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المستشار يكسر صمت »ثالوث االستكبار«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ل�م يكت�ِف »ثال�وث االس�تكبار« كم�ا يصف�ه 
العراقيون، بالصمت املطبق ال�ذي التزمه، حيال 
الذك�رى الس�نوية األوىل لواقعة استش�هاد قادة 
الن�ر، الت�ي حلّ�ت ي�وم األح�د امل�ايض، وإنما 
بدأت »حكومة املستش�ارين« بتحريك مجّساتها 
اإلعالمية، الس�تهداف القادة ومؤيديهم، حسبما 

يرى مراقبون للشأن السيايس.
ويف خضم الرفض الش�عبي واالنتقادات الواسعة 
التي طالت الرئاسات الثالث، جراء »عدم املباالة« 
إزاء الذك�رى التي أدمت قلوب املالي�ن يف العراق 
والعال�م، خ�رج هش�ام داود، مستش�ار رئي�س 
بتريح�ات  الكاظم�ي،  مصطف�ى  الحكوم�ة 
غريبة، تيسء للجنرال الراحل قاسم سليماني، ما 
ولّد حالة من الغضب الشديد يف األوساط املحلية.

وما تزال الجريمة التي ارتكبتها اإلدارة األمريكية 
ق�رب مطار بغداد الدويل، ش�اخصة أم�ام أنظار 
العال�م أجمع، وذل�ك لوقعها األمني والس�يايس، 
والتداعيات التي خلّفتها يف الرشق األوسط خالل 

عام 2020.
إذ اس�تفاق العراقيون يف ي�وم الجمعة )3 كانون 
الثان�ي 2020(، عىل فاجعة حقيقية أدمت قلوب 
املالين منهم، بعدما نفذت طائرة أمريكية مسرية 
هجوم�اً صاروخياً عىل رتل كان يقل الش�هيدين 

سليماني واملهندس قرب مطار بغداد الدويل.
وبتجاه�ل ت�ام ملش�اعر املالي�ن، ادع�ى داود يف 
تريحات صحفية، أن الش�هيد س�ليماني كان 
يدخل إىل العراق من دون تأش�رية رسمية، فضالً 
ع�ن بع�ض االدع�اءات الت�ي حمل�ت يف طياتها 
استهدافاً واضحاً للقادة الشهداء يف ذكرى واقعة 
االغتيال الغ�ادرة، التي يع�د مصطفى الكاظمي 

أحد املتهمن البارزين فيها.
وص�بَّ العراقيون ج�اَم غضبهم عىل مستش�ار 
التدويان�ت  م�ن  ج�ارف  س�يل  يف  الكاظم�ي، 
والتغري�دات املن�ددة بالفري�ق الحكوم�ي ال�ذي 
وصف�وه ب�«الفاش�ل«، فيم�ا برز تح�رك نيابي 
يطال�ب بإقال�ة هش�ام داود ومحاس�بته ع�ىل 

تريحاته غري املسؤولة.
ورداً عىل تريحات مستشار الكاظمي املسيئة، 
يقول املحلل السيايس حسن الكناني ل�«املراقب 
العراق�ي«، إن »الكابينة الوزارية واملستش�ارين 

الذي�ن اختارهم مصطفى الكاظم�ي، من نفس 
النوع الذي يعتقد برضورة أن يكون العراق جزءاً 

من املحور األمريكي«.
وانتقد الكنان�ي »الخنوع واالنذب�اح الذي تمّثله 
الكابين�ة الوزاري�ة، والذي ال يختل�ف عن اإلذالل 
ال�ذي تتع�رض ل�ه دول الخلي�ج، عندم�ا يتلقى 

قادتها األوامر من سيد البيت األبيض«.
أدىل  الت�ي  »التريح�ات  أن  الكنان�ي  ويؤك�د 
به�ا هش�ام داود غ�ري واقعي�ة«، معل�اًل ذل�ك 
ب�«تريحات رئيس الوزراء الس�ابق عادل عبد 
املهدي، التي أكد فيها أن الجنرال الش�هيد قاسم 
س�ليماني، كان يدخ�ل إىل الع�راق ويخ�رج منه 

