة , أنا هنا ال أسأل الوزراء أو الوزير الذي وصف رئيس 
ال�وزراء باملبخوت ه�ل كان مقتنعا بما ق�ال أم أنه رصيع هرمون 
التملق بعدما طفح وكال , لكني أس�أل ) املبخوت ( هل أنت مقتنع 
حقا أنك مبخوت ؟؟لوكنت مبخوتا يا سيدي الرئيس ملا تركك بختك 
يف مط�ب أخيك عم�اد يف دائ�رة التقاعد ولو كنت مبخوت�ا ملا تركك 
بخت�ك تتلعث�م يف الح�روف وتبحث عن جملة مفي�دة يف ترصيح أو 
خطاب وملا تركك بختك يف أكثر من مأزق وأنت تتقاطع مع فصائل 
الحش�د من دون دراية وال تنسيق ولو كنت مبخوتا لوفقك بختك يف 
تج�اوز فضيحة رشكة دايو ملين�اء الفاو ولوفقك يف عقد االتصاالت 
وروات�ب الفقراء وحص�ة الغذاء  ويف الكهرباء ويف ه�ذه وتلك . ولو 
كنت صاحب بخت يا س�يادة املبخوت ملا ترك بختك ياخة القميص 
يتالع�ب بها صديقك الش�خيص أوردغان . أخريا ولي�س آخرا أقول 
. ل�م أَر وزيرا يف الجلس�ة ولم أَر مجل�س وزراء ،ال هيبة وال لغة وال 
عقال وال حكمة وال ش�كال وال مضمونا وحس�بنا الله ونعم الوكيل 
. أم�ا رئيس مجلس الوزراء فلس�ت أدري هل هو حقا مبخوت وإال 
ماذا نس�مي سكوت الرملان العراقي وصمته وتغليسه عنه وبقاءه 

رئيسا للحكومة حتى اآلن . ربما ألنه مبخوت.. !!!

إصبع عىل الجرح .. 

بالــوثيقـة

أمر قب���ض بحق مس���ؤول محلي 
وشخصيات أخرى في األنبار.

منهل عبد األمري المرشدي ..



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط

اسعار الذهب عيار 24    70,483 دينار

سعر شراء الدوالر = 143.000 دينارسعر بيع الدوالر =  144.100      ديناراألمريكي  48.44  دوالرًابرنت  51.72  دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18     52,863 ديناراسعار الذهب عيار 21    61,675  دينار اسعار الفضة
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 3 كانون الثاين  2021 العدد 2494 السنة العاشرة

وصف الخبري االقتصادي قيص صف�وان ، النفقات الحكومية خالل 
موازنة 2021 بالعشوائية وغري املدروسة، مبينا ان الربملان سيقلص 

االرقام بشكل كبري للغاية.
وقال صفوان  ان “موازن�ة 2021 تحتوي عىل تخصيصات ونفقات 
حكومية مبالغ فيها وهي عشوائية ال يمكن االبقاء عليها مطلقا”.

واض�اف ان “الربملان س�ينهي تلك  العش�وائية كم�ا فعل يف تقليص 
نفق�ات الحكوم�ة يف قانون الدين العام لنح�و 60 % من قيمتها من 

خالل مناقشتها واجراء املناقلة واالستحداث”.
واشار صفوان اىل ان “دعم القطاع الخاص وتنشيطه يجب ان يكون 
بالرشاكة وليس بسياس�ية غري مدروس�ة لن تجلب سوى املزيد من 

الديون والفشل االقتصادي”.

اقتصادي: البرلمان سينهي العشوائية 
في النفقات الحكومية خالل اقرار  الموازنة

كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خالطي ، عن جهود 
جه�ود حثيث�ة تبذلها لجن�ة الصح�ة الربملانية باالش�راك مع وزارة 
الصحة يف إنش�اء منظومة سيطرة عىل أس�عار الدواء ، مشريا إىل أن 
هناك تفاوت يف األسعار بني صيدلية وأخرى.وقال خالطي  إن “لجنة 
الصحة النيابية تدعم أي خطوات من شانها وضع سيطرة التكرونية 
بارك�ود معني ألس�عار كل دواء يباع يف املذاخ�ر والصيدليات”.اضاف 
أن “اله�دف من انش�اء املنظوم�ة يف وزارة الصح�ة املركزية لالطالع 
ع�ىل جميع تفاصيل األدوي�ة املباعة من قبل الصيدلي�ات وان تكون 

البيانات مخزنة لدى وحدة السيطرة اإللكرونية داخل الوزارة”.
وأش�ار خالط�ي إىل أن أن “هناك تحركا إلنش�اء س�يطرة كاملة من 
ش�أنه املس�اهمة يف اس�تقرار أس�عار ال�دواء خصوصا املس�توردة 

وانعكاسها عىل أصحاب ذوي الدخل املحدود”.

الكشف عن جهود نيابية حكومية النشاء 
االقت�صاديمنظومة سيطرة على أسعار األدوية

كش�فت عضو مجلس النواب النائب جمال املحمداوي ، 
عن مناصب املسؤولني املحالني إىل القضاء بتهم فساد.

وقال املحم�داوي , إن »قائمة املتهم�ني املحالني ضّمت 
أكث�ر من 20 ش�خصية بدرجة وزير تم�ت إحالتهم إىل 
املحكمة«، مشرياً إىل أن »هذا مؤرش يؤكد وجوب أاّل يتم 
اختيار الش�خصيات التي تتس�نم املواقع الرئيس�ة من 
مزدوجي الجنس�ية«.وأضاف أن »20 شخصية متهمة 
بدرج�ة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما 
م�ن هم بدرج�ة مدير عام فقد أحيل�وا غيابياً للمحاكم 

وعددهم 27 مم�ن اتهموا بالقضاي�ا الجزائية الخاصة 
ب�وزارة الكهرباء«.وتاب�ع أن »الفئ�ة األخ�رى التي هي 
أقل م�ن مدير ع�ام، فيص�ل عددهم إىل أكث�ر من 286 
،وهم أحيلوا غيابي�اً للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 من 
ضمنه�م وزي�ران وأربعة بمنصب مدير ع�ام، و66 من 
درج�ة درج�ات وظيفي�ة أقل«.وأش�ار إىل أن »اإلدانات 
ش�ملت أربع�ة وزراء فقط وس�بعة م�دراء عامني من 
أصل 198 متهماً بالقضايا التي تتعلق بملفات الفس�اد 

لوزارة الكهرباء«.

المحمداوي يكشف عن مناصب المسؤولين 
المحالين إلى القضاء بتهم فساد

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

الماليـــة النيــابية: مبــالــغ المــوازنة فلكية وعجــزها تـأريخي  
اعتربت اللجنة املالية النيابية ، أن 
املوازنة تحت�وي عىل مبالغ فلكية 
من ناحية املخصصات التشغيلية 
وكذل�ك العجز الذي يبدو تأريخي، 
الفت�ا إىل أن الربمل�ان سيس�تخدم 
ث�الث صالحي�ات يف تعدي�ل تل�ك 
املوازنة االنفجاري�ة.  وقال عضو 
اللجن�ة النائب جم�ال كوجر ، إن 
»الربملان سيستأنف عمله الثالثاء 
قان�ون  ع�ىل  وس�يطلع  املقب�ل 
املوازنة ومن ث�م عرضها للقراءة 

واج�راء التعديالت من قبل اللجنة 
املالية واللجان املختصة االخرى«.

وأضاف أن »الصالحيات القانونية 
املتوف�رة للربمل�ان ه�ي تقلي�ص 
باملوازن�ة  فيه�ا  املُبال�غ  االرق�ام 
اج�راء  ع�ن  فض�ال  وضغطه�ا، 
املناقل�ة يف املبال�غ من ال�وزارات 
ل�وزارات اخرى واالص�الح الثالث 
ه�و التدقيق حيث س�نجتمع مع 
الجه�ات املعني�ة من اج�ل القيام 

باملناقالت بحسب االسبقية«.

»املوازن�ة  أن  كوج�ر  وأوض�ح 
تحت�وي ع�ىل مبال�غ فلكية حيث 
بلغت املخصصات التشغيلية فيها 
لنحو 136 تريليون دينار والعجز 
املايل مبل�غ تاريخي وص�ل ل� 70 
تريليون دينار«.وكان وزير املالية 
عيل ع�الوي اعل�ن يف،) 20 -12- 
رصف  س�عر  تخفي�ض   )2020
الدين�ار العراق�ي أم�ام ال�دوالر، 
ليص�ل اىل 1450 دين�ارا لل�دوالر 
الواح�د، يف قرار غ�ري مدروس أثر 

بشكل مبارش عىل حياة املواطنني 
باالقتص�اد. خ�رباء  بحس�ب 

وش�هدت ش�وارع العراق يف االيام 
القليلة املاضي�ة مظاهرات جابت 
العام�ة  والس�احات  الش�وارع 
فيم�ا  االج�راءات،  لتل�ك  رفض�ا 
نظ�م رج�ال األعم�ال مظاهرات 
أمام البن�ك املرك�زي طالبوا فيها 
بتخفي�ض س�عر رصف ال�دوالر، 
كم�ا انتق�دت هذا االج�راء، أغلب 

الكتل السياسية.

فقدت أسعار النفط الخام العاملية نحو %20 
من قيمتها يف 2020، بس�بب إجراءات العزل 
العام الصارم�ة ملكافحة فاي�روس كورونا. 
وم�ع نهاي�ة الع�ام انخف�ض خ�ام القياس 
العامل�ي إىل 51.55 دوالر للربميل وخام غرب 
تكساس الوس�يط األمريكي إىل 48.27 دوالر 
للربمي�ل. وزاد خام�ا برنت وغرب تكس�اس 
الوس�يط بأكثر من الضعف من املس�تويات 
املتدني�ة املس�جلة يف أبري�ل، ليتخطي�ا عاما 
ش�هد أول أسعار سلبية لخام غرب تكساس 

مما تس�بب يف صدمة للمس�تثمرين يف أنحاء 
دوام�ة  يف   2020 ال�دوالر  وانه�ى  العال�م. 
هبوطي�ة م�ع مراهن�ة املس�تثمرين عىل أن 
التعايف االقتصادي العاملي س�يجتذب األموال 
لألص�ول عالية املخاطر حت�ى يف الوقت الذي 
تق�رض فيه الواليات املتح�دة املزيد لتمويل 
عجزها امل�زدوج املتضخم. وم�ن املتوقع أن 
يدع�م طرح اللقاح�ات للوقاية من فايروس 
كورون�ا ودع�م م�ايل بريليونات ال�دوالرات 

االستثمار واإلنفاق يف 2021.

اسعار النفط تخسر 20 % بسبب كورونا

أرقام واقتصاد

الف مواطن جديد سيتم 
شمولهم بالحماية االجتماعية 
وفق ما اعلنته لجنة العمل 
النيابية ضمن موازنة 2021

 600

مدارس جديدة تم انجازها 
في بعقوبة بكلفة اكثر 
من  6  مليارات دينار من 

ميزانية تنمية االقاليم
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النائ�ب ع����ن تحال�ف  اعل�ن 
س�ائرون يف محافظ�ة الب�رة 
الفض�ل  إس�م���اعيل  مظف�ر 
وزي�ر  موافق������ة  ع�����ن 
الجب�����وري  ع�الء  التج�ارة 
عن انش�اء مجم���ع لتس�ويق 
املح����اصيل الزراعية يف شمايل 

البرة.
وق�ال الفضل يف بي�ان صدر عن 
مكتب�ه االعالم�ي عق�ب زي�ارة 
ميداني�ة اىل قاطع ش�عبة زراعة 
ان   « الص������ادق  قض���اء 
وزي�ر التجارة واف�ق مبدئيا عىل 
املناش�دة ، بانش�����اء مجمع 
الزراعي�ة  املحاصي�ل  لتس�ويق 
الختصار املس�افة ع�ىل مزارعي 

االس�راتيجية  املحاصي�����ل 
كالحنط�ة والش�عري يف اقضي�ة 
والقرن�ة  واملدي���ن�ة  الص�ادق 
يف  له�ا  التابع���ة  والنواح�ي 
الذه�اب اىل س������ايلو مركز 
ال�ذي  الب�رة  محافظ����ة 
يبع�د أكثر م�ن 80 كم ع�ن تلك 

املن��اطق .
طل�ب  تقدي�م  س�يتم  وأض�اف 
م�ن ش�عب الزراعة ع�ن طريق 
مكت�ب النائب للب�����ت فيها ، 
مش�ريا اىل ان زيارة شملت عددا 
الزراعي�ة  الحق�������ول  م�ن 
الش�عبة  قاط���ع  ضم�����ن 
كاملالح�ة وه�������ور صل�ني 

والحالف .

أك�د وزي�ر النف�ط إحس�ان عبد 
الجبار، إنجاز مش�اريع متقدمة 
يف قط�اع الغ�از ه�����ي األوىل 
من نوعه������ا من����ذ العام 

  .1979
وق�ال عبدالجب�ار خالل جلس�ة 
مجلس ال�وزراء األخ�رية يف عام 
2020،  إن »دعم  مجلس الوزراء 
، وإس�ناد وزي�ر املالي�ة، وتفهم 
وزي�ر التخطي�ط أدى إىل وض�ع 
حركة قوية يف قضية الغاز خالل 

ال� 6 أشهر السابقة«، مؤكًدا أنه 
»تم انطالق معمل رقم 1 ومعمل 
رقم 2 يف البرة ضمن مشاريع 
غاز أرطاوي بطاقة  400 مليون 
م�ر مكع�ب قي�ايس وه�و أول 
طاقة إضافية يف معامل التكرير 

منذ العام 1979«.  
وأضاف »نأمل يف الربع األول من 
الع�ام 2021 أن نوق�ع اتفاقي�ة 
ح�ول م�رشوع الن�رباس الكبري 

للبروكيميائيات«.  

نائب : وزير التجارة وافق مبدئيا 
على إنشاء مجمع لتسويق 

المحاصيل الزراعية شمالي البصرة

النفط: العراق حقق تقدًما في 
إنتاج الغاز هو األول منذ 1٩7٩

حكومة الكاظمي تتستر على جريمة »اللغم« 
عبــر تـوبيـخ الكـوادر البحــريـة 

حرب الموانئ تطال »البصرة«

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ما زالت املؤامرات تتواىل عىل العراق بعد 
إعالنه االتفاق مع رشكة كورية إلكمال 
بن�اء ميناء الفاو الكبري، والذي يقدر له 
يف ح�ال اكتماله أن يك�ون أكرب موانىء 
املنطقة وهو الراب�ط الوحيد مع طريق 
الحرير الذي يربط الخليج بأوروبا ومن 
املتوقع أن يك�ون ذات طاقة عمل لنقل 

بضائع بمئات املليارات من الدوالرات.
ذل�ك االم�ر أغ�اظ دول املنطق�ة الت�ي 
أرس�لت وب�كل وقاحة س�فينة نفطية 
محملة بلغم بحري كبري لتدمري موانىء 
الع�راق النفطي�ة وتك�ون عائق�ا أمام 
إكم�ال مين�اء الف�او وإش�غال العراق 
بإعمار املونىء املدم�رة، لكنها رسعان 
ما كش�فت.وتعترب االم�ارات وميناؤها 
جب�ل ع�يل م�ن أك�رب املترضري�ن من 
البرة، وهذا م�ا يجعلها املتهمة االوىل 
مهم�ا ح�اول البع�ض رفع الش�بهات 

عنها.
الناطق باسم نقابة البحريني العراقيني 
كش�ف ع�ن تفاصي�ل جدي�دة بش�أن 
املي�اه  يف  الراس�ية  املفخخ�ة  الباخ�رة 
اإلقليمي�ة العراقي�ة، مبينا أنه�ا كانت 
قادمة من ميناء الفجرية من اإلمارات.

وق�ال الناط�ق إن “الباخ�رة املفخخ�ة 
كانت تحتوي عىل لغم متوس�ط الحجم 
وه�ي مس�جلة يف ليربي�ا وقادم�ة من 
مين�اء الفج�رية وق�د تعاق�دت معه�ا 

رشكة س�ومو من أجل أن تكون مخزنا 
للنف�ط املص�در ول�م تص�ل إىل املوانئ 
العراقية ب�ل وصلت إىل منصات تصدير 
النف�ط, وتم إخ�الء الس�فينة امللغومة 
إىل املي�اه االقليمية.مختصون أوضحوا 
أن ما ح�دث يف موانئنا النفطية جريمة 
كبرية يراد منها تفجري موانىء البرة 
النفطي�ة ، وبذل�ك تس�عى دول الخليج 

الت�ي تضم�ر للع�راق كل ال�رش لتدمري 
رشيان�ه االقتصادي، فجرائ�م االمارات 
والس�عودية والكويت ما زالت مستمرة 

تجاه اقتصاد البلد،.
وأك�دوا أن االم�ارات تص�درت لتنفي�ذ 
الجريمة وبدعم خليجي , فمنذ سنوات 
وهي تعمل عىل تدمري االقتصاد العراقي 
من خ�الل رشاء النفط املهرب وتصدير 

الحكومة  للع�راق، مطالب�ني  املخدرات 
العراقية ب�أن تلجأ إىل املحاك�م الدولية 

لتقديم شكوى ضد االمارات.
وي�رى املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي 
جاس�م الطائي يف اتص�ال مع ) املراقب 
العراق�ي(: أن التآم�ر الخليج�ي ض�د 
الع�راق ما زال مس�تمرا طيل�ة االعوام 
املاضي�ة والي�وم م�ا ت�م الكش�ف عنه 

من إرس�ال س�فينة ملغومة من ميناء 
الفج�رية يف االم�ارات إىل ميناء أم قر 
بهدف تفجريه وإعادة س�يناريو ميناء 
ب�ريوت عم�ل إجرامي ويج�ب أن يأخذ 
واليج�ب   , الدولي�ة  املحاك�م  يف  م�داه 
تس�ويف القضي�ة م�ن قب�ل حكوم�ة 
الكاظم�ي , ألنه الس�مح الل�ه لو حدث 
االنفجار لكان يولد كارثة بكل املقاييس 
.وتاب�ع الطائي: ال�راع الخليجي ملنع 
بن�اء مين�اء الفاو برز بش�كل كبري من 
خالل محاولة االمارات لتفجري موانىء 
البرة ,فالسفينة املحملة باللغم كانت 
راسية يف ميناء الفجرية ومن ثم أبحرت 
إىل الب�رة , وبفض�ل االجه�زة االمنية 
تم كش�ف اللغم وهو م�ن النوع الكبري 
, ولك�ن خيبة االمل هي من الس�لطات 
العراقي�ة التي تح�اول إلص�اق التهمة 
بالك�وادر البحرية يف ميناء أم قر بدال 

من اتهام االمارات بهذه الجريمة.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي س�الم عب�اس يف اتصال مع 
)املراقب العراق�ي(:أن الحكومة تحاول 
م�ن خالل إلقاء اللوم ع�ىل كوادر ميناء 
أم ق�ر يف إدخال الباخرة للتغطية عن 
جريمة االم�ارات , فحكومة بغداد تريد 
طمس الحقيقة عن العراقيني والعالم , 
لذا عىل الربملان أن يأخذ دوره يف مطالبة 
الكاظم�ي بتدوي�ل القضي�ة  حكوم�ة 

كونها تعد جريمة حرب .

مؤسس�ة  اك���������دت 
للدراسات  املس�تقبل  عراق 
االقتصادية، تراجع ايرادات 
الع�راق املالي�ة النفطية يف 

عام 2020 .
املؤس��س�ة  مدي�ر  وق�ال 
من�ار العبي�دي يف بي�ان  : 
ص�در العراق خ�الل 2020 
برمي�ل  ملي�ار   /1.096/
 41.7 بل���غ�ت  بعائ�دات 
ملي�ار دوالر وبمع�����دل 
س�عر ع�ام بل�غ 38 دوالرا 
مقارن�ة  الواح�د  للربمي�ل 
مع ع�ام 2019 حي�ث بلغ 
 1.287 الص�ادات  مق�دار 
بعائ�دات  برمي�ل  ملي�ار 
بلغ������������ت 78.55 
ملي�����ار دوالر وبمع�دل 

س�عر ع�ام بل�غ 61 دوالرا 
للب����رميل الواحد«.

النف����ط  وزارة  واعلن�ت 
الص�ادرات  مجم�وع  ع�ن 
وااليرادات املتحققة لش�هر 
كان�ون االول امل����ايض ، 
بحس�����ب االحص��ائية 
االولي�ة الصادرة عن رشكة 
العراقي�ة  النف�ط  تس�ويق 
حي�ث   ، »س������ومو« 
بلغت كمي�ة الصادرات من 
النفط الخ�ام )88( مليونا 
)  750 و)  الف�ا   )211(
، باي�������رادات  برمي�اًل 
زيادة  م����الي�ة ش�هدت 
طفيف�ة بلغ�ت قراب�ة )4( 
ملي�ارات و)213( مليونا و 

)432 ( الف دوالر .

مؤسسة اقتصادية عراقية تؤكد تراجع 
ايرادات المالية النفطية في عام 2020

العراق يتفوق على السعودية في صادراته النفطية  خالل اسبوع
معلوم�ات  ادارة  اعلن�ت 
األمريكي�����ة  الطاق�ة 
، ان الع�راق تف�وق ع�ىل 
الس�عودية  يف صادرات�ه 
النفطي�ة المري�كا لتصل 
اىل 123 الف برميل باليوم 

خالل االسبوع املايض .
وقال�ت االدارة يف تقري�ر 
»متوس�ط  ان  له�ا 
االمريكي�ة  االس�تريادات 
م�ن النفط الخ�ام خالل 
االسبوع املايض من سبع 
دول بلغت 4.595 ماليني 
برمي�ل يومي�ا منخفضة 
بمق�دار 80 ال�ف برميل 
باليوم عن االسبوع الذي 
س�بقه والذي بلغ 4.675 

ماليني برميل يوميا«.
»امري�كا  ان  واضاف�ت 

اس�توردت النف�ط الخام 
من العراق خالل االسبوع 
املايض بمع�دل 123 الف 
برمي�ل باليوم مقارنة ب� 

105 آالف برمي�ل يومي�ا 
باالس�بوع الذي س�بقه، 
متفوق�ة ع�ىل الصادرات 
النفطية الس�عودية التي 

 80 بمق�دار  انخفض�ت 
الف برمي�ل يوميا لتصل 
برمي�ل  ال�ف   118 اىل 

باليوم«.

»اكث�ر  ان  اىل  واش�ارت 
النفطي����ة  االي�رادات 
الم�ريكا خالل االس�بوع 
امل�ايض جاءت م�ن كندا 
 3.212 بل�غ  وبمع�دل 
يومي�ا،  برمي�ل  مالي�ني 
تليها املكسيك التي بلغت 
منها  االس�تريادات  كمية 
بمع�دل 589 ال�ف برميل 
االك�وادور  ث�م  يومي�ا، 
وبكمي�ة بلغت 305 آالف 

برميل يوميا«.
»كمي�ة  ان  اىل  واش�ارت 
االمريكي�ة  االس�تريادات 
م�ن النف�ط الخ�ام م�ن 
 159 بلغ���ت  نيجريي�ا 
ال�ف برميل يومي�ا، ومن 
كولومبيا بمعدل 89 الف 

برميل يوميا ».

  أعلن�ت منظم�ة إدارة الطرق والش�حن الربي 
اإليرانية ، أن منفذ باش�ماخ املشرك مع إقليم 
يف  األكث�ر نش�اطاً  الع�راق، كان  كوردس�تان 

ترانزيت السلع.
وقال مدير الرانزيت والشحن الدويل يف املنظمة 
االيراني�ة، ج�واد هدايت�ي، يف تري�ح أوردته 
وس�ائل إعالم إيرانية، إن املنافذ الربية اإليرانية 

شهدت زيادة يف حجم خروج الشاحنات بنسبة 
49% يف الش�هر االيراني املنتهي 20 ديس�مرب/

كانون الثاني 2020.
وب�ني أن حركة مرور الش�احنات ع�رب املنافذ 
بلغت 159 ألفاً و996 شاحنة يف الشهر املذكور 
ما يعك�س طفرة يف هذا املجال، مضيفا ان من 
ب�ني ه�ذا الحجم نح�و 37 الف ش�احنة كانت 

تش�حن س�لعا تصديري�ة، و10 االف ش�احنة 
واردات، و7500 شاحنة ترانزيت.

واوض�ح هدايت�ي أن منفذ ب�ازركان الحدودي 
م�ع تركيا تصدر القائمة م�ن حيث الصادرات 
والواردات، تاله معرب جلفا املشرك مع أرمينيا 
من حيث الواردات، فيما حل منفذ آس�تارا مع 

آذربيجان ثالثا من الناحية التصديرية.

وأش�ار اىل أن منف�ذ باش�ماخ املش�رك م�ع 
إقلي�م كوردس�تان كان االنش�ط م�ن حي�ث 
ترانزيت الس�ل�����ع، ت�اله دوغارون املحاذي 

الفغانستان.
واك�د هدايت�ي أن املنافذ الحدودي�ة مع العراق 
وافغانستان كانت االعىل من حيث تبادل مرور 

الشاحنات.