بشكل رسمي«.
جدي�ر بالذكر أن جريمة املط�ار التي نفذت بأمر 

مب�ارش م�ن الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب، 
أثارت ردود أفعال غاضبة نظراً للمكانة الخاصة 
التي كان الش�هيدان يحظيان بها بن العراقين، 
الس�يما أنهما ق�ادا معرك�ة وجودي�ة كادت أن 
ُتسقط بالد الرافدين بيد جماعة إرهابية بربرية، 
عملت عىل سفك دماء أبنائها عىل مرأى ومسمع 

املجتمع الدويل الذي بقي متفرجاً فرتة طويلة.
وفتحت الس�لطات العراقية، تحقيقاً يف الجريمة 
إىل  عم�دت  الت�ي  والجه�ة  مالبس�اتها  ملعرف�ة 
“التآمر” م�ع إدارة ترامب، وإعط�اء اإلحداثيات 
الدقيقة عن وقت قدوم الشهيدين وتحركهما من 
مط�ار بغداد الدويل، قبل أن تنفذ الواليات املتحدة 

هجومها الغادر.
وع�ىل الرغم م�ن عدم صدور النتائ�ج حتى اآلن، 

ج�راء ضغ�وط أمريكي�ة كب�رية، إال أن أصاب�ع 
االتهام أشارت نحو الكاظمي الذي كان يف حينها 
رئيس�اً لجهاز املخاب�رات العراق�ي، والذي يتوىل 
حالياً رئاس�ة الحكومة بعد املناورات السياسية 
الت�ي أجرتها واش�نطن بالتنس�يق م�ع أطراف 

“عراقية”.
واته�م املس�ؤول األمن�ي يف املقاومة اإلس�المية 
كتائ�ب ح�زب الله، أبو ع�ي العس�كري حينها، 
الكاظم�ي ب�”مس�اعدة األمريكي�ن” يف اغتيال 
الش�هيدين ورفاقهم�ا، وحذر يف تغري�دة له عىل 
“توتري” آنذاك من “تداول بعض األطراف ترشيح 
واصف�اً  ال�وزراء”،  رئي�س  ملنص�ب  الكاظم�ي 
الخط�وة ب�”إع�الن الحرب، وبأنها س�ُتحرق ما 

تبقى من أمن العراق”.
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في هذا العدد

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
يس�عى العراق للخ�روج من االزم�ة املالية من 
خالل االتفاق مع رشكات صينية عىل بيع النفط 
بالدف�ع املس�بق وه�ي صفقة تتي�ح للحكومة 
العراقية الحصول عىل ملي�اري دوالر من خالل 
بي�ع كمية ال تتجاوز 5% من الناتج العام للبالد، 
ويف نظ�رة عام�ة نج�د أن االتفاقي�ة الجدي�دة 
التحم�ل الع�راق أي�ة تبع�ات قانوني�ة بإلزامه 

عىل البي�ع للرشكات , بل هو اتف�اق اختياري , 
عك�س ما يروج البعض عن�ه بأنه اليختلف عن 
ج�والت الرتاخيص بره�ن النف�ط العراقي كما 
يش�اع, فعملية بي�ع النفط وفق الدفع املس�بق 
تجرب�ة جديدة يف العالم ويف نف�ط منظمة أوبك 
خصوص�ا, وهي س�توفر للعراق س�يولة مالية  
تس�اعد يف رفد املوازن�ة املالية العام�ة , كما أن 
االتفاق فيه جوانب إيجابي�ة كثرية يف مقدمتها 

أن الع�راق ال يتحمل فرق االس�عار الش�هرية يف 
حال حدثت، بل تتحمله الرشكة املستفيدة.

رشكة س�ومو أك�دت، التوصل التف�اق لتصدير 
النفط بالدفع املس�بق مع رشكة رصينة وتابعة 
للحكوم�ة الصيني�ة , وحصل الع�راق من جراء 
الصفق�ة  عىل ملی�اري دوالر بفائ�دة صفر مع 

وجود عالوة فوق السعر بسبب البیع املسبق...

تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ع بل�وغ 100 عام عىل تأس�يس 
العراقي الباس�ل، عالمتان فارقتان 
يس�تذكرها العراقي�ون ع�ىل تل�ك 
املهم�ة،  العس�كرية  املؤسس�ة 
االمريكي�ة  املخطط�ات  أوالهم�ا 
الرامي�ة إىل إضع�اف ه�ذه القوى، 
وثانيتهما االنتصارات التي حققها 
عىل أرض الواقع والتي كان آخرها 
هزيمة جماع�ات داعش االجرامية 
وبإسناد الحش�د الشعبي وفصائل 

املقاومة والوقوف بوجه مخططات 
واش�نطن والكيان الس�عودي التي 

تريد تقسيم العراق.
وتص�ادف اليوم االربعاء الس�ادس 
من كانون الثاني، الذكرى ال� 100 
عىل تأس�يس الجيش العراقي، تلك 
الق�وة الباس�لة الت�ي س�اهمت يف 
دح�ر االرهاب وهزيم�ة الجماعات 
القاع�دة  تنظي�م  م�ن  االرهابي�ة 
والوهابية  التكفريي�ة  والتنظيمات 
وحت�ى داع�ش ال�ذي ل�م يصم�د 
أم�ام البطوالت الت�ي قدمها أبطال 

الجيش العراق�ي يف املعارك االخرية 
الت�ي ش�هدتها املحافظ�ات الت�ي 

وقعت بيد داعش.
وعالوة عىل ذلك فإن تلك املؤسس�ة 
التي تعد بمثابة درع حصن وس�دٍّ 
منيع ضد االره�اب، كانت حارضة 
يف كل األخط�ار الت�ي مر به�ا البلد 
الطبيعي�ة منها واألمني�ة، ووقفت 
جنب�ا إىل جن�ب م�ع قوات الحش�د 
االتحادي�ة  والرشط�ة  الش�عبي 
واملحلية وجه�از مكافحة االرهاب 
حماي�ة  يف  العش�ائرية  والحش�ود 

الخبيث�ة،  املخطط�ات  م�ن  البل�د 
ع�ىل الرغ�م م�ن أن عي�ون ق�وى 
االس�تكبار وبع�ض دول الجوار يف 
مقدمتها الع�دوان الصهيوأمريكي 
- الس�عودي تس�عى إىل النيل منها 
وإضعافها عرب الس�عي إىل التدخل 
يف عرقل�ة التجهيز وكذلك تس�خري 
بعض وس�ائل االع�الم املعروفة إىل 
كتابة تقاري�ر للتقليل من منجزات 

تلك املؤسسة.

تفاصيل اوسع صفحة 2

العراق يتجه صوب الصين عبر »بيع النفط 
المسبق« لمواجهة األزمة االقتصادية

في ذكرى تأسيسه..الجيش العراقي الصخرة 
التي »حطمت« القيود اإلمريكية إلفشاله

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت عضو مجلس النواب ندى ش�اكر جودت، 
حكوم�ة  يف  ع�دة  وزارات  ان  الثالث�اء،  ام�س 

الكاظمي عديمة الجدوى.
وقالت جودت يف تريح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي«  »إنن�ا طالبن�ا يف اكث�ر من مناس�بة 

والتج�ارة  الصناع�ة  وزارة  بالغ�اء  الحكوم�ة 
واألوقاف لعدم جدواها يف الوقت الراهن«.

وأضافت أن »وزارة الصناعة والتجارة واالوقاف 
ارهقت ميزانية الدولة العراقية مالين الدوالرات 
دون أي نتائ�ج ملموس�ة ع�ىل أرض الواق�ع«، 
مشرية اىل ان »الصناعة العراقية منذ عام 2003 

ولغاية يومنا هذا متعثرة واما البطاقة التموينية 
فشبه معدومة«.