باشمــاخ الكـــردستاني يتصـــدر المنــافــذ الحــدوديــة بحجـــم الترانزيت
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الوجه القبيح لدول العدوان

المراقب العراقي/ متابعة
بين  الحاصلية  الخالفيات  وليوال 
الريياض وأبوظبيي حييال ميا يجري 
يف جنيوب اليمين، ميا كان للكثير من 
الحقائيق أن تنكشيف، ومنها مسيألة 
حكومية  بين  الرسيية  املفاوضيات 
املرتزقية والسيفر السيعودي »محمد 
آل جابير«، التيي أفضيت إىل  مسيودة 
اتفاقييات بن الطرفين تحت إطار ما 
يسيمى بالربناميج السيعودي لتنمية 
وإعميار اليمن والذي يرأسيه السيفر 
السيعودي. وتفيي االتفاقييات بين 
رئييس حكومة املرتزقية وبن تحالف 
العدوان إىل تمكن السعودية واالمارات 
من بسيط سييطرتهما عىل العديد من 
املواقع االقتصاديية النفطية والغازية 
والنقل، واإلرشاف عيىل بعض املناطق 
الواقعية  االسيراتيجية  واملحافظيات 

تحت االحتالل.
وعيىل صعييد متصيل، أكيدت مصادر 
يمنيية أن تحاليف العدوان السيعودي 
نهيب  يف  يسيتمر  ييزال  ال  األمريكيي 
آبيار النفيط اليمني يف حقيول القطاع 
وادي  غيرب  الخشيعة  بمنطقية   9
حرضموت املحتلة رشقي البالد. ووفق 
تليك املصيادر، فيإن تحاليف العدوان 
اسيتقدم معدات تنقيب ضخمة تعمل 
عيىل تعميق اآلبيار النفطيية املحفورة 
بهيدف رفع معيدل اسيتخراج النفط. 
وأوضحيت املصيادر أن قيوى العدوان 
واالحتيالل تعمل عىل استكشياف آبار 
نفطية جدييدة يف منطقة »القشيعة« 
بهدف اسيتنزاف املوارد النفطية ونهب 

عائداتها. 
مين  أسيطوالً  أن  املصيادر  وأضافيت 
القاطرات يتوىل نقيل الكميات املنتجة 
مين منطقية الخشيعة املقيدرة بنحو 
مصفياة  إىل  يومييا  برمييل  أليف   40
صافر الواقعة تحت سييطرة االحتالل 
تقاسيم  يتيم  أنيه  مبينية  والعميالء، 
العائيدات املاليية بين قيوات االحتالل 

 Cal الكنديية  والرشكية  وعمالئهيا 
valley املنتجة واملشغلة لهذا القطاع.

وعيىل هذا املنوال نفسيه، ذكير العديد 
مين املراقبن أنه أضحيى جلياً أهداف 
االمارات يف اليمن وذلك عرب مسياعيها 
لفرض النفوذ يف املناطق االسراتيجية، 
ابتداًء من باب املندب واملخا يف الساحل 
الغربيي لتعز والجيزر اليمنية يف البحر 
األحمر، ميروراً بمدينة عدن ومينائها، 
الذي تحرك أبوظبي تجاهه حسيابات 
مرتبطة بسعيها إىل إبقائه معطالً من 
أجيل الحفاظ عىل املكانية االقتصادية 
لدبيي. وال يقتير األمر عيىل ذلك بل 
تمتيد اطمياع االميارات إىل ميد النفوذ 
يف شيبوة وحرضميوت حييث املناطق 

النفطية واملوانئ املتعيددة، وصوالً إىل 
جوهرة اليمن الثمينة، متمثلة بجزيرة 
ملتقيى  يف  االسيراتيجية  سيقطرى 
البحير العربي واملحييط الهندي، وهي 
أكثر املناطق التي تكشفت فيها أطماع 
أبوظبي ليس من خالل اسيقاطها بيد 
االنتقايل فقيط بل من خيالل محاولة 
عزل سيقطرى عن اليمين متخذة من 
األعمال اإلنسانية سيتاراً لها وقيامها 

بتجنيس اهايل الجزيرة.
كما يرى املراقبون أن دور السيعودية 
يظهير عيرب اسيراتيجيتها الجدييدة 
التي اتبعتها يف سبيل نهب نفط اليمن 
كما اكدها الرئييس األمريكي »دونالد 
ترامب« يف وقت سيابق، وها هي اليوم 

تحاول السييطرة الكاملية عىل ما بعد 
الحيدود، مين خيالل إبيرام االتفاقات 
مع قيادات تليك املناطق، لتحصل عىل 
امتيياز يخولهيا نهيب هذه الثيروة لي 
7 عقيود مقبلية. ويف محافظية املهرة 
البوابة الرشقيية للبالد والحدودية مع 
سيلطنة ُعميان، فقد بيدا واضحاً دور 
السيعودية منذ منتصف عيام 2018، 
عيىل نحٍو ال يبتعد كثراً عما مارسيته 
خيالل  مين  سيقطرى،  يف  أبوظبيي 
توسيع السعودية نفوذها يف املحافظة 
وفيرض  عسيكرية  قيوات  وإرسيال 
السييطرة عيىل أبيرز املنافيذ الجويية 
والربيية. وتضمين ذلك تحوييل مطار 
الغيضة، مركيز املحافظية، إىل قاعدة 

للقوات السعودية.
السيعودية  بين  وكنقطية مشيركة 
واالميارات فمن الواضيح أن الطرفن 
متفقان عىل تجذير الفسياد يف املجال 
النفطي ملصلحتهيا وملصلحة األطراف 
املواليية لهميا، حييث ظل نفيط وغاز 
اليمن خالل ست سينوات من العدوان 
يتعيرض للنهب والفسياد حتى وصل 
األمر إىل قيام مشيايخ يف مأرب برشاء 
والعميل  الصين  مين  نفيط  مصيايف 
لحساباتهم الشيخصية بالرشاكة مع 
نافذيين يف حكومية املرتزقة ويف قيادة 
تحاليف العيدوان. وقيد برزت أسيماء 
عدد من هوامر الفساد يف هذا الجانب 
بينهم »جالل هادي«، و«عيل محسين 

األحمر«، و«أحمد العييس«، و«سلطان 
العرادة« واقرباءه.

االتفاقييات  جانيب  اىل  وبالعيودة 
الرسية بن قيادة املرتزقية والتحالف 
فقد كشيفت وثيقية مرسبية صادرة 
عين وزارة النفط يف حكومية املرتزقة 
عين بنود اتفاقية مزميع توقيعها بن 
املرتزقية والربنامج السيعودي لتنمية 
وإعمار اليمن، يتم بموجبها استحواذ 
الربنامج عن طريق رشكية »أرامكو« 
السيعودية عيىل قطاعيات ميا يعرف 
بي«املثلث األسيود« النفطية يف املناطق 
الرشقية من اليمن الواقعة عىل امتداد 
والجيوف  ميأرب  محافظيات  ثيالث 

وشبوة، ملدة 40 عاماً.

مسارات واتجاهات جديدة اتخذها العدوان على اليمن، ومن بين الركام تطفو طموحات وأطماع التحالف األمريكي 
السعودي االماراتي ومشاريعهم للهيمنة على موارد ومواقع حيوية في البالد، في ظل صمت المجتمع الدولي 

وتواطؤ قادة المرتزقة. ففي حين يتصارع مجندو المرتزقة وتظهر الخالفات والتباينات بين فصائل الخونة عبر وسائلهم 
اإلعالمية، يجلس قادتهم مع دول تحالف العدوان على طاولة واحدة لمناقشة قضايا ومشاريع استثمارية ال يريدونها 

أن تظهر على السطح، لكي ال تنفضح مخططاتهم النابعة من المصلحة الشخصية.

المراقب العراقي/ متابعة
أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان، أن الحكومة 
الربيطانية قررت إغالق جميع املدارس االبتدائية 
يف العاصمة األسبوعن املقبلن، ملواجهة االنتشار 

الرسيع لساللة أكثر عدوى من فروس كورونا.
وييوم األربعياء، كشيف وزيير التعلييم غافين 
ويليامسون، عن خطة لتأجيل إعادة فتح املدارس 
الثانوية، وفتح معظم املدراس االبتدائية لألطفال 
أقل من 11 عاما يف الوقت املقرر األسيبوع املقبل 
يف نهاية عطلة عيد امليالد، بحسب ما نقلته وكالة 

“رويرز”.
ووفقيا للخطة تقيرر إغيالق امليدارس االبتدائية 
فقيط يف املناطيق األكثر تيرضرا يف البيالد ومنها 

بعض أجزاء لندن.
لكن السيلطات املحلية يف عدد مين املناطق، التي 

تقرر أن ُتفتح فيها املدارس االبتدائية اشتكت.
وقال رئييس بلدية لندن عرب حسيابه عىل موقع 

تويير: “أدركيت الحكومة املنطق أخيرا وغرت 
قرارها”.

وأضاف خيان “جميع املدارس االبتدائية يف أنحاء 
لندن، ستلقى نفس املعاملة”.

وأضاف “هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر 
وزير التعليم عىل محادثاتنا البناءة خالل اليومن 

املاضين”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اتهم مستشيار األمن القومي السيابق األمريكي جون بولتون الرئيس 
األمريكي املنتهية واليته ترامب بالسعي إىل تمزيق الحزب الجمهوري.

وقيال بولتون: ترامب يوقد بنفسيه نيار جنازته السياسيية من خالل 
مهاجمته للجمهورين الذين تجرؤوا عىل عدم تقبيل خاتمه.

من جهة أخرى، ويف خطوة غر مسيبوقة صيوت الكونغرس األمركي 
الجمعة بغالبيية كبرة، لصالح إبطال الفيتو الذي اسيتخدمه الرئيس 

املنتهية واليته دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع.
وأقر مجلس الشييوخ الذي يهيمن عليه الجمهورييون بأكثر من ثلثي 
أعضائيه املوازنية املذكورة البالغية 740 مليار دوالر رغيم “اعراضات 

الرئيس”.
وكان مجليس النيواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسيها 

االثنن.

بولتون: ترامب يوقد بنفسه نار 
جنازته السياسية

المراقب العراقي/ متابعة...
وصف السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي، السبت، الفريق قاسم سليماني 
بي” شهيد األمة اإلسالمية”، مشرا إىل أنه كان يزعج الطغاة واملستكربين.

وقال السيد الحوثي يف رسالة وجهها اىل عائلته، إن “شهيد األمة اإلسالمية 
املجاهد الكبر الحاج قاسيم سيليماني حظي بتوفيق الله ليكون يف عداد 
الرجيال املؤمنين الذين عنوان موقفهيم هو الصدق مع الله سيبحانه”، 
مبينا أن “الحاج قاسم سليماني كان ثابتا يف مرحلة )ومنهم من ينتظر( 
وكانيت تجلييات صدقه مع الله يف تليك املرحلة عزما ال يلين ومثابرة يف 

العمل بكل جد واهتمام كبر وتفان يف سبيل الله تعاىل”.
وأضاف أن “الحاج قاسم سليماني كان جندي اإلسالم الحارض باهتمامه 
املتمييز وإسيهامه الكبر يف كل سياحات وميادين املواجهية”، مؤكدا أن 
“الشيهيد سيليماني سييظل خالدا يف وجدان األحرار يف كل األجيال اآلتية 

وحارضا يف إنتاجه وآثاره وإسهاماته يف كل الساحات.
وتابع أن “الشيهيد سيليماني كان جنديا من جنود الليه الذين كانوا عىل 
درجية عالية من الوعي والبصرة واإلخيالص والتفاني والتواضع”، الفتا 
إىل أنه “شهد بمدى تأثر الشهيد سليماني الكبر مستوى انزعاج الطغاة 
املسيتكربين منه وقد أكرمه الليه بكرامة الجهاد كجنيدي لله حمل راية 

اإلسالم بجدارة”.

السيد الحوثي: سليماني شهيد 
األمة اإلسالمية الذي أزعج الطغاة

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلين رئيس منظمية الطاقة الذرية، عييل اكرب صالحي، ان ايران سيتبدأ 
بتخصييب اليورانييوم بنسيبة 20 % يف منشيأة فيردو قريبا، وقيد أبلغت 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا األمر.
وقيال صالحي يف حوار ميع التلفزيون االيراني: بعثنا برسيالة إىل مندوب 
الجمهورية اإلسالمية االيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا 
لتقديمها إىل هذه املؤسسة، وبحسب قرار مجلس الشورى االسالمي نريد 
البدء يف التخصيب بنسيبة 20%، ألنه يتعن علينا إبالغ الوكالة أن مفتيش 

هذه املؤسسة يجب أن يحرضوا ويزيلوا االختام عن بعض املعدات.
واضاف: »نحن بحاجة لتغير اسطوانات غاز اليورانيوم، فاسطوانة غاز 
اليورانيوم الطبيعي متصلة اآلن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%. نحتاج اآلن 
إىل توصييل أربعة 5% لنحصل عيىل 20 %، يجب أن يكون هذا تحت إرشاف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أعلنا أننا نريد أن نفعل ذلك يف املستقبل 

القريب وعليكم اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وميى قائيال: »علينا تنفييذ قرار مجلس الشيورى االسيالمي والقانون 
وقيد وضعت الحكومة الئحة داخلية يف هذا الشيأن حيول كيفية تنفيذه، 
وإن شياء الله سينبدأ بالتخصيب بنسيبة 20% قريبا، ويتعن عىل رئيس 

الجمهوريية ان يوعز بهذا االمر، أعطيى االيعاز األويل وبدورنا قدمنا بالغا 
اىل الوكالية الدوليية، نحن جنيود وأيدينا عيىل الزناد وبانتظيار األمر من 
القائيد، نمتلك هيذه الجاهزية وسينقوم باإلنتاج يف أرسع وقت ان شياء 
الليه«، مؤكدا ان »بدء تخصيب اليورانيوم بنسيبة 20% يف منشيأة فوردو 

سيتم برسعة كبرة«.

قريبا.. إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %

ذا هيل: إدارة بايدن ترغب برؤية 
خطوات نحو فك الحصار عن قطر

تقرير أميركي: اغتيال سليماني فشل في إضعاف
 مقاومة إيران

بريطانيا تغلق المدارس االبتدائية في لندن 
للتصدي لقفزة إصابات كورونا

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
تستعد السعودية لعالقة متوترة مع إدارة الرئيس األمريكي املنتخب، جو 
بايدن، بعد أربع سنوات من العالقة القوية بن إدارة دونالد ترامب، حيث 
منيح الرئييس املنتهية واليتيه كل الدعم لويل العهد السيعودي، محمد بن 

سلمان، عىل الرغم من معارضة أعضاء الكونغرس من الحزبن.
وقيد كانيت العالقة بين ترامب والسيعودية مصدر توتر دائيم بن البيت 
األبيض والعديد من الجمهورين يف الكونغرس، الذين أعربوا عن االستياء 
من تورط اململكة يف مقتل الصحايف جمال خاشقجي ودعم البيت األبيض 
الجامح للجهود الحربية السيعودية يف اليمن، كميا أثارت هذه اإلجراءات 

انتقادات شديدة من الديمقراطين.
وأشارت الكاتبة لورا كييل يف مقال نرشته يف منصة” ذا هيل”، القريبة من 
الكونغرس، حول استعدادات السعودية لجو بايدن، إىل أن الرئيس املنتخب 
وصفهيا بأنها منبوذة، ووعد بأن تكون له يد قوية يف العالقات مع البالد، 

خاصة يف مواجهة الرياض بسبب انتهاكاتها لحقوق اإلنسان.

المراقب العراقي/ متابعة ...
أكيد تقريير ملوقيع اتالنتيك كانسيل االمريكيي املتخصيص 
بالدراسات االسيراتيجية، السيبت، ان اغتيال القائد االيراني 
الجنرال قاسم سليماني من قبل ادارة ترامب لم تحقق العديد 
من التكهنات الرهيبة يف ذلك الوقت من قبل املحللن وقد فشل 

يف اضعاف مقاومة ايران .
وذكر التقرير ان عملية االغتيال فشلت يف جعل ”ايران تنسحب 
مين االتفاقية النووية لعام 2015 مع الواليات املتحدة والدول 
االوربيية ، او تنسيحب من معاهدة حظر انتشيار األسيلحة 
النووية لعيام و1970 نقلت القيود املفروضة عىل مخزوناتها 
من اليورانييوم منخفض التخصيب إىل الخيارج، وهي تمتلك 

اآلن ما يكفي من املواد لصنع عدة قنابل”.
واضياف أن ”اغتييال العاليم النووي االيراني محسين فخري 
زادة مين قبيل الكييان الصهيونيي دفيع الربمليان االيراني اىل 

اقرار ترشيع يقي بزيادة مسيتوى التخصيب إىل 20 باملائة، 
وتقلييص التدقييق من الوكالية الدولية للطاقية الذرية، لكن 
القيرار ليم ينفيذ بعد بينميا تنتظر إييران ملعرفة ميا إذا كان 
الرئييس األمريكيي الجديد جو بايدن يفي بوعيده بالعودة إىل 

االمتثال لخطة العمل الشاملة املشركة ام ال”.

االحد 3 كانون الثاين 2021 العدد 2494 السنة العاشرة

آل سعود يستحوذون على مهرة اليمن 
وعيال زايد يطمعون بـ»جوهرتها الثمينة«

المراقب العراقي/ متابعة...
أُقيميت بالعاصمية اليمنيية صنعياء، السيبت، 
فعالية كيربى إحياء لذكرى استشيهاد القائدين 
قاسيم سيليماني وأبو مهدي املهنيدس بحضور 
رسيمي وشيعبي. وأكيد مفتيي الدييار اليمنية 
العالمية شيمس الديين رشف الديين يف كلمة له 
خالل الفعالية أن إحياء اليمن الذكرى السينوية 
األوىل لشيهيدي األمية اإلسيالمية الحاج قاسيم 
سيليماني والحاج أبي مهيدي املهندس يدل عىل 

وحدة املوقف واملصر ألمتنا.

وقال مفتي الديار اليمنية: اسيتطاع الشيهيدان 
سليماني واملهندس أن يشحذا همم املجاهدين يف 
العراق وبالد الشيام ويف فلسيطن حتى أجهضوا 

املرشوع االستعماري.
وأضياف يف الوقيت اليذي تنصليت فييه األنظمة 
العربيية عين نيرة فلسيطن كان سيليماني 

حارضا لنرة املجاهدين يف أكناف القدس.
وشيدد العالمة شيمس الدين رشف الدين عىل أن 
إعالن الوالء للصهاينة من قبل بعض األنظمة هو 

حالة ارتداد عن املنهج الرسايل.

المراقب العراقي/ متابعة...
فتحيت قيوات االحتيالل الصهيوني، 
السيبت، نران اسلحتها الثقيلة تجاه 

الصيادين الفلسطينين يف عرض بحر 
شيمال قطاع غيزة. وأفيادت مصادر 
فلسيطينية أن زوارق العيدو أطلقت 

النران وعيدٍد مين القذائف يف عرض 
البحير مما أحدث أصيوات انفجارات 
ضخمة عىل شياطئ البحر. وأشارت 

اسيتهدفت  االحتيالل  زوارق  أن  إىل 
الصياديين، فيميا لم يبليغ عن وقوع 
اصابات أو ارضار بمراكب الصيادين.

صنعاء تحيي ذكرى استشهاد المهندس وسليماني

قوات االحتالل تستهدف الصيادين الفلسطينيين في غزة
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»اغتيال القادة«
لعل ما يلفت االنتباه يف املشهد العراقي العام، هو أن 
بداي�ة عام 2020 كانت امتداًدا مبارًشا آلخر صفحة 
يف س�جل عام 2019، حيث إن عملية اغتيال كل من 
نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي الحاج ابو مهدي 
املهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاس�م سليماني 
بواس�طة طائرة امريكية قرب مطار بغ�داد الدويل، 
فجر الثالث من كان�ون الثاني-يناير 2020، جاءت 
وكأنه�ا اس�تكمال لعملي�ات قصف طال�ت مقرات 
للحشد الشعبي يف قضاء القائم عىل الحدود العراقية 
- الس�ورية يف التاس�ع والعرشين من ش�هر كانون 
االول - ديس�مرب 2019، وم�ا بينهم�ا كان مش�هد 
الغض�ب الجماهريي أمام الس�فارة األمريكية داخل 
املنطق�ة الخرضاء مرتبًكا ومضطرًبا ومقلًقا اىل حد 

كبري.
ل�م تكن عملي�ة اغتي�ال املهندس وس�ليماني حدًثا 
عادًي�ا عاب�رًا، بل إنها مثل�ت تحوال كب�ريا وانتقالة 
خط�رية يف طبيع�ة املواجهة ب�ن الوالي�ات املتحدة 
األمريكي�ة م�ن جانب وعم�وم مح�ور املقاومة من 
جان�ب آخ�ر، وبالت�ايل فإنه م�ن الطبيعي ج�ًدا أن 
تتواص�ل وتتس�ع تفاع�ات وتداعيات ذل�ك الحدث 
لتش�كل جزًءا من صورة املشهد الس�يايس واالمني 

لعام 2020.
  فاس�تهداف الحش�د وقادت�ه م�ن قب�ل الوالي�ات 
املتح�دة األمريكي�ة مّث�ل انتهاًكا س�افرًا للس�يادة 
الوطني�ة وخرًق�ا فاضًحا ل�كل القوان�ن واملواثيق 
واألع�راف الدولي�ة. وق�د قوبل�ت جريم�ة اغتي�ال 
املهندس وس�ليماني بردود فع�ل داخلية وخارجية 
غاضبة ومس�تنكرة، فضًا عن جملة من الخطوات 
واالجراءات العملية. ففي الخامس من شهر كانون 
الثاني-يناي�ر، أي بع�د يومن م�ن االغتيال، صوت 
مجل�س الن�واب العراق�ي باالجماع عىل ق�رار يلزم 
الحكومة بالعمل عىل انهاء التواجد األجنبي بأرسع 
وق�ت، ويف الراب�ع عرش من�ه رصح متحدث باس�م 
مكت�ب رئيس ال�وزراء الس�ابق عادل عب�د املهدي، 
»ان الحكوم�ة لن ترتاجع عن ق�رار الربملان القايض 
بإخ�راج القوات األجنبية من األرايض العراقية«، ويف 
الرابع والعرشين من ذات الش�هر شهدت العاصمة 
بغ�داد تدف�ق حش�ود مليوني�ة غفرية م�ن مختلف 
املحافظات تحت شعار »جمعة طرد املحتل« للتعبري 
عن رفض التواجد االمريكي يف الباد، وعكس�ت تلك 
الحشود موقًفا وتوجًها واحًدا عىل الصعيد السيايس 
والجماهريي والنخبوي، قلما يتحقق يف ظل س�احة 
حافل�ة بالكثري من الحس�ابات واملصال�ح الخاصة 

واالختاف�ات والتقاطع�ات الح�ادة.

»كورونا.. الزائر الثقيل!«
واذا كان�ت عملي�ة اغتي�ال املهن�دس وس�ليماني، 
وقبله�ا اس�تهداف الحش�د الش�عبي، ق�د بل�ورت 
وفرض�ت حقائق ومعطيات سياس�ية جديدة خال 
عام 2020، فإن جائحة كورونا التي اطلت برأس�ها 
عىل العالم اواخ�ر عام 2019، وصلت اىل العراق بعد 

حوايل ثاثة ش�هور، بعد ان كانت قد رضبت العديد 
م�ن الدول واوقعت فيه�ا االف االصابات والوفيات، 
وقد تأكدت اول اصابة يف العراق يف الرابع والعرشين 
من ش�هر ش�باط-فرباير، بمدينة النجف االرشف، 
ليتصاع�د بعد ذل�ك الخط البياني الع�داد االصابات 
والوفي�ات يف مختل�ف محافظ�ات وم�دن الباد، ال 

سيما العاصمة بغداد.
وقد حرص�ت الجهات الحكومية ع�ىل اتخاذ حزمة 
م�ن االج�راءات الوقائي�ة، م�ن قبيل انش�اء وفتح 
مستش�فيات ومراك�ز صحي�ة جدي�دة مخصصة 
لع�اج مرىض كورونا، فضا ع�ن تهيئة العديد من 
املستشفيات املوجودة الس�تقبال املصابن، هذا اىل 
جان�ب فرض حظر التجوال الكيل يف بعض االحيان، 
والجزئ�ي يف احيان اخرى، واغ�اق االماكن العامة، 
وتقلي�ص ال�دوام الرس�مي يف املؤسس�ات والدوائر 
الحكومي�ة، وف�رض آلي�ات التباع�د االجتماع�ي، 
وارت�داء وس�ائل الوقاي�ة الرضوري�ة كالكمامات 
مختل�ف  اس�تخدام  ع�ىل  والتثقي�ف  والقف�ازات، 
مواد التعقي�م والتعفري يف مختل�ف االماكن العامة 

والخاصة.
وبس�بب عدم التزام وتقي�د املواطن�ن بالتعليمات 
واالج�راءات الصحية الوقائية وألس�باب أخرى غري 
معروفة، ارتفعت معدالت االصابة بفريوس كورونا 
حت�ى قاربت خمس�ة آالف اصاب�ة، وأكثر من مائة 
حال�ة وف�اة يومًيا، علم�ا ان تلك الزي�ادات حصلت 
يف ظ�ل تطبيق اج�راءات الحظ�ر الجزئ�ي وارتفاع 
درج�ات الحرارة، بي�د انه بعد فرتة م�ن الزمن عاد 
الخ�ط البيان�ي لاصاب�ات والوفي�ات ليتج�ه نحو 
االسفل، بحيث ان االسابيع او االيام االخرية من عام 
2020 س�جلت ادنى عدد من االصابات والوفيات يف 
مقابل تزايد معدالت الش�فاء بشكل ملحوظ، اذ انه 
يف الي�وم االخري م�ن العام املنرصم، بلغ�ت الوفيات 
خمس�ة فقط، واالصاب�ات 849 اصابة، فيما وصل 
ع�دد حاالت الش�فاء اىل 1493، علما ان العدد الكيل 
لاصابات منذ ظه�ور اول اصابة حتى نهاية العام 
بلغ )595291(، والوفي�ات )12813(، بينما وصل 

معدل حاالت الشفاء اىل اكثر من %90.