وأش�ارت جودت اىل أن »التجارة والصناعة أكثر 
الوزارات هدرا للمال العام دون أي نتاج ملموس 
ع�ىل أرض الواق�ع فضال عن انه�ا ابتعدت كثريا 

عن املواطن«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد تحال�ف الفتح ، ام�س الثالثاء، 
ان نتائ�ج التحقي�ق باغتي�ال قادة 
النر سرتسل اىل الربملان، فيما بن 
ان ادان�ة امريكا التحتاج اىل تحقيق 

النها اعرتفت بالجريمة.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف احمد 
االسدي ، يف تريح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان » التحقيق لم 

يكتم�ل بع�د لكنه وص�ل اىل مراحل 
متقدمة واليزال مس�تمرا ، ومازالت 
نتائج التحقيق غري معلنة »، مشريا 
اىل وجود 8 اجهزة امنية ترشف عىل 
التحقي�ق بالتع�اون مع الس�لطات 
املختصة يف الجمهورية االسالمية« .

النهائ�ي  التقري�ر   « ان  واض�اف 
الخاص بنتائج التحقيق سريسل اىل 
الربملان ، الن التحقيق مش�كل بامر 

م�ن القائد العام للقوات املس�لحة ، 
ولجنة االم�ن والدف�اع النيابية هي 
االخ�رى تتاب�ع تفاصي�ل التحقيق 
وستحصل عىل نس�خة من التقرير 
النهائ�ي »، مبين�ا » ال توج�د م�دة 
زمنية محددة الغالق ملف التحقيق 

.«
الق�وات  ادان�ة   « ان  اىل  ولف�ت 
تحقي�ق  اىل  تحت�اج  ال  االمريكي�ة 

النها اعلنت رس�ميا تبنيها الهجوم 
الغ�ادر » ، مؤك�دا ان�ه » ال توج�د 
الحكومة  دعوى قضائي�ة رفعته�ا 
الحالي�ة  اوالحكوم�ة  الس�ابقة 
ملقاضاة الجانب االمريكي حتى االن 
»، داعيا »الحكومة ومجلس النواب 
واملنظمات املدنية والحقوقية اىل ان 
تتق�دم بش�كاوى اىل االم�م املتحدة 

ومجلس االمن الدويل«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت كتل�ة التغيريالكردية يف مجلس 
النواب، امس الثالثاء، ان بعض املوظفن 
يف اقلي�م كردس�تان يس�تلمون روات�ب 

مزدوجة تصل اىل 5.
وقال النائب عن الكتلة هوشيار عبدالله، 
يف تري�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »هنال�ك ارقاماً مخيفة من 
املوظف�ن الفضائي�ن الذين يس�تلمون 
أكث�ر من 5 روات�ب يف إقليم كردس�تان، 
واالرق�ام الت�ي اعلنته�ا وزراة املالي�ة يف 
حكومة كردستان غري حقيقية باملقارنة 
م�ع االرق�ام الحقيقي�ة الت�ي نعرفه�ا 

وتعرفها احزاب السلطة بكردستان«.
الكردي�ن  »الحزبي�ن  أن  واض�اف 
الديمقراط�ي والوطن�ي الكردس�تانين 
يعرتف�ان يف اجتماعاتهما املغلقة بحجم 

يف  املوجودي�ن  الفضائي�ن  املوظف�ن 
كردس�تان، كم�ا أنهم�ا املس�ؤول األول 
ع�ن ه�ذا امللف، ألنه�م قام�وا بتعيينات 
غري قانونية لكث�ري من الفضاين خارج 

الحدود الرسمية، الغراض انتخابية«.
وتاب�ع أن »حكومة اإلقليم ال تس�تطيع 
حس�م الرقم النهائ�ي ملوظفيها من أجل 
ارس�الها إىل بغ�داد، ألنها ال تمل�ك رقماً 
حقيقياً بهذا الشأن كما أنها تدرك حجم 
املوظفي�ن الفضائين يف بغ�داد، لذا فإن 
حكوم�ة اإلقلي�م واملركز يتس�رتان عىل 
بعضهم�ا يف ه�ذا املوض�وع وال يري�دان 
وض�ع قائم�ة نهائي�ة للع�دد الحقيقي 

الخاص بموظفي الدولة العراقية«.
واش�ار إىل أن »الوضع الذي تمر به البالد 
بات بحاج�ة إىل تحرك جاد وفعي النهاء 

ملف الفضائين يف الدولة العراقية«.