»عقدة التشكيل الحكومي«
سياس�ًيا، ش�كل اختي�ار رئي�س وزراء جديد خلفا 
لرئي�س ال�وزراء املس�تقيل يف اواخر ش�هر ترشين 
الثاني-نوفم�رب 2019 ع�ادل عبد امله�دي عىل وقع 
الحرك�ة االصاحي�ة االحتجاجية، هاجس�ا مقلقا 
للجمي�ع، ال س�يما م�ع تباي�ن ال�رؤى واملواق�ف 
واالتجاه�ات، واس�تمرار ضغ�ط الش�ارع، فبع�د 
فش�ل املكل�ف االول بتش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة 
الوزي�ر الس�ابق محمد توفي�ق ع�اوي يف نيل ثقة 
الربملان، وانس�حاب واعتذار املكلف الثاني، محافظ 
النجف الس�ابق عدن�ان الزريف عن مهم�ة التكليف، 
انته�ى االم�ر اىل رئيس جه�از  املخابرات مصطفى 
الكاظمي، الذي كلف يف التاس�ع من ش�هر نيسان-
ابريل بتش�كيل الحكومة وسط دعم وتأييد من قبل 

اغلب الق�وى والكيانات السياس�ية، ليكمل املهمة 
وتنال تش�كيلته الحكومية ثقة الربملان يف الس�ابع 

من شهر ايار-مايو من العام املايض.
ورغ�م ان ت�ويل الكاظمي رئاس�ة الوزراء، س�اهم 
بادئ االمر يف تخفيف ح�دة التوترات واالضطرابات 
يف الش�ارع العراق�ي، باعتب�ار ان تولي�ه للمنصب 
التنفي�ذي االول جاء كأحد مخرج�ات التظاهرات، 
اال ان واق�ع الح�ال ل�م يتبدل كثريا، وظل�ت الوعود 
يف االع�م االغل�ب ح�ربا ع�ىل ورق، الس�باب ذاتي�ة 
وموضوعي�ة، ربما كان من بينه�ا او ابرزها االزمة 
االقتصادي�ة التي ألقت بظالها ع�ىل العراق نتيجة 
جائح�ة كورونا وتراجع اس�عار النف�ط، اضف اىل 
ذل�ك، أن امله�ام االساس�ية املفرتض�ة ع�ىل عات�ق 
الحكوم�ة، واملتمثل�ة بإج�راء االنتخاب�ات املبكرة، 
واس�تعادة الس�يادة الوطنية، وتهدئة الشارع عرب 

تلبي�ة مطاليب�ه االساس�ية، لم تتحقق باملس�توى 
املطل�وب، وهو ما افق�د الثقة بها نس�بيا، وجعلها 
يف مرم�ى االنتقادات الح�ادة والاذع�ة من جهات 

سياسية وشعبية مختلفة.
وبينم�ا كان املش�هد العراقي الع�ام يحفل بأزمات 
ومش�اكل وتحدي�ات سياس�ية وأمني�ة وصحي�ة، 
فإن األزم�ة أو األزمات االقتصادية جاءت لتش�كل 
الراب�ط بن األزمات والتحديات األخرى، س�واء من 
حي�ث األس�باب واملس�ببات، أو من حي�ث النتائج 

واملعطيات.            
فجائح�ة كورونا، خلقت ف�وىض عارمة واضطراًبا 
كبريًا يف املشهد االقتصادي العاملي، وعرضت أسواق 
النف�ط له�زات عنيف�ة أدت اىل انخف�اض ح�اد يف 
اس�عاره، ارتباطا برتاجع الطلب عليه جراء الش�لل 
ش�به الت�ام ال�ذي س�ببته جائح�ة كورونا بش�تى 

مفاصل حركة التجارة واملال واالستثمار.
وال ش�ك أن بل�ًدا مث�ل الع�راق يعتمد بنس�بة %95 
ع�ىل العائ�دات النفطية، ال بد أن يتأث�ر كثريًا، وهذا 
م�ا حص�ل، فبعد ت�رضر أغل�ب نش�اطات القطاع 
الخ�اص، امت�د ال�رضر اىل موظفي الدول�ة، حينما 
توف�ر  لع�دم  تتأخ�ر  الش�هرية  رواتبه�م  راح�ت 
الس�يولة املالية الكافية لدى الدولة، وفيما بعد فإن 
الحكومة، ومن ضمن اجراءاتها وخطواتها العملية 
ملواجهة االزمة االقتصادي�ة، أقدمت عىل االقرتاض 
الداخ�يل والخارج�ي، ومن ث�م قامت، ألج�ل تقليل 
نس�بة العجز يف موازنة ع�ام 2021، بخفض قيمة 
العملة املحلية )الدينار( أمام الدوالر االمريكي، وهو 
م�ا اعتربه بعض الخرباء واملتخصصن يف الش�ؤون 
املالية واالقتصادية تخبًطا حكومًيا يف ادارة وتسيري 
ش�ؤون الباد، س�وف يفيض اىل املزيد من املش�اكل 

واالزمات االقتصادية واملجتمعية.    
واذا كان�ت األزم�ة االقتصادي�ة نتيج�ة لجائح�ة 
كورون�ا، فإنها ينبغي أن ال تكون س�بًبا يف حصول 
هزات وتصدعات عنيفة يف كي�ان الدولة واملجتمع، 
ال�ذي هو باألص�ل يعاني من الهشاش�ة والضعف، 
وه�ذا م�ا يقول�ه ويؤك�ده الخ�رباء واملختص�ون، 
ألن غي�اب الحل�ول واملعالج�ات الواقعي�ة لازمات 
االقتصادي�ة ال ب�د أن ينعك�س رسيًعا ع�ىل مجمل 
املس�احات وامليادين األخرى، وبالتايل يضع الجميع 

أمام خيارات سيئة وخطرية.
والخي�ارات الس�يئة والخط�رية التي بات�ت حديث 
الشارع وكواليس السياسة وأروقة الفكر والثقافة، 
م�ن الطبيعي أن تلقي بظالها الثقيلة عىل مش�هد 
العام الجديد، لتصوغه وف�ق لغة الحقائق واألرقام 

املتبلورة والشاخصة عىل أرض الواقع.

بقلم/غسان سعود
ها هي دول العال�م تتصارع عىل موطئ قدٍم يف ليبيا، فيما 
أح�ٌد من هذه الدول نفس�ها ال يكرتث بالع�روض اللبنانية 
مل�لء الفراغات. يذهب بع�ض السياس�ين اللبنانين عبثاً 
إىل أنق�رة إلقناعه�ا باالس�تثمار يف السياس�ة اللبناني�ة؛ 
فتكون اإلجابة ب�أن الرتكّي مهتمٌّ بس�وريا وليبيا والعراق 
والبلق�ان وغري مهتمٍّ بأي اس�تثماٍر س�يايسٍّ لبنانّي كبري؛ 
وم�ا أن بدأ الطرف الرتكي يتقّدم خط�وًة تجاه لبنان، ُبعيد 
تفج�ري املرفأ، حتى تراجع خطوت�ن إىل الوراء، وكأّنه تنّبه 

للمستنقع الذي قد يغرق فيه. 
ويتكّرر الحال نفس�ه بالنس�بة إىل فرنس�ا الت�ي لم تجد يف 
لبنان ما يس�تحق االس�تثمار في�ه غري وقف�ٍة رمزية عند 
السيدة فريوز. إّن لبنان بكّل بساطٍة، غري موجوٍد بالنسبة 
ألوروب�ا إالّ يف صل�وات الكريس الرس�ويل. خال الس�نوات 
القليل�ة املاضية كان�ت دوائر االتح�اد األوروبي تقارن بن 
معّدالت النمو يف هذا البلد وحجم استرياد السيارات الجديدة 

من أوروبا، لتخُلَص إىل التأكيد بأّن لبنان بلٌد غري طبيعّي.
ع�ىل الصعيد االقتص�ادي والثق�ايف والس�يايس، نحن غري 
مرئّين بالنسبة إىل أوروبا وتركيا من جهة، وكذلك بالنسبة 
إىل الصن وروس�يا من جهٍة أخرى. فمن�ذ وصول الرئيس 
ميش�ال عون إىل بعبدا، تترّصف الدبلوماسية الروسية عىل 
اعتبار أّنها ال تفهم العربية حن يس�أل الرئيس عما يحول 
دون اس�تحداث م�رصٍف تجاريٍّ جدي�ٍد يف لبنان، يس�مح 

بضخ ثاثة أو أربعة مليارات يف خزائن املرصف املركزي. 
يمكن ألّي عاقٍل أن يقارن بن ما أنفقته موس�كو لبس�ط 

نفوذها عىل الخارطة الس�ورية، وما هي مستعدٌة إلنفاقه 
يف لبنان: صفر، ال يشء، وال حتى روبل واحد. 

م�ن ناحيتها، تق�ول الصن إّن اس�تثماراتها يف لبنان رهن 
انته�اء العم�ل الذي لم يبدأ عىل إنش�اء س�كة الحديد التي 
ترب�ط س�وريا بالعراق، وه�ي س�تقّرر الحقاً م�ا إذا كان 
التصدي�ر م�ن مرافئ س�وريا يكفيها أو أّنها س�تحتاج إىل 
مرفأ لبنانيٍّ أيضاً. باملحصلة، نحن بالنس�بة للصن مجرد 

مرشوع مرفأٍ محتمل، ال أكثر.
كّل ما يعني األمريكي هو محاولة الحّد من نفوذ حزب الله، 
ملا يش�ّكله من خطٍر عىل »إرسائي�ل«. كان األمريكي يعتقد 
ع�ام 2005 أن�ه س�يتمّكن من وص�ل أوتوس�رتاد الجنوب 
ب�األرايض الفلس�طينية املحتلة، ع�ىل أنقاض ح�زب الله. 
لكّنه خرس جميع معاركه السياسية واألمنية والعسكرية، 
وقّرر االستعاضة عن الرّب، باستخدام البحر والجو، إليصال 
الس�ّواح إىل تل أبيب. وهكذا، خرج باملعادلة التي نعيش�ها 
الي�وم: لبنان غري األمريك�ّي الهوى، املعاك�س لرغبات ويلّ 
العهد الس�عودي ونزوات�ه، املؤّيد لحزب الل�ه، يعني لبنان 

ر إقتصادياً. املدمَّ
تج�در اإلش�ارة إىل أّن املعادلة األمريكية يف م�ا خّص لبنان 
وحزب الله، تكاد تكون هي نفسها أيضاً املعادلة اإليرانية، 
حي�ث يمكن اس�تخدام العب�ارات نفس�ها: ما ت�راه إيران 
وتحس�ب له حس�اباً هو حزب الله ال لبن�ان، فهي تتعامل 
م�ع لبنان يف س�ياق نظرتها إىل ح�زب الله. وعلي�ه، يجدر 
باللبناني�ن أن يفخروا ب�«مراقد عنزاته�م«، إذ ال الصيني 
وال األوروب�ي وال الرتك�ي وال اإليران�ي وال األمريك�ي وال 
الس�وري وال الخليجي مهتّمون بالبلد؛ ويف حال وجود ثمة 
طاولة مفاوضاٍت إقليميٍة أو دولية، لن يكون لبنان العظيم 
موجوداً، ألّنه ما من أحٍد مس�تعدٌّ للتنازل عن بعض نفوذه 

يف أّي مكاٍن آخر يف العالم، ليزيد نفوذه يف لبنان. 
ثمة أمٍر واقٍع لبنانيٍّ يس�ّلم به جمي�ع األفرقاء اإلقليمين 
والدولين، وهو ما اخترصه األمن العام لحزب الله الس�يد 
حس�ن نرصالل�ه يف »حوار العام«، مش�رياً إىل أن مش�اكلنا 
وحلولها داخليٌة رصف؛ فنحن غري مرئين بالنسبة للخارج 

وأمورنا ال تعنيهم ال من قريب وال من بعيد.
يكمن السؤال الرئييس هنا، كيف يرّد حزب الله؟ إذ ال ُيعقل 
أن تقول الواليات املتحدة إّن االنهيار االقتصادي هو نتيجة 

موقفنا السيايس، فريّد الحزب، فليكن االنهيار إذن. 
األمني�ة والعس�كرية  املع�ادالت  إّن إس�قاط  م�ن يق�ول 

والسياس�ية وحت�ى الثقافي�ة واإلعامي�ة ممك�ٌن، فيم�ا 
إسقاط املعادالت االقتصادية مستحيل؟ 

ال شّك يف هذا الس�ياق، أّن السياسة ليست موقفاً سياسياً 
فحس�ب، إنما هي أيضاً توّجهاٌت اقتصادية وحكٌم وإدارة. 
ومن انت�رص يف السياس�ة، معنيٌّ مبارشًة به�ذه العنارص 
جمع�اء، مهما كان حج�م الّصعاب اإلقليمي�ة امللقاة عىل 

عاتقه. 
وإذا كان ح�زب الل�ه يتح�ّدث عن الرشق باعتب�اره البديل 
الوحيد، فإنه من ال�رضوري مصارحة الناس بماهّية هذا 
املرشوع االقتصادي الذي يحمل عنوان الرشق، أي أين يبدأ 
وأي�ن ينتهي، وما هي تفاصيله، بعي�داً طبعاً عن صناديق 

اإلعاشة وحاويات الزجاج واألملنيوم وناقات النفط. 
هذه جميعها تربعاٌت ُتش�كر الدول الصديقة عليها، لكّنها 

ليست مرشوعاً اقتصادياً وال مكانًة لهذا البلد. إّن الوظيفة 
السياس�ية للبنان واضح�ٌة اليوم؛ لكن م�اذا عن الوظيفة 

االقتصادية؟ هذا ما يتأّخر حزب الله يف توضيحه. 
إّن الح�زب ال�ذي تهون علي�ه أصعب األزمات العس�كرية 
واألمنية والسياسية، يصعب عليه حّل أزمة ثقٍة بن جربان 
باسيل وسعد الحريري، لتش�كيل حكومٍة تكرّس انتصاره 

السيايس؟
إّن الحزب الذي يقود أعتى املعارك إلخراج العراق من دائرة 
النفوذ األمريكي الداع�ي، يصعب عليه نقل هذا االقتصاد 
اللبنان�ي الصغ�ري، املتعّثر واملنه�ار من الخي�ارات الغربية 

البائسة إىل خياراٍت أخرى!
الحزب الذي يحارب لقلب كل التوازنات اليمنية الس�عودية 
ويسّجل نجاحاً باهراً، تراه يقتنع هنا؛ ويقتنع حن يخربه 

رئي�س الحكوم�ة حس�ان دي�اب أن االنفتاح عىل س�وريا 
والع�راق وإيران وروس�يا والص�ن والتع�اون معهم دونه 

صعوبات!
يف »حوار العام«، يقول الس�يد إنه يستلطف وصف القيادة 
الس�ورية ب�«النظ�ام«، مل�ا تمّثل ه�ذه الكلمة م�ن معاٍن 
نقيض�ٍة للف�وىض؛ لكن م�اذا عن تل�ك الف�وىض الزاحفة 

نحونا؟ 
ال يمكن لحزب الله القول إنها مسألٌة يّتفق عليها األفرقاء 
السياس�يون، فه�و م�ن أس�قط ذل�ك املرشوع الس�يايس 
االقتص�ادي، ولي�س األفرقاء، وه�و املعن�ّي األول واألخري 
بتحدي�د ماهّية البدي�ل؛ الرشق عنوان امل�رشوع؛ ولكن ما 

هي تفاصيله؟
من البديهي أّن رّواد املرشوع الس�اقط غرُي معنّين بتأمن 
ط�رٍح بديل؛ فحزب الله هو املعن�ّي األوحد. الحزب أوالً، ثّم 
اآلخري�ن، ألّنه يف املعركة السياس�ية، كان رائ�داً، يأتي من 

بعده البقّية. 
حلف�اء الحزب مختلفون بش�أن الكهرب�اء؛ ولكن أو ليس 
ل�دى هذا األخري خّط�ة وخارطة طريق من أج�ل تأمينها؟ 
حلف�اء الح�زب مختلفون بش�أن رياض س�امة؛ ألم يكن 
لديه تصّوٌر الس�تعادة األم�وال املنهوب�ة واملهرّبة؟ اختلف 
حلفاء الحزب بش�أن الطلب من الص�ن التكرّم علينا، كما 
تفعل مع الكثري من البلدان، بنصف مليون س�ائٍح سنوياً؛ 
أل�م يمتل�ك الحزب خّط�ًة ملصارح�ة الصن بهذا الش�أن؟ 
تتباين وجهات الّنظر بن حلفاء الحزب بشأن املوافقة عىل 
الع�رض اإليران�ي لبيعنا النفط بالعمل�ة اللبنانية؛ ألم يكن 
لدى الحزب مرشوٌع ملفاوضة اإليرانين بهذا الش�أن؟ ومن 
ثّم اختلفوا بش�أن التوّجه إىل دمش�ق للرشوع يف محادثاٍت 
جدّيٍة هي األوىل من نوعها لتأمن عودٍة آمنٍة ورسيعٍة ألكرب 
ز الحزب خارطة طريٍق  عدٍد ممكٍن من النازح�ن؛ ألم ُيجهَّ

يف هذا امللف؟
م�ن الناحي�ة العملّي�ة، ال يمك�ن تخّيل الح�زب يحارب يف 
السياس�ة واألمن والعس�كر واإلعام بكل هذه الرشاس�ة، 
ويش�هد فصول انهيار االقتص�اد دون أن يتحرّك. ال يمكن 
تخّيله أبداً يسلّم بكل بساطٍة بالقدر االقتصادي كما تحّدده 
واش�نطن، أو يتحّصن غذائياً لس�نواٍت مديدة يف انتظار أن 
تغرّي الواليات املتحدة سياساتها. كان الحزب رأس حربٍة يف 
قيادة التحّول السيايس الجذري، وال بّد أن يكون هو نفسه 

الرائد يف قيادة تغيري الواقع االقتصادي.

حصاد 2020 في العراق.. تحديات السيادة والصحة والمال واالقتصاد

في انتظار مشروع حزب اهلل االقتصادي

الحزب الذي يحارب لقلب كل 
التوازنات اليمنية السعودية ويسّجل 
نجاحًا باهرًا، تراه يقتنع هنا؛ ويقتنع 

حين يخبره رئيس الحكومة أن 
االنفتاح على سوريا والعراق وإيران 

وروسيا والصين والتعاون معهم 
دونه صعوبات

بغداد/ عادل الجبوري

لم تكن عملية اغتيال المهندس وسليماني حدًثا عادًيا عابًرا، بل إنها مثلت تحوال كبيرا وانتقالة خطيرة في طبيعة 
المواجهة بين الواليات المتحدة األميركية من جانب وعموم محور المقاومة من جانب آخر

كان »حوار العام« على قناة الميادين زاخرًا بالتفاصيل السياسية والعسكرية واالستخباراتية لما تعيشه بلدان المنطقة منذ نحو عشر سنوات، 
وليس منذ عاٍم فقط. لكْن كلّما وصل الحوار إلى ملف لبنان، ينقبض الحديث وتنكفئ التفاصيل وتضيق المساحة، فحجم الموضوع تحّدده حّدة 

الصراع. هذا البلد لم تعد تتصارع فيه الدول الكبرى أو حتى اإلقليمية أو الصغرى، فمن الناحية العملّية، ال يوجد مضيٌق ذهبيٌّ يزّنر بيروت، 
وال جونية هي كركوك، وال عكار بمنزلة حلب، وال طرابلس لبنان هي طرابلس الغرب. 

كّل ما يعني األميركي هو محاولة الحّد من نفوذ حزب اهلل،
 لما يشّكله من خطٍر على إسرائيل
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لتسقط حكومة 
الرياضة!

دخلت الرياضة العراقية يف حلقات متش�ابكة من الرصاع املصلحي 
مع أواخر عام 2020 ُتعرَف بدايته وُتجَهل نهايته مع خيوط الفجر 
األوىل لع�ام جديد يحِمل كثرياً من املفاجآت الصاِدمة كس�ابقه عىل 
مس�توى العاملني يف األندية واالتحادات الغاِرق�ة يف أزماتها نتيجة 
صمت األجهزة الرقابية التي تركت أكداس ملفات الُش�بهات املالية 
واإلدارية تقّوض ثقة الش�ارع الريايض بهذا املس�ؤول وذاك البطل 

وتلك املؤسسة عىل خلفية خروٍق لم تقّيد ضد معلوٍم حتى اآلن! 
أيُّ ع�اٍم ن�ودّع.. حرسات�ه أكثر م�ن مرّساته، ولم يك�ن أي ريايض 
يتوق�ع أن تتصاع�د فيه حّدة التهافت ع�ىل املناصب مثلما جرى يف 
مؤتم�ري اللجن�ة األوملبية الوطني�ة ش�باط 2019 وترشين الثاني 
2020، واللذي�ن كان مصريهم�ا اإلبط�ال قضائي�اً ودولي�اً لع�دم 
صفاء النفوس املتنافس�ة للظفر بمقاع�د التنفيذي، وبناء محاِور 
تس�تهدف كل جهد خرّي بذريع�ة عدم االصطفاف معه�ا! ولم يزل 
بع�ض املنتفعني م�ن التنازع يخّبئون أعواد الثقاب ملش�اِعل أخرى 
تس�تقبل عام 2021 بحراِئق ال تدع س�احة الرياضة تنعم بالهدوء، 
فقد ابتىل الوسط اإلعالمي هو اآلخر بثلّة من صانعي املشاكل حتى 
وإن لم يجدوا قضية لإلثارة يذهبوا لشتم بعضهم البعض والتنكيل 

والتهازل أمام شاشات التلفاز أو يف مواقع التواصل االجتماعي!
وإذا كان فاي�روس 2020 ق�د خط�ف أربعة من أش�هر العبي جيل 
الثمانيني�ات والتس�عينيات للق�رن امل�ايض مّمن س�ّطروا قصصاً 
مؤثرة عىل أديم املالع�ب، فإن فايروس 2021 هو األكثر فتكاً ليس 
عىل صعيد الصّحة البرّشية التي تتصدّى له بالوعي وااللتزام بقيود 
الحجر والتباُعد، بل بالعقول الرياضية التي توِشك أن ُتدّمر آخر ما 
تبّق�ى ألمل إنقاذها من تدّخالت طارئة ألطراٍف ال عالقة لها بكيان 
الرياض�ة، وإن ارتدت معاطف الرقابة والقان�ون والنزاهة، فالحّل 
لن َينُفذ إال من جهتي الوزارة القّطاعية واألوملبية الدولية املعنّيتان 

بخارطة الطريق الرسمية املضمونة بالنظام األوملبي العاملي.
لة من عاٍم اىل عام حتى  س�أبقى ش�خصياً محتفظاً بأمنيتي املؤجَّ
تتحّقق، أن تبادر الحكومة االتحادية بإس�قاط )حكومة الرياضة( 
املتغّولة منذ عام 2003 بتحالف ممثلني ألندية واتحادات ما انفّكوا 
ع�ن إدارتها، وذل�ك بإصدار ق�رار ج�ريء ُتخْصِخص في�ه جميع 
املؤّسس�ات الرياضية التي ظلّت معتاش�ة عىل ميزانياتها السنوية 
املاّرة عرب مجلس النواب لخدمة الش�عب ولي�س لزيادة ثراء بعض 
املتنّفذي�ن ع�ىل كرايس تلك املؤسس�ات! هذا ما يش�كو منه جميع 
الرياضيني سواء يف لقاءاتهم اإلعالمية أم يف حساباتهم بالسوشيال 

ميديا!
بإصدار قرار الخْصَخصة هذا، س�تتفّرغ الحكومة وممثلتها وزارة 
الش�باب والرياضة لعمله�ا الحقيقي من أجل االرتق�اء بجيل الغد 
وتفعي�ل برامجه�ا لبناء املالع�ب والقاعات واملس�ابح ليمارس�وا 
رياضاته�م فيه�ا بعيداً ع�ن التنافس غري الرشيف بط�رق التزوير 
والرسقة واملحاربة الشخصية، أما األندية واالتحادات واألكاديميات 
ومراكز املوهبة س�تلقى الدعم من رجال األعمال ليؤّسسوا هيئات 
إداري�ة تس�تمد رشعيتها م�ن اعضاء الجمعي�ة العمومي�ة وُنبِعد 
تصّدع�ات مع�ارك املس�تفيدين م�ن مواقعها ليتناطح�وا بعضهم 

ببعض بعيداً عن أجهزة الدولة واملجلس النيابي ووسائل اإلعالم. 
ال غ�ري القوان�ني واألنظم�ة تضبط إيق�اع العم�ل اإلداري واملايل يف 
دوائ�ر الرياض�ة املطالبة باإلنج�از والتخطي�ط واملتابع�ة لتأهيل 
األبطال للدورات األوملبية التي مازلنا ننظر لها كاس�تحقاق ثانوي 
تح�ت وطأة الخوف م�ن التعّهد عىل بلوغ مركٍز ما حتى يف الدورات 
اآلس�يوية التي س�نبقى نتغّنى بميداليات أبطال العراق يف العقدين 

السبعيني والثمانيني من القرن املايض! 
َع�الَم تتظاه�رون بأنك�م األفض�ل قي�ادة ومس�ؤولية يف األوملبية 
واالتح�ادات واألندي�ة ألكثر م�ن 17 عام�اً؟ أرحل�وا واتركوها ملن 
يس�تطيع تحقيق أماني الجماهري لالحتفاء ببطل آس�يوي وأوملبي 
أس�وة بأبطال عرب من س�وريا والجزائر ومرص وغريهم ال تمتلك 
لجانه�م األوملبي�ة مئ�ات املاليني م�ن ال�دوالرات كالت�ي أهدرت يف 
رياضتنا وبعضها جاري البحث عن س�بب اختفائها! ومع ذلك 
ترّب�ع ابطال ه�ذه الدول ع�ىل قّمة املجد الري�ايض العاملي 
بع�د أن حّول�وا األموال املتاحة لهم اىل مش�اريع وطنية 
واعتل�وا منّص�ات التتويج، وس�يحتفي التاريخ بهم 
مئات السنني إكراماً لشجاعتهم والتزامهم بأخالق 
التنافس وتحقيقه�م االنتصارات برغم التحّديات 

العظيمة.
مب�ارك ق�دوم ع�ام 2021.. ف�كل ع�اٍم م�ى 

ورياضتنا ليست بخري..!

إياد الصالحي

رايض  امل�درب  أك�د 
ع�دة  أن  شنيش�ل، 
يف  تس�ببت  عوام�ل 
الفرق  تراجع مستوى 
الجماهريية يف املوس�م 
ع�ن  وابتعاده�ا  الح�ايل، 
الص�دارة بعد مرور 11 جولة 

من الدوري العراقي.
ويتصدر نادي نفط الوس�ط الئحة 
الرتتي�ب بعد م�رور 11 جولة برصيد 
23 نقط�ة، يليه فريق الرشطة برصيد 20 

نقطة.
مس�توى  »تراج�ع  شنيش�ل  وق�ال 
أندي�ة ال�دوري بص�ورة عام�ة والف�رق 

الجماهريية بش�كل خ�اص يعود لعدة أس�باب أهمها جائحة 
كورونا التي أرضت بالجميع«.

وزاد: »باإلضاف�ة إىل قص�ور واض�ح يف عمل بع�ض اإلدارات، 
لعدم وجود برنامج واضح ومس�تمر يف تأهيل الالعبني يف ظل 
توقف الدوري لفرتة طويلة، ما أنعكس بش�كل سلبي عىل أداء 
الالعبني وظهرت النتائج الس�لبية وش�حة األهداف يف الدوري 

بصورة عامة«.
وأضاف: »النقطة اإليجابية التي البد اإلشارة لها املوسم الحايل 
ه�و تقارب املس�تويات بني األندية، واش�تعال املنافس�ة عىل 
ص�دارة الرتتي�ب، متوقعا أن تكون هناك متغ�ريات يف املرحلة 
الثانية من الدوري وانحصار املنافسة بني 5 أندية عىل اللقب«.