التغيير: موظفون في كردستان 
يستلمون »5« رواتب

الفتح: تحقيق جريمة المطار سيصل إلى البرلمان

وزارات في حكومة الكاظمي تخرج عن الخدمة !
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
اس�تقطاع  ان  الثالث�اء،  ام�س 
روات�ب املوظفن س�يكون باثر 
بع�د  الح�ايل  الع�ام  يف  رجع�ي 

التصويت عىل املوازنة.
وقال عضو اللجنة  جمال كوجر 
تابعت�ه  صحف�ي  تري�ح  يف 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »وفق 
م�رشوع قان�ون موازنة س�نة 
اس�تقطاعات  تك�ون   ،2021
الروات�ب بأثر رجعي من أش�هر 
2021، لكن يفرتض ان ال يكون 

بهذه الصورة، والربملان سيعمل 
ع�ىل من�ع أي اس�تقطاع يكون 

بأثر رجعي«.
»مجل�س  أن  كوج�ر،  وب�ن 
ع�ىل  ايض�ا  س�يعمل  الن�واب، 
تقليل نسب االس�تقطاع وكذلك 
املش�مولة  الرشائ�ح  تغي�ري 
م�ن  وه�ذا  باالس�تقطاعات 
صالحي�ات الربملان، كما للربملان 
صالحية يف إلغاء أن تكون هناك 
بأث�ر  للروات�ب  اس�تقطاعات 
رجعي، واأليام املقبلة، س�تكون 
مناقشات رسمية بهذا الصدد«.

المالية النيابية: استقطاع 
الرواتب سيكون بأثر رجعي 

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجنة االم�ن والدفاع النيابي�ة، امس الثالث�اء، وجود عراقي�ل يضعها الجانب 

االمريكي عىل ملف تسليح القوات االمنية. 
وق�ال عضو اللجن�ة بدر الزي�ادي يف تريح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 

»امريكا  ال تزال تعرقل عملية عقود تسليح القوات االمنية«.
وبخص�وص اس�تمرار التواجد االمريكي، اوضح الزي�ادي ان »حكومة رئيس الوزراء 
الس�ابق ع�ادل عبد امله�دي طالبت بجدولة انس�حاب الق�وات االمريكي�ة اال ان تلك 
املطالبات اخفقت خالل الحكومة الحالية«. ولفت اىل ان »العراق ليس بحاجة لوجود 
اكث�ر من 2500 جندي امريكي يف العراق«، الفت�ا اىل ان »االتفاقية االمنية بن العراق 

وامريكا كانت مذلة وغري منصفة للعراق«.

االمن النيابية: واشنطن تعرقل عملية 
تسليح القوات االمنية

الكاظمي »يستجدي رضا« سيد البيت األبيض 
عبر أحد »مجّساته«

ابن سلمان يبيع ماء وجهه في
»قّمة العال«

سليماني والمهندس وتهديد
 التفوق األمريكي

علي: نفط الوسط يسعى 
للثأر من الصناعات 
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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

العراق وُصْلُح العال
يف آخير أييام االحتضار وقبييل مغادرته حظيرة الخنازير يف 
البييت األبيض يرفس ثور الكابوي ليقدم أقىص ما يسيتطيع 
لنتنياهو الصهيوني حيث يسيتكمل جوقة التطبيع ملشيايخ 
الخلييج بصليح العيا . يف ليلية وضحاهيا ومين حكمة أمر 
الكوييت املرحوم وبركات أمير الكويت املعليوم وصهر العم 
تراميب كوشينر تحيول أمر قطير الشييخ تميم مين داعم 
لإلرهياب  إىل ركن من أركان البييت الخليجي وتحول اإلخوان 
املسلمون الذين أفتى خطيب الحرم املكي بخروجهم عن امللة 
وحرمة التعامل معها إىل موضوع قابل  للمناقشية والتفاهم 
وتحيول التطبييع اإلماراتيي البحريني مع إرسائييل إىل فقرة 
مديح يف جدول أعمال قمة العا للمباركة ولكل شيخ ما يشاء 

ولكل أمر ما يشتهي وكل يغني عىل لياه . 
املهيم واألهيم مين هيذه العيودة العاجلية واللحمية العائدة 
والصحيوة الغافية والغفوة الصاحيية  والبيت امللموم هو أن 
يجمع اإلخيوة األعداء أوراقهيم ويلملموا أشياءهم ويتفقوا 
عىل سير فضائحهم ويعيدوا حسيابهم ويرتبوا أمورهم قبل 
رحيل سييدهم ترامب واستام سييدهم بايدن سدة الحكم يف 
أمريكا و)ياهو الياخذ أمي يصر عمي ( . البوصلة الخليجية 
اآلن تتجيه صوب إيران فابد مين موقف موحد تجاه )العدو( 
اإليرانيي وحلفائيه بعدما ثبيت بحكم اليقني صفياء األجواء 
العروبية والخليجية والرشعية والدينيية والتيمية واألزهرية 

مع الصديق اليهودي يف فلسطني املحتلة .
 ال أدري كييف يكون خطاب قنياة الجزيرة القطرية والعربية 
والحدث السيعودية والسيكاي نيوز اإلماراتيية وكيف يكون 
املوقف من تركيا حيث ترطبت األجواء صدفة واتصل السلطان 
أردوغيان بامللك سيلمان وتنفس أمر 
املنشيار محمد بن سلمان عىل أطال 
ما تبقى من جريمة جمال خاشقجي 
وربميا سييتبني أن خاشيقجي مات 
بارتفياع ضغيط اليدم وكل ميا قيل 
كان  وهميا وإشياعات  وكذبا . ليس 
هناك مشيكلة يف مرص والسييس هو 
السيييس وهيو حيارض إن حيروا 
إن  ومحيارص  غابيوا  إن  وغائيب 
حيارصوا وجاهز للصليح إن صالحوا 
ومسيتعد للعداوة إن تعيادوا و) رّئْصني 
يا كيدع ( . إيران تعرف نفسيها وواثقة مين وزنها وقدراتها 
ومطمئنية للعقول التيي تديرهيا وتبرص طريقهيا ومحددة 
أهدافهيا . كما أن أعداءها يدركون ذليك ويعرفون ويحذرون 
منهيا ومن أذرعها وحلفائها ويربصون بها ويتآمرون عليها 

وعىل حلفائها وأذرعها رسا وعلنا وليا ونهارا .
 املشيكلة فينا نحن هنا يف عراق يوسف املظلوم بعدما اجتمع 
إخوته وأدركوا أنه لم يمت يف برئ الدواعش ولم يمت يف زليخة 
ترشيين وال زال يصيارع املوت يف حكومة الشيهيد الحي التي 
حققت لهم حتى اآلن ما شاءوا يف تأخر وتعطيل ميناء الفاو 
الكبر وإفاس العيراق وهم فرادى فكيف بهم إذا جاءوا إلينا 
عصبية مجتمعني !  هي السياسية يف أوضح وجه لها بأسيوأ 
صورة وأحقر املعاني تتجىل يف ماجرى قبل العا وخالها وما 
سييجري بعدها . ال ندري إن كانت القمة سيتحقق ما رسيم 
لها وما يراد منها أم أنها ستفشل وهذا أمر محتمل عىل ضوء 
ما سييؤول إليه الوضع يف أمرييكا وموقف القرقوز اإلماراتي 