وأردف: »بع�ض األندي�ة نجحت يف التخطيط للموس�م الحايل 
خصوص�ا األندية الت�ي اعتمدت ع�ىل الوجوه الش�ابة، حيث 
كس�بت ه�ذه األندي�ة الظ�روف م�ن خ�الل غي�اب الضغ�ط 

الجماهريي يف مواجهة األندية الكبرية«.
واس�تكمل: »كذلك وجودهم مع ه�ذه األندية يمنحهم فرصة 
البح�ث عن إثبات ال�ذات من خالل العمل مع أندية مس�تقرة 
إداري�ا وتعم�ل بعيد ع�ن الضغوطات الجماهريي�ة، ألنها من 

األساس ال تملك قاعدة جماهريية«.
وأش�ار: »بعض النقاط املهمة تؤثر بشكل إيجابي عىل عطاء 
الالعب، منها االس�تقرار امل�ايل والتزام اإلدارات بمس�تحقات 
الالعبني، واالس�تقرار الفني واإلداري، ومناخ تدريب بعيد عن 
الضغوط، وتلك التفاصيل تدفع الالعب الش�اب لتقديم أفضل 

ما لديه«.
وأت�م رايض شنيش�ل: »املوس�م الح�ايل إىل اآلن ل�م يبوح بكل 
أرساره، وربم�ا تش�هد بع�ض األندي�ة الكثري م�ن املتغريات، 
بعضه�ا س�يظهر ع�ىل الئح�ة ترتي�ب الف�رق بع�د منتصف 

الدوري«.

ق�ررت الهي�أة التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي لكرة 
الق�دم إلغ�اء مبارات�ي منتخبن�ا الوطني للش�باب 
امام منتخ�ب لبنان األوملبي والت�ي كان من املقرر 
إقامتهم�ا بالس�ادس والتاس�ع م�ن الش�هر 

الجاري يف محافظة كربالء املقدسة. 
وكان�ت املباراتان املق�رر إقامتهما ضمن 

تحضريات منتخب الش�باب لبطولة آسيا تحت 19، 
والت�ي تم إلغاؤها م�ن قبل االتحاد اآلس�يوي لكرة 
القدم.  وخاطبت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي 
الجانب اللبناني بخصوص الغاء املباراتني الوديتني 
أم�ام منتخب لبن�ان االوملبي، وذلك بس�بب ظروف 

كورونا وقيود السفر، والغاء بطولة آسيا للشباب.

إلغاء وديتي منتخب الشباب أمام منتخب لبنان 

قاسم حكمًا لنصف نهائي بطولة األندية العربية 

شنيشل ينتقد غياب التخطيط لدى األندية الجماهيرية

اس�تعاد الزوراء، ذاك�رة االنتص�ارات، بعودته من 
ملع�ب الكفل، فائزًا عىل مضيفه القاس�م، بهدفني 

دون رد، يف إطار الجولة 12 من الدوري املمتاز.
وع�اد ال�زوراء إىل توازن�ه بع�د أن خ�رس الجول�ة 
املاضي�ة أمام زاخو، وفس�خ عقد مدربه الس�ابق 

باسم قاسم.
وقاد املدرب املس�اعد حيدر عب�د األمري، الزوراء، يف 
املباراة. ورغم صمود القاسم يف الشوط األول، لكن 
الزوراء تمكن من تس�جيل هدفني عن طريق مهند 
عب�د الرحي�م وعالء عب�د الزه�رة يف الدقيقتني 64 
و80. ورفع الزوراء رصي�ده إىل 19 نقطة يف املركز 
الراب�ع، بينما تجمد رصيد القاس�م عند 7 نقاط يف 

ذيل الرتتيب.

اس�تعاد ال�زوراء، ذاك�رة االنتصارات، بعودت�ه من ملعب الكف�ل، فائزًا عىل 
مضيفه القاسم، بهدفني دون رد، يف إطار الجولة 12 من الدوري املمتاز.

وعاد الزوراء إىل توازنه بعد أن خرس الجولة املاضية أمام زاخو، وفسخ 
عقد مدربه الس�ابق باس�م قاس�م. وقاد املدرب املساعد حيدر عبد 

األم�ري، ال�زوراء، يف املباراة. ورغم صمود القاس�م يف الش�وط 
األول، لك�ن ال�زوراء تمكن من تس�جيل هدف�ني عن طريق 

مهن�د عبد الرحيم وعالء عبد الزهرة يف الدقيقتني 64 و80. 
ورف�ع الزوراء رصيده إىل 19 نقطة يف املركز الرابع، بينما 

تجمد رصيد القاسم عند 7 نقاط يف ذيل الرتتيب.

سمى االتحاد العربي لكرة القدم حكمنا الدويل مهند 
قاس�م، والحكم املس�اعد واثق مدلل، لقيادة مباراة 
إياب نصف نهائي بطولة األندية العربية بني الرجاء 
املغربي واإلسماعييل املرصي يف املباراة التي ستقام 
يف املغرب.  وستقاُم مباراة نصف النهائي يف الحادي 
عرش من الش�هر الجاري، فيما سيس�افُر الحكمان 
مهند قاس�م واملس�اعد واث�ق مدل�ل إىل املغرب يوم 
الخمي�س املقبل.. علماً أن مب�اراة الذهاب يف مرص 

انتهت بفوز اإلسماعييل بهدٍف نظيف.

قال ش�امل كام�ل، نائب رئي�س الهيئ�ة التطبيعية، 
إن منتخب العراق س�يواجه نظ�ريه الفيتنامي، ودًيا 
يف 25 آذار املقب�ل، ضم�ن تحضريات أس�ود الرافدين 

للتصفيات اآلسيوية املشرتكة.
وأضاف ش�امل »اتح�اد هونج كونج أخربن�ا بإقامة 
مبارات�ه أم�ام العراق، ع�ىل أرض�ه يف 30 آذار، ضمن 

مباريات املجموعة الثالثة«.
وتاب�ع »فضلنا خ�وض مباراة ودية قريب�ة من هونج 
كونج، من أجل تأقلم الالعبني عىل األجواء، ولذلك وقع 

االختيار عىل فيتنام«.
من جهة اخرى أوضح هش�ام محمد املنس�ق اإلعالمي 
للمنتخب العراقي، أن أس�ود الرافدين سيواجه اإلمارات 
ودي�ا بالالعب�ني املحلي�ني، م�ع التحاق اثن�ني فقط من 

املحرتفني.
وقال إن »املنتخب العراقي س�يغادر إىل اإلمارات 7 كانون 
الثان�ي الحايل، تحضريا ملواجهة منتخ�ب اإلمارات املقررة 
ي�وم 12 من نفس الش�هر، تحضريا للتصفي�ات املزدوجة 

املؤهلة لكأس آسيا واملونديال.
وأض�اف »املباراة خ�ارج أيام الفيف�ا وبالت�ايل ال يمكن دعوة 
املحرتفني وس�نخوض املباراة باملحلي�ني، باإلضافة إىل محرتفني 
اثن�ني هم�ا ريبني س�والقا املتفرغ حالي�ا وعيل عدنان بع�د انتهاء 

موسمه وال يزال العبا حرا«.
وأش�ار هش�ام محم�د، إىل أن هناك مفاوض�ات مع ن�ادي كريليا 
س�وفيتوف الرويس، ملنح الالعب صفاء هادي االلتحاق بالفريق 
واملش�اركة يف املباراة الودية، لكن إىل اآلن لم نستلم ردا رسميا 
بمش�اركته. يذك�ر أن املنتخ�ب العراقي س�يخوض مباراة 
واحدة م�ع املنتخب اإلماراتي، بعد إلغاء البطولة الرباعية 
الت�ي كان�ت مقررة بمش�اركة 4 منتخبات هي أيس�لندا 

والكونغو واإلمارات إىل جانب منتخب العراق.

اعل�ن الجه�از الفني لفري�ق نادي امان�ة بغداد، جع�ل كل الوحدات 
التدريبية للفريق مغلقة.

وق�ال عدي صبار مس�ؤول اع�الم النادي ان »الجه�از الفني بقيادة 
عص�ام حمد قرر ان تكون تدريبات الفريق مغلقة وبدون اي تواجد 

خارجي وذلك السباب فنية بحتة عىل حد وصفه«.
واض�اف صبار ان »القرار ش�مل ايضا منع العب�ي الفريق كافة من 

الظهور  االعالمي وعدم االدالء بالترصيحات عرب وسائل االعالم«.
واش�ار صب�ار اىل ان »الق�رار يطبق م�ن االعالن عنه وسيس�تمر اىل 
اش�عار اخر«، مبينا ان »القرار اتخذ بغية عدم تش�تت ذهن الالعبني 

والرتكيز عىل مش�وارهم الكروي وادائهم داخل امللعب خالل منافسات 
الدوري املمتاز«.

امانة بغداد 
يمنع العبيه
 من الظهور 

االعالمي 

منتخبنا الوطني يواجه 
فيتنام ودًيا

إصابة علي حيدر ُتبعده الزوراء يهزم القاسم بثنائية 
عن سلة الحشد الشعبي



كش�ف تقرير صحفي إيطايل، ع�ن رفض نابويل عرض أتلتيك�و مدريد لضم مهاجمه 
البولندي أركاديوش ميليك، يف املريكاتو الشتوي الجاري.

وفس�خ أتلتيكو مدريد عقده مع مهاجمه اإلس�باني دييجو كوس�تا، ويبحث حالًيا عن 
مهاج�م جديد لتعويض�ه. وخرج ميليك من حس�ابات نابويل منذ الصي�ف املايض، لكنه 

ل�م يغادر، ليتم اس�تبعاده من قائمة الفري�ق، حيث ينتهي عقده بنهاية هذا املوس�م. 
وبحسب صحيفة »كوريري ديللو سبورت« اإليطالية، فإن أتلتيكو مدريد تقدم بعرض 
قيمته 6 ماليني يورو، من أجل ضم ميليك هذا الش�هر، لكنه قوبل بالرفض من نابويل. 
وأش�ار التقرير، إىل تمس�ك نابويل بالحصول عىل ما ال يقل عن 15 إىل 16 مليون يورو 
)يتضم�ن املكاف�آت( للموافق�ة عىل رحي�ل ميليك يف كان�ون الثان�ي الجاري.وأوضح 
التقرير، أن رحيل ميليك عن نابويل يف يناير بات مهدًدا بالفش�ل، نظرًا لعدم اس�تعداد 

أي ناٍد لدفع هذا الرقم، يف العب ينتهي تعاقده بنهاية املوسم.

قدم ن�ادي ريال مدري�د، عرًضا ج�اًدا، للتعاقد 
مع النمساوي دافيد أالبا، مدافع بايرن ميونخ، 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
وينته�ي عقد أالبا مع باي�رن ميونخ يف الصيف 
املقبل، وأعلن األخري، عدم النجاح يف التوصل إىل 

اتفاق مع الالعب حول التجديد.
ووفًقا لصحيفة »ماركا«، فإن ريال مدريد قدم 
عرًضا للنجم النمساوي ملدة 4 مواسم، وبراتب 

سنوي يبلغ 10 ماليني يورو.
وكان�ت تقارير صحفية أخ�رى زعمت أن ريال 
مدري�د رف�ع عرض�ه إىل 12 مليون ي�ورو، وأن 
العقد مدته 3 مواس�م، لكن »م�اركا« تؤكد أن 

هذا العرض الوحيد من املرينجي.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن نواي�ا الالع�ب نحو 
تمثيل ريال مدريد واللعب يف الليجا واضحة، لذا 
يسعى املرينجي لحسم الصفقة يف أقرب وقت.

وأوضحت أن زي�ن الدين زيدان م�درب امللكي، 
س�عيد ج�ًدا بالصفقة، بس�بب ق�درة أالبا عىل 
اللعب يف قلب الدفاع، باإلضافة إىل مركز الظهري 

األيرس.
وقال�ت »م�اركا« إن أالبا س�يمنح زي�زو بدياًل 
لس�ريجيو رام�وس يف حال�ة مغادرت�ه، وق�د 
ينافس رافائي�ل فاران عىل مركزه بالتش�كيلة 

األساسية.

أن  ش�ك  ال 
الع�ام  بداي�ة 
الجديد، تعني 
الب�اب  فت�ح 
رحي�ل  أم�ام 

الالعبني الذين تنتهي عقودهم مع نهاية 
املوس�م، ويس�مح لالعب�ني بالتخطي�ط 
ومعرف�ة  ط�رف  أي  م�ع  ملس�تقبلهم 

وجهتهم التالية فور انتهاء التعاقد.
واعتادت األندية، محاول�ة عدم الوصول 

إىل العام األخري من عقد الالعبني، والقيام 
بتجدي�د عق�ود النج�وم من أج�ل تجنب 
املش�كالت، بزيادة قيم�ة العقود أو حتى 
حرم�ان املنافس�ني م�ن الف�وز بصفقة 

قوية.

لكن الوصول إىل الحافة يتسبب يف ارتفاع 
س�عر الصفق�ة، إم�ا أن يرض�خ النادي 
أو يرح�ل الالع�ب بال مش�كالت يف نهاية 

املوسم.
ازدي�اد  يف  كورون�ا  جائح�ة  وس�اهمت 

األمور س�وءا لألندية التي تقلص هامش 
املن�اورة، خاصة وأنها تعان�ي اقتصادًيا 
ع�ن  لعجزه�ا  ي�ؤدي  مم�ا  باألس�اس، 
س�داد الروات�ب الفلكية لبع�ض الالعبني 
وال�روط الجزائية عالوة عىل الصفقات 

الكربى.
وهكذا يدخل عام 2021 حاماًل إىل س�وق 
االنتقاالت الش�توية، العبني م�ن الطراز 

الثقيل.
ويتص�در ليونيل مي�ي، ه�ذه القائمة، 
حي�ث ينته�ي عق�ده م�ع برش�لونة يف 

حزيران املقبل.
كم�ا ي�ربز النمس�اوي ديفيد أالب�ا أيضا 
ضمن دائرة األه�داف الكربى التي يمكن 
س�ريجيو  غ�رار  ع�ىل  اآلن،  تحقيقه�ا 

أجويرو وأنخيل دي ماريا.
وكان أالبا أحد أهم األعمدة األساس�ية يف 
بايرن ميون�خ، لكنه انضم إىل س�ريجيو 
رام�وس، قائد ريال مدري�د والذي ينتهي 
عقده مع امللكي يف حزيران املقبل، يف فئة 

املدافعني من قائمة املغادرين املحتملني.
وعان�ى أجوي�رو يف املواس�م األخرية من 
تكرار جلوسه عىل دكة البدالء وقد يرحل 
ع�ن إنجلرتا يف الصي�ف املقبل. ل�ذا ومع 
وصول�ه إىل عم�ر 32 عاما، ب�ات الالعب 

يفكر يف عقد آخر ضخم.
وينطب�ق املوق�ف ذاته ع�ىل مواطنه دي 
ماري�ا يف باري�س س�ان جريم�ان، لكن 
وص�ول مواطن�ه ماوريس�يو بوكيتينو 
لحديقة األمراء قد يقنع الالعب بالعدول 

عن فكرة الرحيل.
وينتظر العبون مخرضمون مثل كافاني 
الذي انتقل ملدة عام إىل مانشسرت يونايتد، 
إبراهيموفيت�ش  زالت�ان  والس�ويدي 
املقب�ل،  حزي�ران  انته�اء  مي�الن،  م�ع 
وهما خي�اران جيدان للغاي�ة ألي فريق 

خصوًصا يف ظل ارتفاع أسعار الالعبني.

باملثل، بدأ العد التنازيل بالنس�بة لجريوم 
بواتينج مدافع بايرن ميونخ، وشكودران 

موستايف العب آرسنال الحايل.
أم�ا الحال�ة األكث�ر لفًت�ا لالنتب�اه فهي 
مس�عود أوزيل، أحد أمل�ع املواهب يف كرة 
القدم العاملية، الذي لم تعد األنباء تتوارد 
حوله مؤخرا، ويب�دو أن تواجده يف لندن 

مسألة وقت.
كذل�ك، يث�ري موق�ف الح�ارس اإليط�ايل 
جيانلويجي دوناروما االهتمام، وفش�ل 
مي�الن يف تمدي�د عق�ده. وه�و م�ا ق�د 
يحمل أنباء جي�دة لريال مدريد أحد أبرز 
الس�اعني وراء الظفر بالحارس اإليطايل 

الشاب.
ويربز راموس ع�ىل رأس قائمة الالعبني 
اإلس�بان يف س�وق االنتقاالت، ولم يجدد 
قائ�د املرينجي عق�ده مع الفري�ق، مما 
فتح املج�ال أمام التكهنات حول وجهته 

املقبلة.
أم�ا وضع زميل�ه لوكاس فاس�كيز فقد 
تغ�ري تماًم�ا، وبعد فرتة من ع�دم اللعب 
أساس�يا لوقت طوي�ل، دخ�ل الالعب يف 
حسابات مدربه زين الدين زيدان مجددا.

كذل�ك، تنته�ي عالق�ة ريك�ي بويج مع 
البلوجران�ا يف 30 حزي�ران املقبل، ورغم 
موهبت�ه وأس�لوب لعب�ه املمي�ز، لك�ن 

مستقبله ال يزال غامًضا.
واق�رتب الفري�ق الكتالون�ي بش�دة من 
الحص�ول ع�ىل خدم�ات إريك جارس�يا 
الذي أوش�ك عقده مع مانشسرت سيتي 
عىل االنتهاء، بعد أن ظل البارس�ا يتابعه 

لوقت طويل.
بينما يبدو مس�تقبل خايف مارتينيز أقل 
وضوًح�ا، حي�ث تنتهي عالقت�ه ببايرن 
ميون�خ، ونفس اليشء بالنس�بة لخوان 
مات�ا ال�ذي ب�ات أق�رب ملغ�ادرة أول�د 

ترافورد.

قائمة االنتقاالت الشتوية تضم العبين من الطراز الثقيل 

ريال مدريد
 يتحرك بجدية 

لضم أالبا

االحد 3 كانون الثاين
2021  العدد  2494

 السنة 
العاشرة

7الرياضية

نابولي يرفض 
عرض أتلتيكو

 مدريد  لضم ميليك

يخط�ط أح�د األندي�ة الكربى 
يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز، 

للتعاقد مع اإليطايل جيانلويجي 
دوناروم�ا، حارس ميالن، خالل 
عق�د  املقبل.وينته�ي  الصي�ف 
دوناروم�ا مع مي�الن يف الصيف 
املقب�ل، ول�م يص�ل الطرفان إىل 
اتفاق بش�أن التجديد حتى اآلن، 

لذا يستطيع الحارس التوقيع ألي 
ناٍد بدًءا من الش�هر الجاري.ووفًقا 

الربيطاني�ة،  ص�ن«  »ذا  لصحيف�ة 
ف�إن تش�يلي يخط�ط للتوقيع مع 

دوناروما، رغم تعاقد البلوز هذا املوسم 
مع الحارس الس�نغايل إدوارد ميندي.وأشارت 

إىل أن تش�يلي أج�رى  الصحيف�ة الربيطاني�ة 
اتصاالت بالفعل مع دوناروما، إلقناعه بالقدوم 

إىل ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز.وأوضح�ت أن 
تش�يلي يواجه منافس�ة قوي�ة يف صفقة 
دوناروما م�ن إنرت ويوفنت�وس، اللذين قد 
يقنعا الحارس بع�رض مغٍر لعدم مغادرة 

الكالتشيو
عل�ن  أ
ن  ج�ا
أوالس،  ميشال 
لي�ون  رئي�س 
استس�المه  الفرن�ي، 
الهولندي  أمام رغب�ة مهاجم�ه 
ممفيس ديب�اي، بش�أن تحديد 
مصريه م�ع النادي.وينتهي عقد 
ديباي م�ع ليون يف الصيف املقبل، وس�بق أن 
رف�ض كل عروض الن�ادي الفرني للتجديد، 
وهناك أنباء حول رحيله يف املريكاتو الش�توي 

الجاري.
وق�ال أوالس، عرب حس�ابه عىل »تويرت«: »ش�كرًا 
لك ممفيس عىل كل م�ا تفعله كالعب كرة قدم يف 

ليون«.
وأضاف: »تش�عر هنا وكأنك يف بيت�ك، وأنت أيًضا 
رجل اس�تثنائي ومثال للطموح. أنت ستبقى هنا 

للفرتة التي تريدها«.
وكان ديب�اي هدًفا رئيس�ًيا لربش�لونة يف الصيف 
امل�ايض، بن�اء ع�ىل رغب�ة رونالد كوم�ان، مدرب 
البارس�ا، كم�ا يحظ�ى باهتم�ام باري�س س�ان 

جريمان.

كش�ف كارلو أنش�يلوتي، املدي�ر الفني 
إليفرتون، عن رس سقوط الفريق )0-1( 

أمام وست هام، يف الدوري اإلنجليزي.
وحقق وس�ت ه�ام الف�وز بفضل هدف 
متأخ�ر م�ن العب�ه توماس سوتش�يك، 
ليبق�ى إيفرتون يف املرك�ز الرابع برصيد 
29 نقطة، بف�ارق 4 نقاط عن ليفربول 
ترصي�ح  يف  أنش�يلوتي،  املتصدر.وق�ال 
صفح�ي بع�د املب�اراة، إن الالعب�ني ل�م 
يكونوا يف كامل لياقتهم، معربا عن أمله 
يف عودتهم إىل س�ابق لياقته�م وتألقهم 
قب�ل املواجه�ة املقبل�ة يف ال�دوري أمام 
وولفرهامبت�ون بعد 11 يوما.واس�تعاد 
املهاجم الربازييل ريتشارليس�ون سابق 
لياقت�ه بع�د إصابت�ه بارتج�اج يف امل�خ 

ب�كأس الرابط�ة، لكنه لم يك�ن يف كامل 
تألقه أم�ام املرم�ى تماما، مث�ل هداف 
الفري�ق هذا املوس�م دومني�ك كالفرت-

ليوين.ولعدم اكتم�ال لياقته بعد إصابة 
يف ربل�ة الس�اق، ل�م يش�ارك خامي�س 

رودريجي�ز أساس�يا م�ن 
البداية وش�ارك بديال بعد 
ذل�ك، لك�ن الفريق فش�ل 
يف تحقي�ق فوزه الخامس 
ال�دوري،  الت�وايل يف  ع�ىل 
بعد أن حقق انتصارات يف 
مواجهة تشيلي وليسرت 
وشيفيلد  وآرسنال  سيتي 

يونايتد.
وأض�اف امل�درب اإليطايل: 

»األداء كان جي�دا خ�الل الفرتة األخرية. 
لعبن�ا مباري�ات صعبة وحققن�ا نتائج 
جي�دة، لكن هذا لم يك�ن حارضا اليوم.. 
وروحن�ا  ثقتن�ا  ع�ىل  الحف�اظ  امله�م 

املعنوية«.

جذب الدنماركي كريس�تيان إريكس�ن، نجم وسط إنرت ميالن، 
انتباه أحد األندية اإلسبانية، ملحاولة ضمه يف املريكاتو الشتوي، 

إىل جانب االهتمام الكبري من باريس سان جريمان.
وأعلن إنرت يف األيام األخرية، تواجد إريكس�ن يف سوق االنتقاالت 
الش�توي؛ من أجل رحيله بعد خروجه من خطط أنطونيو كونتي، املدير 
الفني للنرياتزوري، بعدما عاش الالعب يف معاناة كبرية ملدة س�نة منذ 
انضمام�ه يف كان�ون الثان�ي 2019.وأكدت تقارير، أن س�ان جريمان 
هو األقرب لحس�م الصفقة بش�كل كبري، يف ظل اقرتاب ماوريس�يو 
بوكيتينو، مدرب إريكس�ن السابق يف توتنهام، من تويل قيادة الفريق 

الباريي.
لكن صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«، ذكرت أن سان جريمان ليس 
فقط من يحاول التعاقد مع إريكس�ن، بل إن نادي فالنس�يا اإلس�باني 
أيًضا يبحث عن تعزيز صفوفه بضم الالعب.وأضافت أن املشكلة الوحيدة 
هي أن فالنس�يا يريد ضم إريكسن يف صفقة عىل سبيل اإلعارة، مشرية إىل 

أنه ليس لديهم إمكانية للتفاوض حول رشاء الالعب بشكل مبارش.
وتابع�ت أن فالنس�يا يري�د بجانب اإلعارة، أن يس�اهم اإلنرت يف دفع نس�بة من 
راتب الالعب البالغ 7.5 مليون يورو، خاصة وأنه راتب كبري جًدا بالنسبة لخزائن 

النادي.

أنشيلوتي: اللياقة سبب خسارتنا امام وست هام 

فالنسيا يزاحم سان جيرمان للتعاقد مع إريكسن

على رأسهم ميسي وراموس

تشيلسي يفكر بالتعاقد مع دوناروما

ليون يوافق على مغادرة ديباي
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املتنبيالثقافـي

كفىبَكداًءأنترىاملوَتشافيا

أمانيا وَحسُباملناياأنيكنَّ

تمنَّيتهاملاتمنيَتأنترى
صديقاًفأعَياأوعدواًُمداجياً

َحببتَكقلبيقبَلُحّبَكمننأى

وقدكانغداراًفُكنأنَتوافيا

وأعلمأنالبنييشكيكَبعدُه

فلسَتفؤاديإنرأيتَكشاكيا

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

قلالاإلمامعيلبلنأبيطاللب»عليهالسلالم«أصدقائكثالثة
صديقلك،وصديلقصديقلك،وعدوعلدوكواليكلونالصديق

صديًقاحتىيحفظأخاهيفثالًثايفغيبتهونكبتهووفاته.
الصداقلةالحقيقيلةالصادقلةهليالتلييجتمعفيهلاالعقل

والقلبوالضمري،منأقوالأمنيالريحاني.
اليسلتحقأنيدعىصديًقاإالمنيرتكيفقلبكفرًحاويمسلح
ملنعينيكدمعةعالقةويربلتعىلكتفكذاتحزن،منأقوال

نبالقندس.
قلالحكيممنحكملاءالعلربالصديقالحميمعلدةيفالباليا

وعمدةيفاملِحن،وبلسميفالنوائب،ومرهميفالشدائد.
صديقلكهوكفايلةحاجتكهلوحقلكاللذىتزرعلهباملحبة
وتحصلدهبالشلكرومائدتلكوموقلدكألنلكتأتيإليلهجائًعا

وتسعىوراءهمستدفًئا،منأجملأقوالجربانخليل.

عىلسورالحقيقِةخابظنِّي

ىبالتَّجنيِّ وُبعِثَرماتبقَّ

ويفُعمقِاملسائلراحيشكو
مفاهيمالوصايِةدونمنِّ

ُتخبئُهاملسافُةذاتُصبٍح

ليظهريفمساِءالُبعدمنِّي
ُيقوُِّضمنجداِرالصمِتحرفاً

تماوَجيفضالالِتاملُغنِّي

رشوحاًطاليفعقيلمداها
سأفتحُقفلهابمدادُبنِّ

جهاُتالرُّوُحتاهتيفخياٍل

ُتعلَُّقفيهأغصاُنالتَّمنِّي

عىلسطِرالبدايِةكانمعنًى
َقيفتجاعيٍدوفنِّ تعمَّ

ُتنادينيالحكاياُرغَمُقربي

عجزُتأُجيبهابالرغِمعنِّي

ومازالتشوارُعناثكاىل
َةالوجِعاألغنِّ وترويِقصَّ

شٍئ كلَّ سريويالطفُلعنيِّ
يخُصفواجَعالوطِناألحنِّ

سور الحقيقة
اكرم عطيف

حينملايصحلوالصلصلاليفحرضة

املطر

يغسلبعضامنذنوبه

وهزائمه،

ويغرينربته

يداعبالعشبمرتفا

أوالهيا،

السلكونوحدهفقطملنيجيدتقليم

أظافرالليلبنشوةالسهاد،

للنايصهيلمسهبالنقع

يشاكساللحظات

ويغازلتفاصيلها

بوجع،

يترسبلمعالشهيقكملحهامبرمل

وأفئدةالريحتتلونكرؤانااملأزومة

تتفننبأيأرض

مزقتاملسافاتأشالئها

تبحثلهاعنأرض

تنبتفيهاأزمنة

أجهضتمنرحمعقيم

علهلاتجدملايوايسغلروبالحبيف

عينيها..

وهروبنااملفتونبظله.

ولكن..

هيهات..هيهات

فعندماسقطتآخرورقةمنالشجرة

عندهافقط..

تيقنالعصفورأنعشهبدا

عاريا.

هروب مفتون 
سالم الحمداني 

موىسإبراهيمأبورياش
تخلصلتمنحلدودالفردإىلالعلاماالجتماعي
واإلنسلاني«.وللذافلإنروايلةالتشلكلقيمة
مضافلةللمعرفلةالُيعتلدبهلا،وليلسرشًطا
أنتكلوناملعرفلةمعلوملاتوعلوًملا،فاللغلة
الجميللة،والجملالالرسدي،والحبكلةاملتقنة،

وكلإضافةجديدةللقارئمعرفة.
وقدجاءترواية»الهامش«لخالدسلامح،نًصا
معرفًياوازًنا،لمتشلطحيفالخيال،بلنسلجت
خيوطهلامنالواقعبمهارةوإتقان،هذاالواقع
امللرتعبالحكايلاتالتليتسلتفزأيمبلدعأن
يغوصفيه،ويكتبعنه؛ففيهماهوأكثرخيااًل
منالخيال،وأكثرسوداويةمنأيديستوبيا.

تسلتدعيالروايلةللكتابلةحلولزوايلاكثرية
فيها:احتاللبغدادوملاتالهمنفوىضعارمة،
ليلعمانالذييتلمفيهكليشء،وماالنهارإال
لإلخلراجواملونتلاج،املثليونيفعملانوعاملهم.
الصحافلةوالفلن.باعلةاألوطلان.األملراض
النفسلية.التطرفواإلرهاب.الحراكالسيايس.
إىلسالسلة باإلضافلة والتحلوالت، التنلازالت
اللرسدوعفويته،وجمالاللغة،ودهشلةالقص

ومتعته،والعنواناملشلبعبالدالالتواإليحاءات،
واالسلتهاللاملوفق،والنهايةاملحريةالتيتقرع

أجراسالخطر!

وعىلالرغممنأنكلالعناوينالسابقةمغرية،
إالأنيفضلتالكتابةعن»الزرقاء«؛ألنالزرقاء
مغيبةنسلبًياعنالروايةاألردنيلة،وكأنهُكتب
عليهاأنتكونعىلهامشالهامشيفكليشء،
ويفذللكيقلولالقلاصهشلامالبسلتانيعن
الروايلة:»بعضأحداثهاتدوريفالزرقاء،املدينة
التيتوّسلعتبشلكلرسيلٍعوفوضلوّي،ومن
ذكاءالروايلةأّنهاتلتفلتإىلأنهامشالهامش
هذاقدأنجب)ويالسلخريةاألقدار(شلخصّية
محورّيلةومركزّيلةيفتاريلختقلّبلاتاملنطقة
ومصائرسلّكانها:أبومصعلبالزرقاوي؛ومن
ذكاءالروايةأيًضاأّنهلاالتتبَّعاملكانالزرقاوّي
ملنحيثهوجغرافيامكانّية،بلمنحيثهو
تفاعللمجتمعلّي،بوتقلٌةترتّكزفيهلامختلف
النتائلجاالجتماعّيلةللقهلروالقملعوالفقلر
والفساد«.وقدلخصالبسلتانيصورةالزرقاء
والزرقاويلني،كملاجلاءتيفالروايلة،ويبقلى
التفصيلعلىلعاتقنا.لمتكنالزرقاءيفالرواية
فضلاًءمكانًيامؤثرًا،بلمجردمكانما،ولولم
تلردكلمة»الزرقلاء«و»الغويرية«مللاعرفناأن
بعلضاألحداثتجرييفالزرقلاء،وهذااإلغفال
لميأتعبًثا،بلمقصوًداللتأكيدعىلهامشلية
الزرقاء،وأنهامدينةمنسلية،ليستيفحسبان
صاحلبالقلرار،باإلضافلةإىلأنأيملكانيف
الزرقاءيمثلاملدينةكلها،فالفروقاتجوهرية
بنيملكانوآخلريفالزمنالروائياللذيانتهى
ربيع2006،فالزرقاءقريةكبرية،ووجودبعض
القصورفيهايبدوشاًذا،أشبهبدماملعىلوجه

املدينةاليمتلهابصلة.

»الهامش« رواية عن احتالل العراق وما تاله من فوضى عارمة
يق��ول ال��روايئ العراق��ي وارد ب��در الس��الم: »إن الن��ص 
مع��ريف،  رسد  ه��و  المتع��ددة  رسديات��ه  يف  ال��روايئ 
وه��ذه المعرفة يه تراكم��ات زمنية دائري��ة؛ اجتماعية 
إنت��اج  وإن  مجتمع��ة،  ونفس��ية  وتجاربي��ة  وسياس��ية 

النص بالرضورة هو إنتاج للمعرفة،

»صالة أورفانيللي« تاريخية باطار بوليسي
املراقبالعراقي/متابعة...

صدرحديثاعنالداراملرصيةاللبنانية،أحدثروايات
الروائياملستشلارأرشفالعشلماوى،تحلتعنوان
»صاللةأورفانيليل«،حيثكشلف»العشلماوي«عن
غالفأحدثرواياتهوعلقعليهعىلحسلابهالرسمي
عىلموقعالتواصللاالجتماعي»فيسبوك«:روايتي
الجديلدةصالةأورفانيلليلتصدرعناللداراملرصية
اللبنانيلةبغلالفللفنانكريمآدم،وسلتكونمتاحة

باملكتباتخالليومنيأوثالثة.
والروايلةتلدورحولسلسللةمنالجرأيلمالغامضة
املتالحقة،رسائلغريبة،فاعلمجهول،تشاُبكمعقد
بنيكواليلسصالةامللزادوكواليساملشلهداملرصي
اجتماعيلاًوسياسلياً،وصوالًلخبايلاكواليسالحكم
نفسلهايفخمسحقبمنالسللطة،يشلملهازمن
روائيشاسعوممتدمنأوائلالقرنالعرشينوحتى

سبعينياتهفرتةحكمالسادات.
ىفروايتهالجديدةيخوضارٔشفالعشلماويمغامرة
روائيةفريدة،ربماتكوناالٔكثرطموحاًىفمسلريته،
ليعيلدالتنقيلبىفصفحةمطويةملنتاريخمرص،

كاشلفاًاملسلكوتعنله،علربحكايلةشلأيكةغري
متوقعةتضمهابنيةرسديةغريتقليدية.

للروايلة مجلدداً »العشلماوي« يعلود امللرة، هلذه
التاريخيلة،شلغفهاالٔثلريوالذىترجملهاىٕلعددمن
أبرزعالماتلهالروائيةمثل»تذكلرةوحيدةللقاهرة«
و»سليدةالزمالك»،لكنىفسلياقجديدوبأسٔيلةغري

مسبوقةواالٔهم،بطرحفنىمبتكر.
ويقلدمالعشلماوىروايلةتاريخيةعميقلةىفقالب
بولييسمثري،تجمعبرباعةبنياالستقصاءالتاريخي
والتوظيلفاملبهلرالٔدبالجريملةىفبنيةرسديةغري
تقليديةتجعلملن»صالةأورفانيليل«روايةمختلفة
علىلمسلتوىبنأيهلاوالطريقلةالتلىتتشلكلبها

الحكاية.
وأرشفالعشلماوىقاضمرصي،موللودىف1966،
درسالقانونبكليةالحقوقجامعةالقاهرة،وعقب
تخرجلهعمللفرتةبسليطةمحامياتحلتالتمرين،
ثمانتقلللعمللبجريدةاألهرامبقسلمامليكروفيلم،
بعدهلاالتحلقبالنيابلةالعاملةحيثعمللمحقًقا
جنائيلالسلنواتطويللة،شلاركخاللهلاىفتحقيق
معظمقضاياالرأىالعامىفمرصبحقبةالتسعينيات

وحتىمنتصفاأللفيةالجديدة.

املراقبالعراقي/خاص
اكلدالقاصوالناقدعبدالكريمحسلن
ملرادانلهاقلامجلسلةتوقيلعلكتابه
الجديداملوسومفضاءاتالرسديفشارع
املتنبييفيومالجمعلةاملاضيةبحضور
علددكبلريمناملهتملنيبالنقلدالثقايف

واالدبيالعراقي.
لل)املراقلب ترصيلح يف ملراد وقلال
العراقلي(:انالجمعةاملاضيةشلهدت
جلسلةتوقيلعلكتابيالجديداملوسلوم
فضلاءاتاللرسديفقيرصيلةحنلشيف
شلارعاملتنبليبحضلورعلددكبريمن
املهتمنيبالنقدالثقايفواالدبيالعراقي.

واضلاف:انالكتلابضلّمبلنيثنايلاه
النقديلةعلنمجموعلةملن قراءاتله
الروايلاتواملجاميلعالقصصيلةوهي
مجموعةرؤىسّطرتهايفمجملالرسد،

دّونتهابنفساملتلقيالناقد.
واشللللللاراىلانهلميعتملدمنهجية
بعينهلا،إنملاجعللذائقتهوملاتراكم
لديلهمنحلسفنليدليللهيفالتلقي،
متابًعلافكلرةالنصوتضاعيلفاملتون
التيتشملالخطاب،وسّجلانطباعاته
علنالجوانبالتلييراهلامضيئة،ولم
يتواَنعلنذكراملللحوظاتالتييجدها

معتمة.

مراد يوقع » فضاءات السرد« 
في شارع المتنبي

نصيحة يوسف إدريس للراحل وحيد حامد بعد إصداره أول مجموعة قصصية
املراقبالعراقي/متابعة...

الكاتلب السلبت فجلر عاملنلا علن رحلل
والسيناريستالكبريوحيدحامد،عنعمر77
عاملا،بعدماأنوافتهاملنيلةىفالعنايةاملركزة
بأحداملستشلفياتإثرأزملةصحيةاضطرته
قبلأيلاملدخلولاملستشلفى،وكانلتبداية
الراحللىفعاللماألدبهلوكتابتلهمجموعة
قصصيةتحتعنوان»القمريقتلعاشلقة«،
وقدصدرتمنالهيئةاملرصيةالعامةللكتاب

آنذاك.
بعلدأنتلمإصلداراملجموعلةذهلبالكاتب
الكبلريوحيدحاملدوقتهلاإىلالكاتبالكبري
يوسلفإدريلساللذىيعتلربههلوواألديلب
نجيبمحفلوظوالكاتباملفكلرعبدالرحمن
الرشقلاوى،أسلاتذتهالذينرأوافيلهاملوهبة
وفكلرهإالأنالكاتبيوسلفإدريس،نصحه
بالكتابةيفمجالالدراما،وهومافعلهونجح

فيه.
الكاتبالكبريوحيلدحامدمنمواليد1يوليو

عام1944،وهوكاتبسيناريومرصى،ُعرف
بتقديملهلألعملالاملهملةواملؤثلرةيفتاريخ
السينما،كماعملمععددمناملخرجنيمنهم
سمريسيف،رشيفعرفةوعاطفالطيب.

ونالتأعملالاملؤلفوحيدحاملدإعجابامن
كافةاملحافلاملحلية،والدوليةوحازعنهاعىل
عدةجوائز،وآخرهاىف2020حازجائزةالهرم
الذهبىالتقديريةإلنجلازالعمرمنمهرجان

القاهرةالسينمائىالدوىلىفدورتهالل42.
بدأبكتابةالقصةالقصريةواملرسحيةىفبداية
مشلوارهاألدبي،ثلماتجهإىلالكتابلةلإلذاعة
املرصيلةفقلدمالعديدملناألعملالالدرامية
التليفزيلون إىل اإلذاعلة وملن واملسلسلالت،
و األفلالم علرشات قلدم حيلث والسلينما

املسلسالت.
وللدبقريلةبنلىقريشمركلزمنيلاالقمح
محافظةالرشقية،مرص،وتزوجمناإلعالمية
زينلبسلويدانرئيلسالتليفزيلوناملرصي
سلابقاوهووالداملخلرجالسلينمائيمروان

حامد.
ومنأعمالهالسلينمائية،طائرالليلالحزين،
فتلواتبوالق،غريلبيفبيتي،اللربيء،أرزاق
يادنيا،الراقصةوالسليايس،اإلنسلانيعيش
مرةواحدة،الغول،أناوأنتوسلاعاتالسفر،
معايلالوزير،آخرالرجالاملحرتمني،الهلفوت،
اإلرهلابوالكبلاب،املنيس،اللعبملعالكبار،

ديلالسمكة،عمارةيعقوبيان.

طقوس الراحل محمد علوان جبر الكتابية متشابهة 
في حياته اليومية وجبهات القتال

رافقه شبح الموت وأصوات االنفجارات  

املراقلبالعراقلي/املحلررالثقلايف...
ان جويعلد عبلود يوسلف  الناقلد يلرى
الطقلوسالكتابيلةالتلييمارسلهاالقاص
والروائليالراحلمحمدعللوانجربيفحياته
أعماله،عندملا كل علىل اليومية،تنطبلق
يكلونيفجبهلةالقتلال،ويفأتلونالحلروب
الحامية،وعندملايسلافربالقطلاريفرحللة

طويلة.
خلص نقديلة دراسلة يف جويعلد وقلال
بها)املراقلبالعراقلي(:انتجربلةالقلاص
والروائليالراحللمحملدعللوانجلرب،لهلا
نكهةوطعلمومذاقفكريمختللف،ورؤية
فنيلةعملدعلىلترسليخهاخلاللمسلريته
األدبية،لتكلونالصفةوامليزةالتليتميزبها
علنأقرانهمناللرواةوالقصاصلني،وتتمثل
هذهالسلماتبطقوسكتابيلةغايةيفالدقة
والجهلد،إذأنلهيفتجواللهوترحالله،دائلم
والتدقيلق والتمحيلص واملراقبلة التفكلري
واملتابعلةمنأجلالتقاطملادةخامةتصلح
أنتكلونعمالًقصصياأوروائياً،وهويفذلك
رغموجلودهبنيالناس،يفاملقهى،الشلارع،

السوق،املحافلاالدبية.
واوضلح:االأنالروائييعيلشيفعالمآخر،
عاللمالبحثعنالتقاطاتجديدةتدخلحيز
تفكريهوتشلغله،لتبدأمعهلاعمليةالتكوين
والتشلكيللبنيةالنلص،عندهلاتتداخلتلك
املادةمعمايدورمنأفكارلصناعتهايفرؤيته
الفنية،فتمتزجمعالخيال،معاللغةالرسدية
الخاصةمعاملعالجاتالفنيةومعالسلياقات
الصحيحلةلبناءعملفنيقصيصأوروائي،
فنجدهرسعانماينساقاىلمايشاهدهأمامه

فينشلغلفيهليوظفمعلهكلاملرئياتالتي
تحيطبهلذهاملادةاملرئيةلتدخللمتنالنص
وتنصهللوتتفاعللملعالعنلارصامللتقطة
واملتخيللةواملعالجلاتالفنيلةوتظللتلدور
داخللمخيلتهوأفلكارهيقلبهلاعىلجوانب
عدةملنأجلايصالهااىلملايبتغيه،ويرحل
معهلايطلوفيفأرجاءهافيحلذفويضيف
ويعالجمنأجلإكتمالعمليةالبناء،وفقما
يحبومايريلدالوصولاليهمنتميز.وتابع:
وتمتازكتاباتالقاصوالروائيمحمدعلوان
جرببأنهاتجعلاملرئياتالشليئيةالتييراها
حالةمكملةلعمليةهذاالبناء،ولهادورمهم
يفالتفاعلمعاالحداث،وعندمايحسأنتلك
العنارصتوحدتوانصهلرتيفبوتقةواحدة
وصلارتكتللةقصصيلةناضجلة،وكأنهلا
ثمرةنضجتوحلانقطافها،وعندماتتوحد
تللكالرؤيلةالفنيلةوتتكامل،حينهلاينتقل

بنلااىلعاللمالقصةوفلقاملعالمالتيرسلم
مالمحهاوالتليتداخلتمعبعضهاكعنارص
أساسليةيفمبنلىاللرسدالقصيصبشلكل
يعطيللنصالقصيصهالةخياليةوسحرية
غايةيفالروعة،وهيتدوريفمتنالنصكتلة
،وأقصلدبذلكاملرئياتالشليئية،الشلخصية
،االحداث،الزمان،املكان،الثيمة،بتدفقهائل
وكبريكلهامتحدةمتوحدةغريمنفصلةكما

هوالحاليفقصة)الطبال(:
)تصاعلداللغلطورائحلةالقهوةوالشلمس
واالجسلاددفعلةواحلدةاىلحواسله،لكنه
كانبمنلأىعلنالتواصلمعلهكانمتوحداً
معأشلياءغائرةفيهتتداخلالنغمةيفعينيه
وتشلظىعلىلأخاديدالوجلوهاللذيتحجر
سلمعاحلداًينلاديعليلهكانمنهملكاًمع
ايقاعله،تكررالصوت،توقفوعيناهتتابعان

مصدره،(ص32

ولفتاىلانالعمليةالتنسليقيةالتييخوض
غمارهاالقاصمحمدعلوانجرب،تعتمدعىل
مخيلالخصبيأخذمسلاحةكبريةمنحيز
تفكريهليتحولاىلىشلغلهالشاغلوهاجس
يف القصلة فيعيلش أفلكاره يداعلب ملرن
حياته،تكونجزءمنالهلوساليومي،وهذه
الطقلوسالكتابيةالتييمارسلهاالقاصيف
حياتلهاليومية،تنطبقعىلكلأعماله،عندما
يكلونيفجبهلةالقتلال،ويفأتلونالحلروب
الحامية،وعندملايسلافربالقطلاريفرحللة
طويلة،وكأنلهيفذللكوعندملايلتقطلحظة
تصلحأنتكلونمادةفأنهينقلهاعربخياله
ضاخلافيهاملايؤهلهاللنضلوج،كمانرى
ذلكواضحاًيفهلذاالوصفالذيتتداخلفيه
تلكالعنلارصالتيتحيلنااىلسلحرالرسديف
قصلة)تفاحلةسلقراط(:)كاناحسلايس
بالتعلبوالخلدريرسيانيفأوصايليتسلارع

،ملحلتسلحابةدخلانتصاعدتبلرتاخمن
اسلفلاملقاعلدوبلدأتتغملرالوجلوهوهي
تتصاعلدببطءيشءيشلبهالرغلوةورائحة
نفاذةألشياءتحرتق،تصعدالسحابةوابقى
متسمراًعىلالكريس،أمسكالزجاجباصبعي
والصقوجهيبلهيفمحاولةلكرساالختناق
ورؤيةاألفقاملبسلوطالذييسرياىلالخلف،
ثمةلغطتصاعدمنمؤخرةالعربة.(ص40
ومىضاىلالقول:إضافلةاىلهذافإنالقاص
وملنخلاللتجربتلهيفالحلروبكواحدمن
الجنلودالذينإشلرتكوافيهلاوخاضواغمار
عاملهلااملوحش،حيثشلبحامللوتوالخوف
االنفجلارات واصلوات املشلتعلة والنلريان
والحرمانالغريب،الذيكانيشلكلهاجس
قلقوحلزنلدىاملقاتلالذيكانيشلتاقاىل
االهللوالحبييلةواالصدقاءواملحللةوالناس
وحيلاةاللرتف،انتقللكلهلذاإىلواقلعال

إنسلانيوقلاٍسوظالم،فشلكلمسلاراًآخر
ملنمسلاراتالتجاربالتيتصلبيفتطوير
أدواتاللرسدوعنلارصه،حيلثانضمتكل
هلذهالتجلاربلتكلونالسلياقالفنليالذي
يتبعلهالقاصيفإعدادالنلص،حيثنجدلغة
اللرسديفهذهالنصوصمركبلةبنيأكثرمن
عنرصمنالعنلارصالتيتدخلضمنالرؤية
الفنيلةلهلذهاللغةالتيتعدملنأهماالدوات
التليتسلهميفإنضاجله،وهليخليلطمن
الواقلعوالخيالواملؤثراتالنفسليةالتيهي
حصيلةالتجلاربالحياتيةاملكتسلبةلتنتقل
اىلالواقعيةالسلحريةيفاللغلةبحدذاتها،ثم
اىلالنصبشلكلشامل،ليصلالنصالرسدي
القصيصإىلاملتلقيبلونآخرمختلفبسبب
هذاالتشلكيلوهلذاالتكويناللذييظهرفيه
الجهدالفنيبشلكلجيل،وبهلذافإننانتابع
ادواتاللرسد النلص،وقلدتوحلدت مبنلى
وانصهلرتواتحلدت،لينبثلقمنهلااإليقلاع
واالنسليابيةليشلّكلويّكلونهلذاالتناغلم
والتوحلداللذيينفردفيهالقلاصعناقرانه
ملنصنلاعالقصةالقصلرية،وهكلذانكون
معالعالمالسلاحرالذياليمكلنأنيصلاىل
مرحلةالنضوجتلكاالبتوفراالدواتسلالفة
الذكر.واشلاراىلأناملجموعلةالقصصيلة)
خطلواتالكنغر(للقلاصمحمدعللوانجرب
جلاءتبمبادرةملنااالتحلادالعلاملالدباء
والكتابيفالعراقبطباعةنماذجمنقصصه
بعدرحيله،وبأرشافمنللدنالروائيحنون
مجيدامنيعلاماالتحاد،وبجهوداسلتثنائية
منقبلالروائينيشلوقيكريمحسنوحميد

املختار.

محمد علوان جبريوسف عبود جويعد



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

 2020 العراق  ويودِّع  ساعات  سوى  تبَق  لم 
رافقتها  مؤملة  واحداث  قاسية  ذكريات  وسط 
ووعود  وامنية،  واقتصادية  سياسية  مشكالت 
حكومية تنتظر التنفيذ ملستقبل أفضل وآمال 

بتحقيق الرفاه.
عاش  استثنائي  عام    2020
كورونا  مخاوف  فيه  العراقيون 
وما رافقها من تداعيات اقتصادية 
.وعىل الرغم من األمل املوجود لدى 
املؤرشات  ان  اال  العراقيني،  أغلب 
  2021 تكون  ان  ترجح 
صعبة  مالية  سنة 
تخفيض  ظل  يف 
أمام  الدينار  سعر 
والحديث  الدوالر 
االستقطاعات  عن 
املوظفني. رواتب  يف 
العراق  ودخل 
جوية  بغارة   2020
منسقة  أمريكية 
مطار  قرب 
الدويل  بغداد 
فت  ستهد ا
ين  لشهيد ا
مهدي  أبو 
س  ملهند ا

يف  سليماني  وقاسم 
االول،  كانون  من  الثالت 
وبينما  أيام،  خمسة  وبعد 
الشهيدين  جثمانا  كان 
يطوفان عىل املدن العراقية 
كما  ايران،  ردت  وااليرانية 
اطالق  عرب  متوقعاً،  كان 
عىل  املدى  بعيدة  صواريخ 
أمريكية  عسكرية  قواعد 
عليها  النار  العراقإطالق  يف 
ميناء  يف  الليل  منتصف  يف 
اخرى،  جهة  البرصة.من 
يكافحون  العراقيون  كان 
،ففي  كورونا  فريوس 
النجف  سجلت  شباط   24
وبعد  اصابة  اول  االرشف 
االصابات،  ارتفاع  من  ايام 
حظرا  الحكومة  اعلنت 
محاولة  يف  للتجوال 
من  ومنعه  الوباء  الحتواء 
األمنية  .املخاطر  االنتشار 
واالقتصادية  والسياسية 

ملرشحني  التكليف  فشل  وبعد  املتسارعة 
ليكون  الثقة  الكاظمي  مصطفى  نال    ، اثنني 
أرادت  حيث  آيار  يف  العراقية  للحكومة  رئيساً 
الكاظمي  من  بالتحديد  السياسية  القوى 
االخبار  الكاظمي محط  انتخابات.وظل  تنظيم 
واالهتمام االعالمي، عندما اعلن يف تموز موعد 
ابرز مطالب  التي كانت من  املبكرة  االنتخابات 

الحركة االحتجاجية، وذلك يف حزيران 2021.
.تطور آخر عد بمثابة حدث كبري عىل املستوى 
عن  االول  ترشين  يف  باإلعالن  تمثل  العراقي، 
عن  ممثالن  وقعه  الذي  سنجار”  “اتفاق 
كردستان  اقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة 
والذي يقيض بتطبيع الوضع يف سنجار وخروج 

حزب  ذلك  يف  بما  املسلحة،  املجموعات  كل 
العمال الكردستاني، وعودة النازحني.