املتعملق من قطر .
  أخرا وليس آخيرا أقول نحن يف العراق اليوم بمفرق الطرق 
بني أعتياب حرب أمريكية إيرانية محتملية ومؤامرة إقليمية 
مؤكدة وقمة غامضة يف العا . كل املؤرشات والدالئل والوقائع 
تشر إىل أننا الخارس األكرب مما يجري يف املنطقة يف ظل غياب 
وحيدة املوقف وافتقار السياحة العراقيية إىل كارزما القيادة 
الواعيية واملتمكنية من احتيواء الوضع ووضيع النقاط عىل 
الحيروف قبيل أن يضييييع الجمييييل بما حميل والَت حنَي 

َمناص. 

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
عيد النائيب عن تحاليف سيائرون بيدر الزيادي، 
اميس الثاثاء، الوجود األمركيي الحايل يف العراق 
بأنه »احتال« بعينه، مسيتغربا من أن املطالبات 
الحكوميية بانسيحاب االمرييكان خفتيت بعيد 

اسيتقالة رئيس اليوزراء السيابق عييييادل عبد 
املهدي.

»املراقيب  تابعتيه  ترصييح  يف  الزييادي،  وقيال 
العراقيي« إن »الييييييوجيود االمريكيي الحيايل 
»احتيال« بعينيه«، مشيرا إىل أن “الفيييياعيل 

السيييييايس لم يتنبيه لسييطرة االمريكان عىل 
االجيييييييواء العراقية«.وأضياف الزييادي، أن 
»عبد املهدي طلب خال رٔياسيته للوزراء بجدولة 
انسيحاب القيوات االمريكيية«، مبينيا أنيه »بعد 
اسيتقالة عبد املهدي خفتت املطالبات الحكومية 

بانسحاب االمريكان«.
ولفت الزييادي وهو عضيو لجنة األمين والدفاع 
النيابيية إىل أن “امرييكا تضيع فيتيو عيىل عقود 
العراق التسيليحية”، واصفا االتفاقية االمنية مع 

الواليات املتحدة األمركية بي”املذلة«.

الزيادي مستغربا: اصوات الحكومة المطالبة باخراج االمريكان »خفتت« بعد استقالة عبد المهدي 

ترجيحات باستئناف عمل البرلمان السبت المقبل وبالقوانين المؤمل التصويت عليها
رجح نواب يف الربملان، امس الثاثاء، عن عودة 
الربملان الستئناف جلساته السبت املقبل، فيما 
اشاروا اىل القوانني التي ممكن تمريرها خال 
الفيرة املقبلة.وقيال السيوداني، يف ترصييح 
صحفي تابعتيه »املراقب العراقي« إن »تمديد 
الفصيل الترشيعيي للربمليان مليدة شيهر كان 
هدفيه إقرار مرشوع قانون املوازنة االتحادية 
لعيام ٢٠٢١«.واضاف السيوداني، أن »قانون 
املحكمية االتحادية ال يمكن اقيراره يف الفرة 
الحالية ألنه يحتاج اىل وقت اخر ألقراره«.ومن 

جهتيه اكد عضيو اللجنية القانونيية النيابية 
حسين فدعيم، إن »مجليس النيواب يسيعى 
إلقيرار خمسية قوانيني مهمية خيال العام 
الجاري، فضيا عن قوانيني أخرى«.وأضاف، 
وقانيون  االتحاديية،  املحكمية  »قانيون  أن 
الجرائم املعلوماتية، وقانيون مجلس الوزراء 
مجاليس  انتخابيات  وقانيون  وتشيكياته، 
القضائيي،  اإلرشاف  وقانيون  املحافظيات، 
ستكون أبرز القوانني التي سترشع هذا العام، 

فضا عن قوانني أخرى كثرة«.