نهاية  سبقت  التي  االخرية  االسابيع  وخالل 
سياسياً  حراكاً  العراق  شهد   ،2020 العام 
الفتاً، تمثل بمحاوالت، من جانب كتلة الجبهة 
القالة  النجيفي،  اسامة  بزعامة  العراقية 
الشهرين  الحلبويس.ويف  محمد  الربملان  رئيس 
االخريين من السنة، شهدت بعض مدن وبلدات 
خاصة  تظاهرات،  خروج  كردستان  اقليم 
وانقطاع  تأخر  بسبب  وذلك  السليمانية،  يف 
الرواتب، وشهدت سقوط ضحايا واعمال عنف 
الحكومة  فرضت  بينما  حزبية،  مبان  وحرق 
االنرتنت.ويف  خدمة  قطع  وتم  التجول  حظر 
البابا فرانسيس  اعلن  السابع من كانون االول 

املقبل  آذار  من  الخامس  يف  العراق  سيزور  انه 
تاريخية ولحظة مفصلية من  بابوية  زيارة  يف 
تاريخ العراق واملسيحيني فيه ويف املنطقة، بعد 
موجة سنوات االرهاب الداعيش والقاعدي الذي 
استهدف األقليات ويأمل الفاتيكان والعراقيون 
من  جديدة  صفحة  فرانسيس  زيارة  تكون  أن 
ارتباط  وتأكيد  والتعايش،  والتسامح  الغفران 

املسيحيني بوجودهم يف املنطقة.
االقتصادية  االزمة  دفعت  العام،  نهاية  وقبل 
تخفيض  إىل  الحكومة  املايل  العجز  وضخامة 
أول  إجراء  يف  الدوالر  أمام  الدينار  رصف  سعر 
من نوعه منذ سنوات، األمر الذي يخلق تصوراً 
قد  عاصفة  مالية  سنة  ستكون   2021 ان 

ينتظرها العراق.

كشف محافظ ميسان عيل دواي، عدد املشاريع 
تشغيل  موعد  حدد  فيما  باملحافظة،  املتلكئة 

مرشوع ماء العمارة املوحد.
مرشوعاً   150 من  اكثر  »هناك  إن  دواي:  وقال 
الوزارات  ملختلف  املحافظة  يف  متلكئاً 
والقطاعات«، مؤكداً أنه »تم إجراء جرد وتحديد 
وتمت  املحافظة  يف  املتلكئة  الوزارية  للمشاريع 
اختصاصها  حسب  املعنية   الوزارات  مفاتحة 

برضورة اإلرساع يف انجاز هذه املشاريع«.
وأوضح أنه » تم عقد عدة اجتماعات خاصة مع 
الوزراء املتعاقبني عىل الوزارات وكذلك تم طرحها 
يف  عقد  الذي  اجتماعه  يف  الوزراء  مجلس  عىل 
العليا  التنسيقية  الهيئة  اجتماعات  ويف  ميسان 
املشاريع«،  هذه  موقف  لحسم  املحافظات  بني 
هذا  ملتابعة  فنياً  فريقاً  »كلف  بأنه  منوها  

املوضوع مع الوزارات«.
واضاف دواي أنه » ومنذ تكليفه بادارة املحافظة 
الرتبية  بقطاع  االهتمام  مهامه  أوىل  من  كانت 
الخدمية االخرى،  القطاعات  والتعليم فضالً عن 
الطينية  املدارس  ملف  انهاء  تم  انه  مؤكداً 

بالكامل«.
املدارس  يف  الثالثي  الدوام  انهاء  »تم  انه  واوضح 
بناء  وإعادة  هدم  مشاريع  تنفيذ  خالل  من 
ألكثر من 400 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض 
أطفال كانت آيلة للسقوط«، مبيناً انه »تم انشاء 
مدارس نموذجية مختلفة بسعات ترتاوح بني 12 
اىل 18 صفاً ، باالضافة اىل مدرستني نموذجيتني 

للمتميزين واملتميزات«.
مدرسة  بإنشاء  قامت  املحافظة  أن«  وتابع 
خاصة لرعاية املوهوبني من أبناء املحافظة ببناء 
مشاريع  وكذلك  والتجهيز،  التأثيث  مع  حديث 

املدارس  لبعض  أبنية  إضافة  منها  متفرقة 
بناء  عن  فضالً  أخرى،  مدارس  وتأهيل  وصيانة 
قاعات امتحانية نموذجية تسع الستيعاب أعداد 
الطلبة مؤثثة ومكيفة يف جميع أحياء  كبري من 

واقضية ونواحي املحافظة«.
السكاني  التوسع  »مع  انه  اىل  دواي  واشار 
محافظة  تحتاج  املحافظة  عموم  يف  الحاصل 
ابتدائية  مدرسة   )400( يقارب  ما  إىل  ميسان 
ومتوسطة وإعدادية ورياض أطفال لكي يكون 

الدوام يف املدارس احادياً« .
وبشأن خطط ومشاريع املحافظة قال دواي إنه 
»تمت املبارشة بتنفيذ خطة عام 2019 من خالل 
املنفذة  الرشكات  عىل  واحالتها  املشاريع  اعالن 
»تم  انه  مؤكداً  االقرتاض«،  قانون  اقرار  بعد 
تشكيل فريق العداد الخطة التنموية لعام 2021 
من الكوادر املتقدمة وأقسام التخطيط يف دوائر 

املحافظة«.
تداولية  اجتماعات  عدة  عقد  »تم  انه  واضاف 
حاجة  املحلية  الحكومة  وبينت  الخصوص  بهذا 
الخدمية  والدوائر  كافة  اإلدارية  الوحدات 
والقطاعية األخرى يف املحافظة وحسب أولويات 
اآلن  »الفريق  أن  إىل  الفتاً  الخدمية«،  املشاريع 
حسب  واإلدراج  التدقيق  إجراءات  يف  ماٍض 

الحاجة واألولوية« .
ان  اىل  الزم  لفت  العمارة  ماء  مرشوع  وحول 
»املرشوع وصل اىل نسب انجاز متقدمة تصل اىل 
93.5% ، مبيناً انه »سيتم تشغيله تجريبياً يف 15 

كانون الثاني الحايل«.
دواي،  ذكر  املحافظة  يف  الصحي  الواقع  وبشأن 
ان » املحافظة لم تدَّخر جهداً عىل قطاع الصحة 
األمنية  واألزمات  املادية  اإلمكانيات  قلة  مع 

واالقتصادية وحالة عدم االستقرار الصحي الذي 
يمر به البلد بسبب جائحة )كورونا(«، مشرياً اىل 
أن » املحافظة ركزت يف مشاريعها وخططها عىل 

دعم الواقع الصحي يف املحافظة«.
تخصصية  مراكز  افتتاح  »تم  انه  اىل  ولفت 
ودعم  نموذجية  صحية  ومراكز  ومستشفيات 
األجهزة  من  الكثري  برشاء  ميسان  صحة  دائرة 
التخصصية واألدوية والتي كانت تشكل  الطبية 
مشكلة لدى أبناء املحافظة وان الوضع الصحي 
يف  طموحه   « عن  معربا  مستقر«،  باملحافظة 
لتصل  وتطويرها  الصحية  املؤسسات  توسع 
نقطة  ابعد  اىل  التخصصية  الصحية  الخدمات 

ضمن الحدود اإلدارية للمحافظة«. 
يعد قطاعاً  الكهرباء  »قطاع  أن  اىل  دواي  وأشار 
وان  للدولة  املركزية  اإلدارة  إىل  ويخضع  اتحادياً 
مركز  إىل  خاضعة  تكون  املحافظات  حصص 
موضحاً  الكهرباء«  وزارة  يف  والتحكم  السيطرة 
ما  الكهربائي  التيار  من  املحافظة  »حاجة  أن 
 24 مدار  عىل  لتكون  واط  ميغا   1300 يقارب 
ساعة، بينما املجهز حالياً للمحافظة هو بحدود 
500 ميغا واط وهذا ال يسد احتياج املحافظة من 

الطاقة الكهربائية.«
بتنفيذ  قامت  ميسان  »محافظة  ان  اىل  ولفت 
الكثري من املشاريع عىل مستوى شبكات التوزيع 
والقرى  والنواحي  واالقضية  املحافظة  مركز  يف 
واألرياف منها محطات 11/33 عدد8 ومحطات 
متنقلة عدد2 ومحوالت قدرة )400(kv و)250(

مختلفة  ضغط  وخطوط  محولة   963 بعدد   kv
كم   1,500,000 إىل  تصل  واطئ  و33   11 عايل 
ورشاء آليات ومعدات تخصصية وكهربة األحياء 
متفرقة  ومشاريع  مرشوع   200 بحدود  واملدن 

أخرى.« 
وبشأن حصة املحافظة من املوازنة اكد محافظ 
وأن  إطالقاً  منصفة  غري  »الحصة  ان  ميسان، 
املحافظة لم تتسلَّم مستحقاتها املالية«، مشريا 
منذ  توقفت  االقاليم  تنمية  » تخصيصات  أن  اىل 
االزمة  بسبب   2018 العام  وحتى   2014 العام 

املالية.«
استحقاق  رصف  استكمال  يتم  »لم  انه   وبني 
بنسبة  تقدر  والتي  دوالر  البرتو  من  املحافظة 
30 % وما زالت املحافظة تطالب باستحقاقاتها 

املالية«.
واشار اىل ان » هناك مبالغ مرتاكمة يف ذمة وزارة 
إىل  باإلضافة  دينار،  ترليون  بحدود  تقدر  املالية 
التي  الحدودية  واملنافذ  البرتودوالر  مستحقات 
مازالت وزارة املالية لم ترصف هذه املستحقات 
للمحافظة«.وحول واقع املحافظة الخدمي، قال 
محافظ ميسان: إن املنظمات الدولية والوزارات 
والوزارات  التخطيط  وزارة  مثل  التخصصية 
الخدمية األخرى تشري يف تقاريرها إىل أن محافظة 
املشاريع  يف  متقدمة  انجاز  نسب  لديها  ميسان 
والجسور  والطرق  واملجاري  كاملاء  الخدمية 
واألرصفة والتبليط والكهرباء واالتصاالت وبناء 

املدارس وغريها.
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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.
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عىل  وزاد  العراقي  املواطن  كاهل  اثقل  َهٌم 
الكبرية  املبالغ  , وهي  احماله حمال جديدا 
قبل   , املريض  حسابها  يحسب  التي 
تمثل  مهنتهم  كانت  ألشخاص  مراجعته 
الوقت  يف  و  انها  غري   , املطلقة  االنسانية 
الحارض , اصبحت تجارة هدفها استحصال 
املال من املواطن املريض , بأي طريقة حتى 
 .! الطبيب  انسانية  وان كانت عىل حساب 
فالطب يف البالد ويف بعض مرافقه اقرتب – 
يعد  ولم   , مادية  تجارة  كونه  اىل  لالسف- 
خدمة انسانية و عالجية , و اغلب االطباء 

تحولوا تجارا وسلعتهم املواطن املريض .
بني  تجوالك  عند  لك  تروى  القصص  االف   
عيادات االطباء الذين يحرصون عىل وضع 
و  اسمائهم  اىل  تشري  لوحات  و  اعالناتهم 
بحي  )الكندي(  شارع  يف  اختصاصاتهم 

الحارثية , وغريها من املجمعات الطبية .
 فوىض الواقع الصحي يرويه مراجعو تلك 
اين  اىل   : , متسائلني  وألم  العيادات بمرارة 
االطباء  من  الكثري  كان  اذا  املرىض  يذهب 
اىل  اللجوء  اىل  املتعمد  بسلوكهم  يُجربونهم 
االهلية  واملستشفيات  الخاصة  عياداتهم 
التي يعملون بها بعد الدوام و ايام العطل 
يف  لهم  اهتمام  اي  اعارة  عدم  بسبب   ,
عدم  اىل  اضافة  الحكومية  املستشفيات 
توفر الكثري من االدوية . املواطن عبد الله 
حمد يقول : ان »مستوى تقديم الخدمات 
سياسات  بسبب  و  البالد  يف  الصحية 
الكثري من االطباء الالنسانية التي اتسعت 
اصبح   , االخرية  السنوات  يف  وانترشت 
املراجع  يحتاج  حيث   , جدا  منخفضا 
الف   100 اىل  ادنى  كحد  الخاصة  للعيادات 
دينار بني الكشفية و الفحوصات و رشاء 
الدواء , وهذا ما ال يقدر عليه الفقري )مثيل( 
 ! دينار  االف   10 عىل  يومياً  الذي يحصل   ,
لديه  )مضمد(  مراجعة  اىل  يضطرني  ما   ,
محل صحي يف منطقتنا انا و افراد عائلتي 

, حيث يفحصنا و يكتب لنا دواء !« . 
عرب  الصيدليات  و  العيادات  غالبية  تُدار 

, فلكل طبيب  املبطنة  العالقات  شبكة من 
معامالته الخاصة مع صيدليات ومختربات 
واملشكلة  ايضا  صحيح  والعكس  معينة 
واصحاب  الفقراء  يعانيها  التي  االهم 
يف  املستمر  االرتفاع  هي  املحدود  الدخل 
يبعث  بشكل  االدوية  و  الفحوصات  اجور 
يتنافسون  االطباء  اصبح  بحيث   , القلق 
.-املريض  االجور  بارتفاع  بينهم  فيما 
احمد جاسم , التقيناه عند احد العيادات يف 
شارع الكندي بعد انتهاء مراجعته لطبيب 
»دفعت   : قائال  فتحدث  )س(  الباطنية 
ارسلني  ,ثم  الف دينار  الكشفية 25  اجور 
من  مختربية  فحوصات  إلجراء  الطبيب 
الف   30 كلفتني   , باالسم  يل  حدده  مخترب 
دينار , وبعدها كتب يل الدواء من الصيدلية 
و   ,) عليها  يل  أكد   ( العمارة  بوابة  عند 
الدواء  رشاء  بعد  اليه  الرجوع  مني  طلب 
صاحب  من  دينار  الف   60 ب  فاشرتيته   ,
يدفع  انه  عنه  يعرف  ,الذي  الصيدلية 
االيجارات الشهرية لعيادات بعض االطباء 
يف املجمع مقابل رشاء مرىض اولئك االطباء 
الدواء منه تحديدا«. وناشد جاسم »وزارة 
التي  االسعار  لهذه  حل  بإيجاد  الصحة 
الدخل«  متوسطي  البسطاء  كاهل  تثقل 
 : هاشم  محمد  هاشم  املواطن  .وبحسب 
فأن »الكثري من االطباء يهمهم جمع املال و 
التنافس ماديا فيما بينهم , بارتفاع اجور 
الطبيب  بان  املرض  موهمني   , الكشفيات 
صاحب الكشفية االغىل هو االفضل , غري 
و  الرثة  عيادتهم  ملظهر  ومهتمني  ابهني 
ان اسمائهم بات مشهورة  املتهالكة طاملا 
الدولة  رقابة  غياب  وبسبب   . معروفة«  و 
عمل  تنظم  رادعة  قوانني  ترشيع  وعدم 
وعملهم  املرىض  مع  وعالقتهم  عياداتهم 
من  االطباء  بعض  اضحى  املستشفيات  يف 

اصحاب رؤوس االموال و التجار. 
مراقبون أكدوا عىل اهمية دور الرقابة عىل 
عيادات االطباء و الصيدليات و التي تتباين 
بني  كبرية  بفروقات  فيها  االدوية  اسعار 

مكان و أخر , رغم انها تبيع الدواء نفسه 
و من نفس املنشأ. وبشأن االرتفاع الكبري 
صالح  بالدكتور  اتصلنا  االطباء  اجور  يف 
الحداد امني عام اتحاد اطباء العراق , فبني 
يف  الخاص  الطبي  »القطاع  أن   : حديثه  يف 
القطاع  عىل  طفييل  قطاع  هو   , العراق 
الطبي والصحي الحكومي , فهو غري ثابت 
عىل  يحتوي  ال  و  التحتية  البنى  و  الركائز 
دول  يف  كما  خاصة  صحية  مؤسسة  فكر 
الطبي  القطاع  فيها  التي  العالم  و  الجوار 
باالتفاق  االسعار  و  االدوار  يحدد  الخاص 
االمر  , وهذا  الصحة  التنسيق مع وزارة  و 
اتاح لبعض األطباء تحويل مهنة الطب من 
انسانية اىل تجارية« . املتحدث باسم وزارة 
ان   : كشف  البدر  سيف  الدكتور  الصحة 
»وزير الصحة الدكتور عالء العلوان يحمل 
بإلغاء  اهتماما  اوىل  من  وهو   , مرشوعا 
حددت  التي  املادية  التسعريات  جميع 
واتباع  املالية  لالزمة  كنتيجة   , سابقا 
االن  بها حتى  املعمول  و  التقشف  سياسة 
و  للمستشفيات  املواطنني  مراجعة  لدى 
الحكومية  الطبية  و  الصحية  املؤسسات 
 , سابقا  كانت  كما  رمزية  اعادتها  و 
االدوية  كافة  لتوفري  خطة  وضع  مع 
الالزمة الرضورية , إليمانه بأن الخدمات 
حقوق  من  حق  العالجية  و  الصحية 
العراق  اطباء  نقيب    . العراقي«  املواطن 
ان   : أوضح  محسن  االمري  عبد  الدكتور 
و  االطباء  جميع  الزمت  االطباء  »نقابة 
بدءا من العام الجاري 2019 , باستخدام 
مع  التعامل  يف  خاص  الكرتوني  برنامج 
جميع املرىض , والذي يعتمد فيه اسلوب 
الطبية  االرساالت  و  الكشفيات  كتابة 
 ) )املراجع  املواطن  ليتمكن   , الكرتونيا 
الفحوصات من  واجراء  الدواء  من رشاء 
سونار  اوعيادة  مخترب  او  صيدلية  اي 
,وهذا  معه  يتناسب  الذي  بالسعر 
اصحاب  و  االطباء  بني  االتفاقات  يمنع 

الصيدليات و املختربات .

األنبار،  محافظة  تربية  مديرية  أعلنت 
محارض  ألف   18 من  أكثر  أسماء  رفع 
ومحارضة إىل وزارة املالية بغية رصف 
العقود،  إىل  تحويلهم  أو  مستحقاتهم 
تاهيل 77 مدرسة يف  اعادة  أكدت  فيما 

املحافظة.
االنبار  محافظة  تربية  عام  مدير  وقال 
نافع حسني(: إن لدى املديرية اكثر من 
رفع  تم  ومحارضة،  محارض  الف   18
اىل  ثم  ومن  الرتبية  وزارة  اىل  اسمائهم 
املالية  وزارة  ان  اىل  الفتاً  املالية،  وزارة 
حولت أكثر من 12 الف اسم اىل املوازنة 
اما لغرض رصف مستحقاتهم السنوية 
العقود. نظام  عىل  تثبيتهم  الجل  أو 

دوام الطلبة
املديرية  ان  اكد  الطلبة،  دوام  وبشأن 
تعمل ضمن توجيهات وتوصيات خلية 
املنصة  استخدام  ان  مبيناً   ، االزمة 
غري  الرتبوي  والتلفزيون  االلكرتونية 

كافية.
والكوادر  الطلبة  جميع  ان  اىل  واشار 

بالكمامات  ملتزمون  التدريسية 
للحد  املعقمات  واستخدام  والقفازات 

من انتشار وباء كورونا. 
توصيات  تعمل ضمن  املديرية  ان  واكد 
خلية االزمة الحكومية، معرباً عن أمله 
خالل  ايجابية  نتائج  الطلبة  يقدم  بان 
بالرغم من  الحايل  الدرايس  العام  نهاية 

ازمة جائحة كورونا.
زيادة  عىل  تعمل  مديريته  ان  اىل  ولفت 
الطالب  الستيعاب  التدريس  ساعات 

املنهج الدرايس.

االمتحانات الخارجية
االمتحانات  عىل  التقديم  وحول 
مديرية  ان  اىل  حسني  أشار  الخارجية 
منافذ  ثمانية  فتحت  املحافظة  تربية 
الخارجية،  االمتحانات  عىل  للمتقدمني 
الهائلة  األعداد  من  بالرغم  انه  مؤكداً 
ملتزمة  املديرية  إن  إال  للمتقدمني 
وفق  والعمل  األزمة  خلية  بتوصيات 

مبدأ التباعد االجتماعي.
ياتي  املنافذ  هذه  فتح  ان  واضاف، 

والنجاز  املواطن  كاهل  عن  للتخفيف 
معامالته بوقت قيايس.

مشاريع املدارس
وفيما يتعلق بمشاريع املدارس لفت 

حسني اىل ان املحافظة لديها 
املدارس،  يف  كبري  نقص 

حملة  هناك  ان  مؤكداً 
نفذتها  كربى  اعمار 
االنبار  محافظة 

وبالتعاون مع صندوق 
املحررة  املناطق  إعمار 

مدرسة   77 تاهيل  باعادة 
مناطق  بني  موزعة 

املحافظة.

ترّحل تحدياتها للعام الجديد وسط آمال بانفراج االزمات

كشف عدد المشاريع المتلكئة 
وتحديد موعد تشغيل مشروع ماء العمارة

اطباء يتاجرون بحياة المريض 

تربية األنبار تعلن رفع أسماء 
المحاضرين إلى وزارة المالية 

2020
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نحن لفيف من طالبات وطالب خريجي االعدادية لهذه السنة 
2020-2021 قدمن�ا للجامعات االهلي�ة ومعدالتنا مرتفعة 
)99-98-97-96(   ...وحالي�ا انطلقت مرحلة التس�جيل يف 
الجامع�ات االهلية..وايض�ا قمنا بالتقديم ع�ى )املوازي( و 
)املنحة املجاني�ة( ..نرجو منكم اعطائن�ا فرتة مؤقته لحني 
معرفة قبوالتنا يف)املوازي(و)املنحة املجانية( ليتم انسحابنا 
وصعود االحتياط الن ظروفنا صعبة والنس�تطيع التس�جيل 
االن يف الجامع�ات االهلي�ة وبعده�ا ننس�حب وندفع غرامه 
االنس�حاب واجراءات التسجيل تصبح مضاعفة وغري سهله 

عى طالب.

                                                * سمري صادق

أعلن�ت إدارة دار الرباع�م االيوائي�ة 
يف املثن�ى، انه يأوي حالي�ا 16 حالة 
م�ن عم�ر 6 - 18 س�نة، فيما دعت 
إىل زي�ادة الدع�م م�ن قب�ل الجهات 
الحكومية واملنظمات الدولية لتقديم 

خدمات أفضل لتلك الرشيحة.
وقالت مديرة املركز رجاء س�ام  ان 
الفئ�ات املوج�ودة يف املرك�ز توزعت 

بني اليتم والتفرقة الزوجية.
واشارت إىل ان الخدمات التي يقدمها 
املركز إضافة إىل املأوى هي التدريس 
والرعاية الصحي�ة ووجبات الطعام 
واإلرش�اد النفيس، فض�ا عن مبالغ 

مالية توضع يف صندوق خاص.

التجاري�ة  املح�ال  أصح�اب  ع�دد م�ن  ش�كا 
والبسطات يف شارعي الدغارة والتحدي وسوق 
القصاب�ني وس�ط الديوانية من ت�ردي الوضع 

الخدمي وطفح مياه املجاري.
وقال مراس�لنا ان العاملني يف السوق يناشدون 
الحكوم�ة املحلي�ة والدوائ�ر الخدمي�ة بإيجاد 
حل�ول ملش�كلة طفح املج�اري وس�حب املياه 
املتجمعة يف الش�وارع والحد من انتشار االرياح 

ومخلفات القصابني التي أثرت عىل اشغالهم.

قالت وزارة االتصاالت، أن 
خدمة اإلنرتنت ستش�هد 
الع�ام  خ�ال  تحس�نا 
املقبل، بينما كشفت عن 
تشكيل لجان رقابية عىل 
املتجاوزي�ن عىل خطوط 
االنرتنت.وذكر  وشبكات 
الرس�مي باسم  املتحدث 
ال�وزارة رعد املش�هداني 
بي�ان، اطلعن�ا علي�ه  يف 
سيش�هد  »االنرتن�ت  إن 

تحس�ناً بخدمات�ه خال 
الع�ام املقب�ل، من خال 
انج�از الكاب�ل الضوئ�ي 
)FTTH( الذي س�يعطي 
مميزات خاصة للمواطن 

واملستهلك«.
»هن�اك  أن  وأض�اف 
بمراقب�ة  ب�دأت  لجان�اً 
املتجاوزي�ن عىل خطوط 
من  االنرتن�ت  وش�بكات 
األب�راج  أصح�اب  قب�ل 

مبين�اً  وال�رشكات«، 
املراقب�ة  »عملي�ات  أن 
مس�تمرة وهناك رصد يف 
مناط�ق ال�دورة ومدينة 
الصدر والشعلة يف بغداد، 
فض�ا ع�ن محافظ�ات 
والنج�ف  الدي�ن  ص�اح 
األرشف واألنب�ار، إذ ت�م 
القبض ع�ىل املتجاوزين 
وإحالته�م للقضاء وفق 
قانون وزارة االتصاالت«.

مواعيدكم ... مواعيد عرقوب

شكاوى من طفح المجاري في الديوانية

دعا ممثل املرجعية الشيعية يف قضاء 
ش�ط الع�رب رشق البرصة، الش�يخ 
س�هيل الس�هيل الجهات الحكومية 
املحلية واملركزية لاهتمام بالسياحة 
واالهتم�ام  املحافظ�ة  يف  الديني�ة 
والحضاري�ة  التاريخي�ة  باملعال�م 

والرتويج للسياحة الدينية.
ذك�رى  إحي�اء  خ�ال  ذل�ك  ج�اء 
استشهاد الصحابي زيد بن صوحان 
الذي أقي�م يف مرق�ده برعاية األمانة 
العام�ة للم�زارات الش�يعية والعتبة 

الحسينية املقدسة.

ع�ىل  إن  ملراس�لنا  الس�هيل  وق�ال 
الجه�ات الحكومي�ة  املعنية ووزارة 
الثقافة االهتمام والرتويج للسياحة 
الديني�ة  كونه�ا تعاني م�ن اإلهمال 
املواطن�ني  توعي�ة  إىل جان�ب ع�دم 

بأهميتها، بحسب تعبريه

دعوات لالهتمام بالسياحة الدينية في البصرة

السيد الوزير املحرتم ٠٠٠٠٠
ارجو قبول ابن�ي باملنحه املجانيه للتعليم االهيل 
ليس لديه القدره للموازي وابني معدله٩٧ انقبل 
كليه تمريض قادس�يه والده مريض وليس لديه 
القدره ارس�اله للقادسيه ونحن من ذوى الدخل 
املح�دود دون خ�ط الفق�ر مس�جلني بالرعاي�ه 

االجتماعي�ه عائل�ه يرثى لها ارجو مس�اعدتكم 
اخت�ك اترجاك ممنون�ه ارجوك اس�معني ارجو 
مقابلت�ك رجاء اخوي�ه العزيز انت اب�و الفقراء 
ماعدن�ا غري الله وانت ارجو ان تش�ملنا بعطفك 

وحنانك االبوي شاكرين تعاطفكم معنا .

                                  * زينب جعفر

االخ�وة االع�زاء يف امانة بغ�داد....
بع�د التحي�ة واالحرتام...يف ش�ارع 
العمال وبالقرب من س�احة وهران 
/ الجوب�ة مقاب�ل محط�ة تعئب�ة 
امللع�ب ...هن�اك مك�ب للنفاي�ات 
الت�ي  الكريه�ة  الروائ�ح  تس�بب 
التحتم�ل..... ل�م تنق�ل النفاي�ات 
منها منذ مدة ليس�ت بالقليلة ..... 
والصور املرفقة تثبت أن هناك تال 
من النفايات... ستساعد عىل املدى 
املنظور...بأم�راض التق�ل خطورة 
عن جائح�ة كورونا....وكلنا نعرف 
تمام�ا بأن أمانة بغ�داد هي الجهة 

الحكومية املس�ؤولة ع�ن عاصمة 
جمهوري�ة الع�راق )بغ�داد( وهذه 
األمانة باألضافة للبلديات املوجودة 
يف العاصمة. ...مسؤولة عن نظافة 
املدين�ة وجماليته�ا. ... ه�ل يعقل 
أن يك�ون العكس ه�و الصحيح.... 

وانت�م تعرف�ون ونحن أيض�ا بأنه. 
...اليصح إال الصحيح.....

مع تحيات مجاميع خرية من أهايل 
املناطق املجاورة للمنطقة املذكورة 

أعاه....

          * جابر جودي

نحن متقدم�ني لرشكة الخريات 
العراقيه االستثماريه املتخصصه 
الحيوانيه)  الث�روات  بمش�اريع 
ودواج�ن(  واس�ماك  لح�وم 
و)بس�تنه( الداعم�ه لاقتص�اد 
االنب�ار  محافظ�ه  يف  الوطن�ي 
خاص�ه والع�راق عام�ه. نح�ن 
البكالوريوس  خريجني شهادات 
واملاجستري والدبلوم والجامعات 
وم�ا دون نحن أصح�اب عوائل 
اس�م.   ٣٠٠٠ املقبول�ني  ع�دد 
واكملنا كاف�ه املعامات وال زلنا 
ننتظر منذ عدت شهور و نتأمل 
بكم خري. التأخري كما أوضح لنا 
احد املس�ؤلني يف هيئه_استثمار 
االنبار ال توجد موافقه من قبلهم 
ونناشد هيئه االستثمار ان تنظر 
لن�ا نحن أبن�اء ه�ذه املحافظه.

وشكرا لكم.

               * فراس الدليمي

مناشدة

ع�ام  العراق�ي  الش�عب  ودع 
حاف�ًا  كان  2٠2٠...ع�ام 
باألحداث واألزم�ات والتطورات 
ع�ىل الصعي�د املح�يل والعامل�ي 
كورونا.وأعرب  جائحة  الس�يما 
ع�ن  املرب�د  ع�رب  مواطن�ون 
أمنياته�م بعام جدي�د يخلو من 
الوب�اء واألزم�ات ويتحقق فيه 
التغيري نحو اإلصاحي السيايس 
وأن  واالجتماع�ي،  والخدم�ي 
يع�ود العراق إىل مص�اف الدولة 
املتقدم�ة يف املنطق�ة كم�ا ه�و 
ماضي�ه العتي�د، فيم�ا ترحموا 
عىل م�ن فارقوهم يف عام 2٠2٠ 
اإلصاب�ة  إىل  تعرضه�م  نتيج�ة 
أمنيات  تضمن�ت  بالوباء.فيم�ا 
آخرين عودة سعر رصف الدوالر 
إىل وضعه السابق نتيجة ارتفاع 
أسعار الس�لع الرضورية والذي 
ش�كل آخر األحداث البارزة عام 

.2٠2٠

أعلنت دائرة صحة ميس�ان عن إصابة ٣ مواطنني 
بطل�ق ناري طائش فضا عن إصابة 4 أش�خاص 
بحروق بس�بب األح�داث الت�ي رافق�ت االحتفال 

بأعياد رأس السنة امليادية الجديدة 2٠21.
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقين�ا نس�خه من�ه إن 
مستش�فيات املحافظ�ة اس�تقبلت ه�ذه الحاالت 
وج�رت معالجته�ا، مش�رية إىل اس�تقرار حالتهم 

الصحية جميعا.

نح�ن ط�اب جامع�ة بغ�داد/ كلي�ة الطب، 
الجامع�ة الت�ي ال تقب�ل معدل اق�ل من 1٠1    
و ال�ذي يس�مع عنه�ا  يظ�ن بأنها م�ن اكثر 
الجامعات حرصاً عىل طابها وتقوم بتخريج 
اطب�اء م�ن اكف�ئ الط�اب يف البل�د ولك�ن 
اليعلم�ون بأن التدريس فيه�ا يقع عىل عاتق 
الطالب ف يجب ان يعلم نفسه بنفسه!!نحن 
طاب املرحل�ة الثانية من مختلف محافظات 
الع�راق نأتي يومان باالس�بوع الجل امتحان 
يس�تغرق رب�ع س�اعة فق�ط وبرصاح�ة ال 
يس�تحق عناء الطريق م�ن محافظات بعيدة 
!وللعل�م لدين�ا اكث�ر من ٣ س�اعات ف�راغ يف 
ه�ذه اليوم�ان ونري�د ان نس�تثمرها بالتعلم 
ال�ذي هو من حقن�ا وان ندخ�ل اىل املختربات 

العملية ولكن الدكاترة رافضني ويس�تعملون 
ه�ذه اليومان ألمتحاننا بامل�واد النظرية التي 
نأخذه�ا الكرتوني�اً وحتى العم�يل اصبح لنا 
الكرتون�ي ف ال يوج�د م�اده واح�ده ندخ�ل 
فيه�ا اىل املخت�رب ونتعلم»بحج�ة ان اعدادن�ا 
تتج�اوز ال 6٠٠ طال�ب وال يوجد مخترب كايف 
لن�ا جميعاً«كأن�ه ليس هناك ط�رق اخرى ك 
تقسيمنا او اخذ كل كروب بأسبوع.؟والتوجد 
ادوات للتدريس والمخت�ربات صالحةرغم ان 
الكلية تس�تلم مبالغ طائلة من طلبة املوازي 
الت�ي من املفرتض ان تس�تثمر للبنى التحتية 
للكلية التي النراها بأبس�ط االش�ياء كمخترب 
وادوات!لقد حاولنا جاهداً رفع اصواتنا ولكن 

من دون جدوى.!!

االحتفال بقتل االبرياء

ذوو الدخل المحدود ... معاناة ال تنتهي  

اىل الس�ادة النواب ومسؤيل الدولة 
كاف�ة انصف�وا  ق�راء مقايي�س 
الكهرباء واش�ملوهم بعقود وفق 
ق�رار ٣15 وتضمينه�م يف موازنة 
 1٠ م�ن  اكث�ر  التخذل�وا   2٠21
االف عائل�ة من ابس�ط حقوقهم 
يعان�ون الظل�م والتهمي�ش و اذا 
ماتم انصاف هذه الرشيحة سوف 
تك�ون لنا كلمه يف حينها.يا حكام 
العراق  نحن نطالب بيشء بسيط 
ونحن نعترب رشيان رئييس لوزارة 
الكهرباء يف تعظيم موارد الجباية  
مطلبن�ا الوحي�د ه�و التحويل اىل 
عق�ود وفق ق�رار ٣15 والتضمني 
يف موازنة 2٠21هل تعلمون نحن 
بدون اي حقوق طوال سنة كاملة 
وقس�م من محافظ�ات العراق لم 

يستلمو مستحقات الدورة.

                        
                     * اياد محمد

انصفوا  قراء 
مقاييس الكهرباء

ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والبيض

تصعيد للكوادر الصحية في ذي قار 

في المثنى .. دار البراعم االيوائية تدعو لزيادة الدعم تسويف
السادة أعضاء مجلس النواب محافظة املثنى

السيد محافظ املثنى
صربن�ا عليكم حينم�ا تم تس�ويف حقوقنا بقان�ون االقرتاض 
االول وم�ن ثم صربنا حينما تم تس�ويف حقوقنا بقانون العجز 
امل�ايل واليوم نح�ن عىل أعتاب اقرار موازن�ة 2٠21 والتي جاءت 
باع�رتاف واضح ورصيح بعبارة )) والذين تعاقدوا س�نة 2٠2٠ 
(( وكذلك ج�اءت املوازنة بالتخصيص امل�ايل الواضح والرصيح 
للمحارضي�ن لذلك نوضح لك�م مطالب بل حق�وق املحارضين 

املتعاقدين لسنة 2٠2٠
1_ اطاق درجات الحذف واالستحداث لكافة السنوات وحرصها 

للمتعاقدين
2_ تجديد العق�ود بتخصيص مايل وجدول راتب واضح ورصيح 
ضم�ن موازن�ه 2٠21 لكل مح�ارض اختصاصه تربوي وس�اند 
واالداريينونحيطكم علما ان ثورة املحارضين املتعاقدين بعموم 
العراق س�تنطلق االس�بوع القادم لضمان ع�دم ضياع حقوقنا 
بسبب تس�ويفكم الس�ابق بقانوني االقرتاض والعجز املايل ولم 
ولن ننىس تلك املرسحية التي خلقت ازمة ثقة بني هذة الرشيحة 

املظلومة وبني اللجنة املالية

              *  للجنة_التنسيقية_ملحارضي_العراق

العراق يودع 2020، وأمنيات
 بعام جديد يخلو من الداء و االعداء و الفساد  و البالء

ق�رار رف�ع س�عر رصف ال�دوالر 
ولك�ي يك�ون ايجابي�اً يج�ب أن 
تتبعه قرارات أخرى تتمثل باقرار 
الروات�ب  زي�ادة بمق�دار 12% يف 
الفق�رية  للطبق�ات  االس�مية 
واملس�تفيدين  املوظفني  كصغ�ار 
من روات�ب الحماي�ة االجتماعية 
واملتقاعدي�ن فض�ا ع�ن تكف�ل 
الدول�ة باس�ترياد امل�واد الغذائية 
واألدوية ومنع االس�تريادات، و يف 
حال لم تتخذ  الدولة هكذا قرارات 
رصف  س�عر  لرف�ع  فس�يكون 
الدوالر اثار س�لبية ) كارثية (عىل 

تلك الطبقات.

توقعت شعبة زراعة الزبري 
محص�ول  انت�اج  ارتف�اع 
النصف  خ�ال  الطماط�م 
االول من الشهر الجاري مع 
تزاي�د الفائ�ض واالكتفاء 
املحص�ول. م�ن  الذات�ي 
وقال مدير الش�عبة صالح 
حس�ن البهاديل ان تسويق 
اىل  س�ريتفع  املحص�ول 
مع�دالت اعىل بع�د انتهاء 
محافظت�ي  يف  املحص�ول 

فيم�ا  وكرب�اء،  النج�ف 
توق�ع ان يب�دأ باالرتف�اع 
بعد منتصف الشهر الجايل 
ليص�ل ابت�داء م�ن 2٠٠٠ 
ط�ن يف الي�وم ليتج�اوز يف 

ذروته 5٠٠٠ طن.
واوض�ح ان طماط�م التي 
تتميز بجودتها واختيارها 
العراقي�ة  العائل�ة  عن�د 
ال�دول  عن�د  وتفضيله�ا 
املجاورة، مؤك�دا ان انتاج 

محصول الفائض سيصدر 
من�ه اىل ال�دول املج�اورة 
وزارة  اتف�اق  وحس�ب 

ع�ة  لزرا ع�ىل ا
ره  عتب�ا ا
ج  النت�ا ا

االوفر
.

طماطم الزبير تقفز لرقم قياسي 

خريجو االعدادية

أهكذا تكون الجامعات االكثر حرصا ؟؟!!

السيد رئيس الوزراء املحرتم ..
نود اعامك ان منتسبي عقود 
مفوضي�ه االنتخاب�ات مكتب 
ارضاب  يف  املقدس�ه  كرب�اء 
مفت�وح وس�وف تلح�ق به�ا 
باقي املحافظات ان ش�اء الله  

..
تثبي�ت  ب�دون  انتخاب�ات  ال 

العقود .

       * أحمد الشاهري العبيدي

تثبيت العقود

دعوات لزيادة الرواتب االسمية 12 % لصغار الموظفين

ال يصح .. اال الصحيح

نحن التقنيون خريجي املعاهد التقنية 
سنوات با تعيني ودون التفاته الينا

م�ن قبل الحكوم�ة العراقيه .. نطالب 
بتعيين�ا وكف�ى تس�ويف ومماطله..

الكفاية..س�نوات  في�ه  بم�ا  صربن�ا 
ضاعت من عمرنا .

اتمنى ان تلتفتوا الينا..

                 *رجاء عبد املطلب

كفى تسويفا

خذلت ابناء البرصة .. 
خذلت٣٠   الف برصي

خنت ٣٠   الف عائلة برصية
وعدتنا بإدراجها اىل املوازنه

واخلفت وعدك ..
 ) لريفعن الله دع�وة املظلوم فوق 
الغمام ويقول له�ا وعزتي وجاليل 
ألنرصنك ولو بع�د حني ( ال تحزن 
إن رب�ك أع�دل العادل�ني ال تظلمن 
إذا م�ا كنت مقت�درا فالظلم ترجع 

عقباه إىل الندم ...
تن�ام عين�اك واملظل�وم منتب�ه ... 
يدع�و علي�ك وع�ني الله ل�م تنم ) 
وال تحس�بن الله غاف�ال عما يعمل 
لي�وم  يؤخره�م  إنم�ا  الظامل�ون 

تشخص فيه األبصار..
 )وس�يعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون(

          * احمد االسدي

تنام عيناك والمظلوم منتبه ... 
يدعو عليك وعين اهلل لم تنم
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كش�ف تقري�ر نرش ع�ى موق�ع insider، عن خط�ورة الش�عور بالوح�دة والعزلة 
االجتماعي�ة ومدى آثار ذلك الش�عور ع�ى الجهاز املناعي لإلنس�ان، حيث أوضح 

أن العزلة تؤثر س�لبًيا عى صحتك الجس�دية والعقلية وتؤثر عى قوة جهازك 
املناعة.وأش�ار التقرير إىل أن هناك فرقا بني العزلة االجتماعية والشعور 

بالوح�دة التي قد تضعف جه�از املناعي وتجعلك عرض�ة للعديد من 
األم�راض املناعي�ة والنفس�ية، 

حي�ث يمي�ل  األش�خاص 
م�ن  يعان�ون  الذي�ن 

الوح�دة إىل املزيد من 
واإلجه�اد  التوت�ر، 
الناجم عن الش�عور 

وال�ذي  بالوح�دة، 
املناعي�ة  األجه�زة  ي�ر 

واس�تجابتك لألمراض واالصابة 
التقرير  والعدوى.وأك�د  بالفريوس�ات 

أن الوحدة املزمنة قد ت�ؤدى إىل تدهور قدرتنا 
عى االس�تجابة للعدوى املحتملة باإلضافة إىل قوة اس�تجابتنا املناعية، حيث استند 
التقري�ر عى واقعة ترجع اىل تاري�خ عام 2013 لزوجني كانوا يعانوا من الوحدة، ما 
جعلهما عرضة لإلصابة بالتهابات نتيجة لش�عورهم بالتوتر، بعد أن أظهرت بعض 

الدراسات الرسمية عن وجود صلة بني الشعور بالوحدة واإلصابة بااللتهابات.

توصلت دراسة جديدة إىل أن التدخني اإللكرتوني، فيبنغ Vaping يمكن أن ير 
بأدمغة الشباب تماًما مثل تدخني التبغ. 

ويق�ول علماء أمريكي�ون إن املراهقني والبالغني الذين يس�تخدمون الس�جائر 
اإللكرتونية هم أكثر عرضة ملشكالت الرتكيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات.

ولك�ن لوحظت مخاطر أكرب لحاالت »تش�وش ذهني« مرتفعة بالنس�بة ألولئك 
الذين يمارسون هذه العادة قبل سن 14.

وقال�ت الباحث الرئييس للدراس�ة بروفيس�ور 
دونغم�ي يل، من جامعة روتشس�رت بنيويورك: 
»تضيف دراساتنا إىل األدلة املتزايدة أن التدخني 
اإللكرتون�ي، »فيبن�غ« ال ينبغي اعتب�اره بديالً 

آمًنا لتدخني التبغ.
وتعد الدراس�ة، التي ش�ملت أكثر من 900000 
ش�خص يف الوالي�ات املتح�دة، ه�ي األوىل م�ن 
التدخ�ني  ب�ني  الراب�ط  تبح�ث  الت�ي  نوعه�ا، 
اإللكرتوني والتش�وش الذهن�ي، يف ضوء نتائج 
تم التوصل إليها أثناء التجارب عى الحيوانات.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أولئك الذين يدخنون السجائر اإللكرتونية كانوا أكثر 
عرض�ة لإلصابة بالضبابية العقلية أكثر ممن ب�دأوا بتدخني التبغ ثم تحولوا إىل 

التدخني اإللكرتوني.

دراسة جديدة: التدخين اإللكتروني 
»فيبنغ« يدمر ذاكرة المراهقين

كش�فت دراس�ة حديثة أجراها املعهد الوطني للرسطان األمريكي، عن ارتباط 6 عادات 
يومية لألشخاص تزيد من إصابتهم بالرسطانات املختلفة، والتي تتعلق ببعض العقاقري 
وبع�ض الع�ادات الخاطئة الت�ي نمارس�ها دون إدراك وينجم عنها اإلصاب�ة باالمراض 

.insider املختلفة، طبًقا لتقرير ورد يف موقع
ومن بني تلك املحاذير التي أوىص املعهد الوطني للرسطان بتجنبها:

�� املسكنات التي يتم تناولها دون وصفة طبية قد 
تزيد خطر الوفاة من مراحل متقدمة من الرسطان 

خاصة للذين يزيد أعمارهم عى 70 عاًما.
�� تناول اإلس�ربين عى الرغم من فائدته يف تقليل 
املخاط�ر الصحي�ة املزمن�ة مث�ل أم�راض القل�ب 
والرسط�ان، إال أن الدراس�ة أظهرت أن تناول 100 
مى جرام من األس�ربين يومًيا يجعلك أكثر عرضة 
بنس�بة 20٪ ملرض الرسطان املتق�دم، و30٪ أكثر 

عرضة للوفاة .
��� تجن�ب اإلف�راط يف اس�تخدام صبغ�ة الش�عر 
ومكواة الش�عر أيًضا التي قد يكون لها تأثري مدمر عى هرمونات النس�اء، كما أنها تزيد 
من فرصة إصابتك بمخاطر اإلصابة برسطان الثدي، حيث كانت النساء األكثر عرضة 
للخطر هن النساء الذين يس�تخدمون مواد مرسطنة معروفة مثل الفورمالديهايد 
وقطران الفحم، كما تبني أن صبغات الش�عر الدائمة تسبب اإلصابة رسطان الثدي 

ورسطان املبيض.

تقرير: الشعور بالوحدة يضعف
 الجهاز المناعي 

عادات يومية قد تعرضك لخطر 
اإلصابة بالسرطان

حل مذهل لمشكلة »الصلع« عند الرجال

للحد من انتشار كورونا.. »إل جي« تطّور ثالجة تفتح بالصوت

علماء يكشفون فصيلة الدم األقل إنتاجا لبروتين مقاوم للفيروسات

كـــرة سيليكــون فــي المعــــدة لتخفيـــف حـــرقتهــا

كش�فت الرشكة الكورية »إل جي« 
ع�ن ثالجة ذكية يت�م التحكم فيها 
بالص�وت؛ حتى ال تضط�ر إىل ملس 
املقبض وتخاطر بنرش الفريوسات 

والجراثيم األخرى.
وستكش�ف »LG« النقاب رس�مياً 
املضّمن�ة  الجدي�دة  التقني�ة  ع�ن 
يف الثالج�ة والت�ي أطلق�ت عليه�ا 
مع�رض  يف   ،»InstaView«
اإللكرتونيات االس�تهالكية الرقمي 

»CIS« الشهر املقبل.
وتقدر الرشك�ة الكورية أن امليزة 
يف  مرغوب�ة،  س�تكون  الجدي�دة 
ض�وء وباء ف�ريوس كورونا، عى 
الرغ�م من أنه�ا ستس�اعد أيضاً 

األشخاص الذين يحملون أشياء كثرية.
كما تس�مح ميزة »InstaView« برؤية 
محتوي�ات الثالجة بمج�رد نقر نقرتني 
عى النافذة األمامية، وهي سوف تيضء 

داخل الثالجة.
وعك�س الط�رز الس�ابقة، ف�إن نافذة 
بنس�بة  أك�رب  الجدي�دة   »InstaView«
منفصل�ة  حج�رة  توف�ر  وه�ي   ،٪23
مم�ا  االس�تخدام،  ش�ائعة  للعن�ارص 
يساعد يف منع الهواء البارد من الترّسب 

من داخل الثالجة إىل خارجها.
ولم تكش�ف »إل ج�ي« بعد ع�ن موعد 
 »InstaView« ثالج�ة  نم�اذج  ط�رح 

الجديدة تجارياً وال قيمتها الرشائية.  
 ABI« يف نيس�ان املايض، توقعت رشكة

Research« اإللكرتوني�ة الش�هرية، أن 
األجهزة التي يتم التحكم فيها بالصوت 
والتي تسمح للمستخدمني بتجنب ملس 
األشياء، ستشهد زيادة يف الطلب بنسبة 

30٪، بفضل »كوفيد-19«.
يف  الرشك�ة،  باس�م  متح�دث  وق�ال 
ترصيح�ات نقلها موقع صحيفة »دييل 
ميل« »إن ثالجة LG InstaView املزودة 
بميزة التعرف عى الصوت تجعل الوقت 
ال�ذي تقضي�ه يف املطبخ أكث�ر إنتاجية 

وأكثر مالءمة«.
وأض�اف: »ل�ن يضطر املتس�وقون بعد 
اآلن إىل الكفاح لفتح باب الثالجة بأذرع 
مليئة بالبقالة عندما يمكنهم ببساطٍة 

قول )افتح باب الثالجة(«.

يمكن أن تس�اعد كرة سيليكون بحجم كرة 
البينغ بونغ يف التخفيف من حرقة املعدة.

وتوضع الكرة عى الصم�ام أحادي االتجاه 
الذي يسمح للطعام باالنتقال من املريء إىل 
املعدة، فيتوقف الصمام عن الفتح بطريقة 
خاطئ�ة، والس�ماح بت�رسب الحم�ض من 
املع�دة إىل املريء، األمر الش�ائع لدى مرىض 

الحرقة.
وتؤث�ر الحموض�ة املعوي�ة ع�ى واحد من 

كل ثالث�ة، وتش�مل عوامل الخط�ر الحمل 
والس�منة، كالهم�ا يزي�دان الضغ�ط ع�ى 
املعدة، بإضاف�ة إىل التدخني وبعض األدوية 
مث�ل بعض حب�وب ارتفاع ضغ�ط الدم، أو 
مض�ادات االكتئاب، التي تهي�ج الصمام أو 

تضعفه.
وتتول�د الحموض�ة املعوي�ة ع�ن حم�ض 
الهيدروكلوري�ك، لتكس�ري الطع�ام، ال�ذي 

يتدفق إىل املريء.

ويمكن ألي ش�خص يعاني أكثر من مرتني 
يف األس�بوع مصاب�ًا بحال�ة تس�مى مرض 
االرتجاع املعدي املريئي، حيث تترر بطانة 

املريء بسبب التعرض الزائد للحمض.
 RefluxStop املس�مى  الجدي�د  والجه�از 
ط�ري بما يكفي ليتح�رك الطعام أو الهواء 
عرب املريء، ولكن�ه ثابت أيضاً للضغط عى 

الصمام املعيب.
ولزرع�ه، يضغط الجراحون الكرة إلدخالها 

ع�رب ش�ق يف البط�ن لوضعه�ا باس�تخدام 
مس�بار، وتتمدد الك�رة بعد ذلك وتس�حب 
بطان�ة املعدة حولها لتش�كل كيس�اً ُيخاط 

ليبقى يف موضعه.
ونظرت دراس�ة يف جامع�ة بلغراد يف رصبيا 
يف تأثري زراع كرة الس�يليكون عى األعراض 
ل�دى 50 مريض�اً يعان�ون حرق�ة املع�دة، 
قل�ل   RefluxStop أن  النتائ�ج  وأظه�رت 

األعراض ب� ٪86.

ح�دد العلم�اء فصيلة ال�دم التي يكون 
حاملوه�ا أكثر عرضة لخط�ر اإلصابة 
بالع�دوى، بس�بب قل�ة إنت�اج بروتني 
»اإلنرتفريون« املقاوم للفريوس�ات، ما 

يؤدي إىل ضعف املناعة.
وأكد العلماء بحسب الدراسة أن »فصيلة 
الدم تحدد كيفية قدرة جس�م اإلنس�ان 
»اإلنرتفريون«  إنت�اج  عى 

الفريوس�ية،  الع�دوى  أثن�اء 
والتي ترتب�ط ارتباطا مبارشا 
املناع�ي«. الجه�از  بقضاي�ا 
وأظه�رت نتائ�ج التحلي�ل أن 

أقوى اس�تجابة تظهر بواسطة فصيلة 
ال�دم АВ، حيث وجد يف أجس�ام هؤالء 
إنتاج »اإلنرتفريون« بشكل  األشخاص، 

جيد وصل إىل 92 يف املئة.

يف ح�ني تذيل�ت فصيل�ة ال�دم А قائمة 
الدراس�ة كأق�ل قدرة عى إنت�اج مضاد 
للفريوسات والتي وصلت إىل 60 يف املئة.
ويع�رف »اإلنرتف�ريون« بكون�ه بروتني 
تف�رزه خالي�ا الجس�م، يمن�ع تكاث�ر 
الف�ريوس داخله�ا، مم�ا يقلل انتش�ار 
العدوى الفريوس�ية من خلية إىل أخرى 
يف الجس�م، له�ذا هو مهم ج�دا للوقاية 

من الفريوسات.
وأظهر إحص�اء ل� »روي�رتز« نرش اول 
أم�س الجمع�ة، أن أكث�ر م�ن 82.92 
مليون نس�مة أصيبوا بفريوس كورونا 
املس�تجد عى مس�توى العال�م، يف حني 
وصل إجمايل ع�دد الوفيات الناتجة عن 

الفريوس إىل مليون و810 آالف.
يش�ار إىل أن أدرج�ت منظم�ة الصح�ة 
العاملي�ة أدرجت عدة لقاح�ات املضادة 
قائمته�ا  ضم�ن  كورون�ا  لف�ريوس 

لالستخدام الطارئ.

فرشاة أسنان كهربائية تغني عن مراجعة االطباء 
تملك أحدث فرايش األسنان الكهربائية 
الق�درة ع�ى توف�ري عالجات ل�م تكن 
متوفرة يف الس�ابق س�وى يف عيادات 
تبيي�ض  م�ن  األس�نان،  أطب�اء 

األسنان إىل تقشريها وتلميعها.

وفيم�ا ي�يل مجموع�ة م�ن أفض�ل الف�رايش 
الكهربائي�ة املتوفرة حالياً، بحس�ب صحيفة 

دييل ميل الربيطانية:
:ORAL-B iO9

تستخدم هذه الفرشاة تقنية iO املغناطيسية 
رأس  وتدوي�ر  الش�عريات  يف  اهت�زاز  لتولي�د 
الفرشاة وإنتاج »إحساس باالنتعاش ونظافة 
الفم« والحصول عى لثة صحية بنس�بة 
100٪ يف أس�بوع واح�د«. ويمك�ن 
اس�تخدامها م�ع تطبيق هاتفي 
ملعرف�ة األج�زاء التي ل�م يتم 

تنظيفها يف الفم.
: ORDO SONIC

تس�تخدم هذه الفرشاة 
40000 نبض�ة صوتية 
إلح�داث  الدقيق�ة  يف 
تدفع  قوية  اهت�زازات 
بني  األس�نان  معجون 
أس�نانك، مم�ا يمنحك 
تنظيفاً أعمق. ويحتوي 
ال�رأس ع�ى قس�م م�ن 
السيليكون مصمم لتلميع 

األسنان بلطف.
:STYLSMILE KIT

تجمع ه�ذه الفرش�اة الكهربائية 

بني ثالث ط�رق، وه�ي االهت�زازات الصوتية، 
.PAPtech وتقنية الضوء األزرق وتقنية

للحص�ول عى أس�نان أكث�ر بياض�اً، وتعالج 
االهت�زازات البق�ع عى س�طح األس�نان كما 
تعمل تقنية الضوء األزرق عى تنش�يط عامل 

التبييض.
:ION-SEI

تستخدم هذه الفرشاة »التكنولوجيا األيونية« 
لقم�ع البكتريي�ا التي تس�بب الب�الك. وتبعث 
الفرش�اة ضوءاً ف�وق بنفس�جي يتفاعل مع 
قضي�ب ثان�ي أكس�يد التيتاني�وم يف مقب�ض 
الفرش�اة لخلق تفاع�ل كهربائ�ي يثبط إنتاج 

البكترييا.
:COLGATE E1

ت�م تزوي�د الفرش�اة بمستش�عرات مرتبط�ة 
مع تطبي�ق هاتف�ي لتقديم مالحظ�ات حول 
مدى ج�ودة تنظيف أس�نانك. وتدعي الرشكة 
املصنع�ة أنها يمك�ن أن تع�م 365 يوماً بدون 

شحن.
:2 FOREO ISSA

تقول الرشكة املصنعة إن الشعريات املصنوعة 
من البوليمر والسيليكون تنقل 11000 نبضة 
عالي�ة الكثاف�ة يف الدقيق�ة إلنش�اء عملي�ات 
مس�ح دقيق�ة تنظف األس�نان واللثة بش�كل 

فعال ولطيف.

توصل العلماء إىل كشف علمي مذهل يمكنه أن يحل مشكلة 
»الصلع« عن�د الرجال بصورة نهائية وكاملة.وأش�ار مركز 
»كليفالن�د كلين�ك« العلم�ي املتخص�ص إىل أن العلم�اء 
توصلوا إىل طريقة جديدة يمكنها أن تس�اعد يف التئام 
املفاص�ل املصاب�ة يف بصي�الت الش�عر، وتس�اعد 
عى إعادة إنماء الش�عر املفق�ود، خاصة لدى 
الرجال.ولف�ت التقري�ر أن الع�الج الجديد 
الفع�ال ال�ذي اكتش�فه العلم�اء، ه�و 
بالصفائ�ح  الغني�ة  البالزم�ا  ع�الج 
الدموية، والتي تس�اعد عى إعادة 
نم�و الش�عر املفق�ود بطريقة 
س�حرية.ويتميز ه�ذا العالج 
الجديد بأنه ال توجد له آثار 
باس�تثناء  تقريبا،  جانبية 
الش�عور الخفيف باأللم يف 
موض�ع الحقن.ويعمل هذا 
الع�الج ع�ى إص�الح األوعية 
خالي�ا  نم�و  وتعزي�ز  الدموي�ة، 
البصي�الت، وتحفيز إنت�اج الكوالجني، 
ال�ذي يس�اعد عى نم�و الش�عر رسيعا.وبدأ 

األطباء يف اس�تخدام البالزم�ا الغنية بالصفائ�ح الدموية يف 
األمراض الجلدية، بعد أن وجد الباحثون أن الرتكيزات العالية 
من الصفائح الدموية يف خاليا البالزما، تساعد يف تعزيز نمو 

الشعر عن طريق إطالة مرحلة النمو يف دورة الشعر.
ويق�وم األطباء بحق�ن البالزما يف فروة ال�رأس، حيث حدث 
تساقط الشعر. عادًة ما يقومون بإعطاء الحقن شهرًيا ملدة 
ثالثة أش�هر، ثم يتم توزيعها عى مدى ثالثة أو أربعة أش�هر 

ملدة تصل إىل عامني.
ويعتم�د جدول الحقن عى العوامل الوراثية، ونمط تس�اقط 

الشعر وكميته، والعمر والهرمونات.
ويتميز هذا العالج عن باقي عالجات تس�اقط الشعر بأنه ال 
يقدم نتائج “غري متس�قة” أو ليست ذات استمرارية، وليس 
لها أي آث�ار جانبية تقريبا، حيث تتس�بب بعضها يف جفاف 
وحك�ة يف ف�روة ال�رأس، فيما ت�ؤدي بعض األن�واع األخرى 

لحدوث خلل يف الحياة الجنسية للرجال.
وأظهرت تلك الدراس�ة الحديثة أن تقني�ات البالزما الجديدة 
تلك يف عالج الصلع، أظهرت نموا يف الشعر بصورة أكرب بنحو 
30٪ أو 40٪ ع�ن األن�واع الس�ابقة من عالج�ات البالزما أو 
العالجات الكيميائية األخرى، ولكن يحتاج الشخص لنحو 3 

أو 4 أشهر لكي تظهر النتائج.

حذرت دراس�ة حديثة م�ن اإلفراط يف 
تن�اول املض�ادات الحيوي�ة، ألنه�ا قد 

تسبب اإلصابة بمرض عقيل خطري.
تن�اول  كث�رة  أن  الدراس�ة  وذك�رت 
املض�ادات الحيوي�ة، ل�ه مضاعف�ات 
خطرية، بع�د التأكد من أنه�ا قد ينتج 
عنه�ا انهيارات عقلية بس�بب تناولها 

دون إرشاف الطبيب.
وق�ال الباحثون، إن املضادات الحيوية 
ت�ؤدي إىل اإلصاب�ة بم�رض الذه�ان، 
واإلصاب�ة بآثار نفس�ية ح�ادة ناتجة 

عن استخدامها.
عق�ار  تن�اول  أن  للباحث�ني  وتب�ني 
الدوكسيس�يكلني، م�ن ضم�ن أث�اره 
الجانبي�ة اإلصاب�ة بم�رض الذه�ان، 
حيث تفقد األفكار والعواطف االتصال 

بالواقع.
وأوضح�ت الدراس�ة أن من بني 

أكثر م�ن 6000 تقرير عن 
لجمي�ع  الجانبي�ة  اآلث�ار 

الدوكسيسيكلني،  أنواع 
91 منها تتعلق بالذهان 
أو الهلوس�ة، وتوص�ل 

العلم�اء إىل دواء أن الدوكسيس�يكلني 
ليس املض�اد الحيوي الوحي�د املرتبط 
بمش�كالت نفس�ية مفاجئة وشديدة، 
يف  األق�ل  ع�ى  مض�ادا   14 يوج�د  إذ 
يس�بب زي�ادة مخاطر اإلصاب�ة بهذه 
املشاكل النفس�ية. وأكدت الدراسة أن 

1122 مصاب�ا بالذه�ان تناول�وا 
وتب�ني  الفلوروكينولون�ات، 

أن الذه�ان ه�و تأثري ضار 
للع�الج  محتم���ل 

ت  ا د ملض���ا با
الحيوية، بجانب 
بع�����ض  أن 
ت�ؤدي  األدوي�ة 
إىل تف���اع�الت 

معق���دة مع 

املواد الكيمي����ائية يف الدماغ، تسمى 
الناق����الت العصبية، والتي قد يكون 
له������ا آث�ار س�لبية ع�ى الجه�از 

العصبي.

المضادات الحيوية قد تتسبب بمرض عقلي خطير



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

مواقيت ال�صالة

االحد   3  كانون الثاين  2021   العدد  2494  السنة العاشرة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5 :38
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5 : 24

6 :28

رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

يف  ظهرت  التي  بتلك  شبيهة  غامضة  مسّلة  عىل  ُعثر 
مدينة  يف  عدة،  أوروبية  وبلدان  األمريكية  يوتا  صحراء 
املستطيل  الغامض  الجسم  هذا  الكندية.وكان  تورنتو 
وجيزة  لفرتات  ظهر  قد  أمتار،  أربعة  حوايل  طوله  البالغ 
قبل االختفاء فجأة يف مناطق كندية أخرى بينها خصوصا 

فانكوفر )غرب( ووينيبيغ )جنوب( مطلع  ديسمرب.
صور  اللتقاط  األشخاص  بعض  تهافت  تورنتو،  ويف 
التواصل  وسائل  عرب  وتشاركها  الغريب  الجسم  مع 
االجتماعي.وبيّنت صورة نرشت الجمعة عىل »إنستغرام« 

املسّلة الغامضة عليها رسوم غرافيتي باألحمر.
يف  النوع  هذا  من  الغامضة  املسالت  أوىل  عىل  ُعثر  وكان 
جانب  من  األمريكية  يوتا  صحراء  يف  نوفمرب  منتصف 

إلحصاء  املنطقة  فوق  يحّلقون  كانوا  محليني  موظفني 
أنواع حيوانات الضأن.

وظهرت مساّلت أخرى الحقا يف رومانيا وبريطانيا وهولندا 
كبريا  انتشارا  الغريبة  االكتشافات  هذه  وبولندا.وحققت 
عند  كثر  توقف  وقد  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عرب 
أوجه الشبه مع املساّلت الغريبة من خارج كوكبنا يف فيلم 

ستانيل كيوبريك »2001، أودييس الفضاء«.
موست  »ذي  اسم  نفسها  عىل  تطلق  مجموعة  وأعلنت 
نيومكسيكو  والية  يف  لها  مقرا  وتتخذ  أرتيست«  فايمس 
لكنها  يوتا،  يف  املسّلة  وضع  عن  مسؤوليتها  األمريكية، 
بلدان  يف  املكتشفة  باملساّلت  لها  عالقة  ال  أن  أوضحت 

أخرى.

ت الغامضة تعاود الظهور المسلاّ
 من جديد في مدينة تورنتو الكندية

بلدة  يف  متجر  يمتلئ 
الهندية  بابينيسريي 
بمالبس  كريال  بوالية 
التنانري  من  العرائس، 
إىل  امللونة  التقليدية 
الساري والعباءات 
السلوار  وبدالت 
معة  لال ا
تزيّن  التي 
ت  ضا ر عا
ملتجر  ا
قمشة  أل با
الوفرية، إىل 
ل  د لصنا ا
واألحذية 

واألساور والحقائب املصنوعة 
عىل  املعروضة  الخرز  من 
أدوات  إىل  وصوالً  الطاوالت، 
الرسير  ومفارش  املائدة 

املبعثرة يف املكان.
هكذا  سندريال!«  »كهف 
سابيثا  املتجر  صاحبة  تصف 
يف  أسسته  والذي  متجرها 
التام،  اإلقفال  وسط   2020
تحتاجه  ما  كل  لتوفري 
العروس لحفل زفافها الهندي 

ً التقليدي الكبري مجانا
التي  األزياء  مصممة  قالت 
لصحيفة  عاماً   41 تبلغ 
إن  الربيطانية  »غارديان« 
يتربعون  وأثرياء  مصممني 
»قوس  واسمه  ملتجرها 

الزفاف،  ببدالت  القزح« 
عىل  توزعها  بدورها  وهي 
يمكنهن  ال  الالتي  املحرومات 
يف  خاصة  أزياء  رشاء  تحمل 
املتاجر  من  الكثري  حيث  بالد 
الزفاف  لحفالت  مقامة 
يف  الثمن.والالفت  الباهظة 
يسمح  املتجر  أن  هو  األمر 
الفساتني  بأخذ  للزائرات 
وقد  بإعادتها.  االلتزام  دون 
بأس  »ال  سابيثا:  أوضحت 
تشعر  أن  أريد  فأنا  بذلك، 
الفستان،  بملكية  العرائس 
أكثر  هو  ما  هناك  فليس 
عروس  مشاهدة  من  إرضاء 
متجري،  من  تخرج  متألقة 
وهي تشعر وكأنها سندريال«.

يناير  من  االول  يف  سجل 
تاريخي  قيايس  رقم   2021
الحكومي  اليانصيب  يف 
 581 فاز  حيث  الرويس، 
شخصاً بجوائز باملاليني.وكشفت 
الروسية  اليانصيب  مسابقة 
حصلوا  شخصاً   581 عن 

عن  يزيد  )ما  روسية  روبله  مليون  عىل 
13 ألف دوالر( لكل منهم، بينما تقاسم 
أخرى، وحصل كل  مبالغ  593 مشرتكا 
منهم عىل 700 ألف روبله ) حوايل 9500 
الكبرية  الجائزة  دوالر(.وستسحب 
بقيمة مليار روبله )13 مليون دوالر( يف 
حققها  التي  الجائزة  وهي  الحق،  وقت 

دون  من  املايض،  العام  واحد  شخص 
التشارك مع متسابقني آخرين.

وبحسب »سكاي نيوز عربية«، ظهر يف 
مليونريا   581 الجديدة  السنة  يف  روسيا 
نتائج  بفضل  الروسية،  بالعملة  جديدا 
رأس  مع  تصادف  الذي  الكبري  السحب 

السنة.

 ، األردني  املدني  الدفاع  أنقذ 
داخل  وحورص  سقط  شخصاً 

مدخنة عمقها 20 مرتاً.
باسم  اإلعالمي  الناطق  وقال 
أنه  األردني  العام  األمن  مديرية 
فريق  تحرك  الجمعة،  مساء  ويف 
إنقاذ من دفاع مدني غرب عمان 
سقوط  حول  بالغ  ورود  بعد 
 20 بعمق  مدخنة  داخل  شخص 

مرتاً داخل إحدى البنايات.
أن  االعالمي  الناطق  وأضاف 
إخراج  من  تمكن  االنقاذ  فريق 
وحورص  سقط  الذي  الشخص 
داخل املدخنة وكان بصحة جيدة 

بحمد الله.

طوكيو  إطفاء  إدارة  أعلنت 
رجال  خمسة  نقل  جرى  أنه 
أوائل  من  أعمارهم  ترتاوح 
التسعينيات  إىل  السبعينيات 
يف  املستشفيات  إىل  العمر  من 
يف  طوكيو  اليابانية  العاصمة 
جراء  من  أمس  متأخر  وقت 

االختناق بحلوى املوتيش.
وحلوى املوتيش هي عبارة عن 

كعكات األرز التي يتم تناولها تقليدياً يف رأس السنة، بحسب ما نقله موقع 
»جابان توداي« اليوم.وكان أحدهم، وهو يف التسعينيات من العمر ويعيش يف 
نييش-طوكيو، قد أصيب بسكتة قلبية إثر االختناق باملوتيش، وفقاً لصحيفة 
إدارة  املستشفى.وتنصح  يف  بعد  فيما  وتويف  اليابانية،  شيمبون«  »سانكي 
حلوى  بتقطيع  السن  كبار  السنة  رأس  عطالت  قبيل  سنوياً  طوكيو  إطفاء 
ابتالعها،  قبل  ببطء  إىل قطع صغرية ومضغها  بلزوجتها،  املعروفة  املوتيش، 
كما تنصح األشخاص باالنتباه لألطفال وكبار السن عندما يتناولون املوتيش.
املكنسة  امرأة  استخدمت   ،2001 يف  وقعت  شهرية  حادثة  ويف 
وأنقذت  السبعيني  والدها  املوتيش من حلق  الكهربائية لسحب 

حياته.

ودائرة  كامتشاتكا  إقليم  من  ابتداء 
البالد،  رشق  شمال  أقىص  يف  تشوكوتكا 
أقىص  يف  كالينينغراد  مقاطعة  إىل  وصوال 
تباعا  الـ85  روسيا  أقاليم  تبدأ  غربها، 
االحتفال بعيد رأس السنة.وتنقسم أرايض 
روسيا عموما إىل 11 منطقة زمنية بفارق 
روسيا  أن  يعني  ما  بينها،  واحدة  ساعة 
 11 السنة  رأس  عيد  بحلول  فعليا  تحتفل 

مرة خالل 24 ساعة.
كامتشاتكا  توقيت  منطقة  أصبحت  وقد 
 )GMT زائد توقيت غرينيتش  )12 ساعة 
مواطنوها  استمع  روسيا  يف  منطقة  أول 
فالديمري  الرويس  الرئيس  تهنئة  إىل 
توقيت  مناطق  وستليها  بالعيد،  بوتني 
ثم  ياقوتيا  ثم  فالديفوستوك  ثم  ماغادان 
أومسك  ثم  كراسنويارسك  ثم  إيركوتسك 
ثم يكاتريينبورغ ثم سامارا ثم موسكو ثم 

.)GMT كالينينغراد )ساعتني زائد

عىل  شائعة  مزحة  تسببت 
تظهر  توك«،  »تيك  موقع 
بأن  االعتقاد  والدين يف  انخداع 
منزلهما  يف  التلفزيون  شاشة 
قد انكرست، يف زيادة املطالبات 

االحتيالية بالتأمني.

ميل«  »دييل  صحيفة  وأفادت 
خداع  يف  نجحوا  األطفال  أن 
تشغيل  خالل  من  والديهم 
يوتيوب  عىل  فيديو  مقطع 
يعرض صورة شاشة متصدعة 
لكن  أفعالهم،  ردود  وتسجيل 

البالد،  يف  تأمني  رشكة  أكرب 
اآلن  ترى  انشورنس«،  »أفيفا 
تُستخدم  باتت  املزحة  تلك  أن 
يتطلعون  محتالني  قبل  من 
التأمني  وثائق  من  لالستفادة 
مزحة  واستخدام  املنازل،  عىل 

سقط في مدخنة عمقها 20 مترا وخرج دون 

مزحة على »تيك توك« تستنفر شركات التأمين !

من  غريبة  نصب  لواقعة  مرص  يف  شخصان  تعرَّض 
نوعها عىل يد عاطل انتحل صفة ضابط رشطة.

أمن  بمديرية  املباحث  رجال  أمام  الرجالن،  وأوضح 
خالل  أنهما  السابع«،  »اليوم  ملوقع  وفقاً  الجيزة، 
توقفهما بالقرب من املتحف املرصي الكبري بالهرم، 
بسبب حادث تصادم بني سيارتيهما، فوجئا بحضور 
رخصتي  وطلب  رشطة،  ضابط  أنه  مدعياً  شخص 
تحرير  عدم  مقابل  جنيه  آالف   10 ومبلغ  السيارتني 

محرض بالواقعة، والسماح لهما باملغادرة دون اتخاذ 
اإلجراءات القانونية.

وفور وصول قوة أمنية عقب ذلك، حاول املتهم الهرب 
باستقالل سيارته، فتم إيقافه قبل املغادرة والقبض 

عليه بعدما تبني أنه ينتحل صفة ضابط.
مزيفة  بطاقة  املتهم  بحوزة  املباحث  رجال  وضبط 
يدعي بها أنه ضابط رشطة، فُحرر محرض بالواقعة، 

وتمت إحالته إىل النيابة للتحقيق.

ينتحل صفة ضابط شرطة ليسرق 10 آالف جنيه مصري!

كانت   2021 العام  استقبلت  التي  الدول  وأول 
اللتان  الهادئ،  املحيط  جنوب  يف  وكرييباتي  ساموا 
معزولتان  ألنهما  االحتفال،  مظاهر  لديهما  خفتت 
ارتفاع  وتواجهان  الحدود  إغالق  بسبب  العالم  عن 

منسوب املياه بسبب تغرّي املناخ.

من  بعدد  الجديد  بالعام  نيوزيلندا  واحتفلت 
املهرجانات الكبرية وعروض األلعاب النارية، 
أكرب  أوكالند،  يف  ضوئي  عرض  إىل  باإلضافة 

مدن البالد.
بالسكان  اكتظاًظا  األكثر  املدينة  سيدني،  وكانت 
يف أسرتاليا، مثل مدينة األشباح مع استقبال العام 

الجديد.

أقيمت  سيئول،  الجنوبية  الكورية  العاصمة  ويف 
مراسم قرع الجراس التقليدية بدون جمهور وبُثت 

عىل شاشة التلفزيون.
األشخاص  من  اآلالف  عرشات  يشاهد  ما  وعادًة 
 33 يدق  بوسينجاك  جناح  يف  كبريًا  برونزيًا  جرًسا 
مرة لجلب الحظ. كما تم إلغاء االحتفاالت يف الهواء 

الطلق يف مدن كورية جنوبية أخرى.

ظل  يف  أيضا،  صامتة  الهند  يف  االحتفاالت  وكانت 
التجول  وحظر  الكبرية  التجمعات  عىل  قيود  فرض 
اللييل يف نيودلهي ومومباي وتشيناي وعدة واليات.

دبي  يف  النارية  لأللعاب  مرشق  عرض  تنفيذ  وتم 
احتفاال ببدء العام الجديد، إىل جانب عرض ليزر عىل 
أعىل مبنى يف العالم، برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 

828 مرتا.

العام 2020.. استقبال صاخب وتوديع صامت !
ودعت كثير من دول العالم العام 

2020 باحتفاالت صامتة في الغالب، 
في الوقت الذي ال تزال فيه معظم 

البلدان في قبضة الجائحة، حيث ألغت 
عدة حكومات األلعاب النارية وطلبت 
من الشعوب البقاء في منازلهم للحد 

من اإلصابات.

581 مليونيرا في يوم واحد !

News

»كهف سندريل!« متجر مجاني للعرائس لمساعدة الفقراء!
دولة تحتفل 11 مرة برأس السنة خلل 24 ساعة !

ماجد الشويلي

أَْمُقُت كثرياً كلمة تعويض أرس الشهداء والجرحى 
الشهيد  يعوض  لن  بلغ  مهما  املادي  التعويض  :-ألن  أوال 

ومكانته بني أهله ورفاقه يف الجهاد
ثانياً :- ألن كلمة التعويض تعني أن عوائل الشهداء قد أخذوا 

األجر عىل شهادة أبنائهم
الشهداء  أرس  وكأن  يوحي  التعويض  مصطلح  أن  ثالثاً:- 
يطلبون األجر من الدولة  عىل شهادة أبنائهم وكأن أبناءهم لم 

يجاهدوا يف سبيل الله والوطن
رابعاً:- أن كلمة التعويض تعني اكتفاء أرس الشهداء 
بالعوض املادي وليس لهم الحق بالتفاخر بأبنائهم 

أن  بمعنى  توحي  تعويض  كلمة  أن  خامسا:- 
وليسوا  فقط  اإلرهاب  ضحايا  وكأنهم  الشهداء 
اإلرهاب  ومجابهة  املحتل  ملقارعة  انربوا  مجاهدين 

والقضاء عليه
ِبأَنَّ  َوأَْمَواَلُهم  أَنُفَسُهْم  اْلُمْؤِمِننَي  اللََّه اْشرَتَٰى ِمَن  إِنَّ 
َلُهُم اْلَجنََّة * يَُقاِتلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َفيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن 
ا يِف التَّْوَراِة َواإْلِنِجيِل َواْلُقْرآِن* َوَمْن  * َوْعًدا َعَليِْه َحقًّ
الَِّذي  ِببَيِْعُكُم  وا  َفاْستَبرِْشُ  * اللَِّه  ِمَن  ِبَعْهِدِه  أَْوَفٰ 

بَايَْعتُم ِبِه* َوذَِٰلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم )111( التوبة
أن كلمة تعويض تحمل يف طياتها معنى  سادساً:_ 
أسمى  الشهادة  فيه  تعني  الذي  الوقت  يف  الخسارة 

معاني الفخر
املنَّة  أن  والحال  املِنَّة  عىل  ينطوي  التعويض  أن  سابعاً:- 

للشهداء وذويهم
أن الكلمة الالئقة هي تكريم أو تعظيم أو تبجيل أرس  الشهداء 

وعوائلهم.

»الموتشي« حلوى يابانية
 تقتل وتصيب باالختناق !

»في ذكرى الشهداء«