تغريدة

النائب فالح الخزعلي

 ف���ي ع���ام ٢٠١٤ حي���ث كان 
داع���ش على مش���ارف بغداد 
 ٣ ف���ي  أمن���ي  وانهي���ار 
محافظ���ات وحص���ار آمرل���ي 
وصلت الى آمرلي ومعي ثلة 
م���ن المجاهدين بإنزال جوي 
الشهداء  وأتصل بي شخصيا 
س���ليماني والمهن���دس وقال 
لي سليماني أعلى اهلل مقامه 
»صبر الن���اس ٥ أيام وسنأتي 
لكسر الحصار« وتحقق الوعد 
بكس���ر الحص���ار.. أي���ن كان 

هشام داود ؟؟؟

سنجار تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة
املراقب العراقي/ بغداد... 

نظيم الفيوج الثاليث )قيوة سينجار( مسيرة 
الشيهداء  القيادة  بمناسيبة ذكيرى استشيهاد 
ابومهيدي املهندس والحاج قاسيم سيليماني يف 

مركز قضاء سنجار.
وقال بيان إلعام الحشيد الشعبي تلقت »املراقب 
العراقيي« نسيخة منه، إنه »شيارك يف املسيرة 
الفوج الرابع والخامس – قيادة عمليات نينوى، 
فرسان الكفيل أبطال الفوج الثالث- قوة سنجار 

تنظم مسرة حاشدة يف قضاء سنجار«.
ونقيل البيان عين آمر قوة سينجار محمود رضا 
األعرجيي قوليه، إن »مقاتيي الحشيد الشيعبي 
حيروا  ومحبييه  منارصييه  ميع  املقيدس 
للمشاركة يف املسرة للتجول داخل قضاء سنجار 

وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد القادة«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلن مدير الدفاع املدني يف نينوى العميد حسيام خليل، امس الثاثاء، 
عن انتشيال 93 جثة من تحت األنقاض يف احياء وازقة متفرقة داخل 
مدينية املوصل القديمة عيىل الرغم من دخول السينة الرابعة لتحرير 

املدينة.
وقيال خليل، يف بييان تلقت »املراقب العراقي« نسيخة منيه إن »فرق 
اإلنقياذ التابعية اىل مديريية الدفاع املدنيي وبالتعاون والتنسييق مع 
دائيرة الطب العيديل وبلدية املوصيل تمكنت من انتشيال 93 جثة من 
ضحاييا عصابيات »داعش« االرهابية تعود ملدنيني عيزل قتلوا عىل يد 
هيذه العصابات داخل احياء املوصل القديمة وسيلمت جميعها للطب 
العديل«.واضاف ان »انتشيال الجثث جاء خيال عملية رفع االنقاض 
عيىل خلفية الرشوع باعمار املناطق واالحياء واملؤسسيات الحكومية 
املدميرة التي كانيت عصابات »داعيش« االرهابية تحتجيز املواطنني 
االبرياء داخل هذه االبنية القديمة ويتم اعدام اغلبهم بشيكل جماعي 

بحسب مصادر امنية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وكالة االستخبارات، امس الثاثاء، القاء القبض عىل 4 متهمني وفق 

مايسمى بالدكة العشائرية يف بغداد.
وقاليت الوكالة، يف بييان تلقت »املراقب العراقي« نسيخة منه، إن »مفارز 
وكالية االسيتخبارات املتمثلة بمديرية اسيتخبارات الرشطية االتحادية يف 
وزارة الداخليية تمكنيت من القبض عىل 4 متهمني وفق مايسيمى بالدگة 

العشائرية ببغداد«.
وبينت، انيه »تم القبض عىل ثاثة منهم يف منطقة النهروان جنوب رشقي 
العاصمة بغداد، بعد حدوث مشاجرة بتاريخ 3٠/١٢/٢٠٢٠ وعىل اثر ذلك 
تيم اطاق النار مين قبلهم عىل منيزل الطرف الثاني مما سيبب ارضار يف 

واجهة املنزل«.
واضافيت الوكالة، انيه »تم القبض عىل املتهم الرابيع يف منطقة الفضيلية 
رشقيي العاصمة بعد حدوث خاف بينه وبني الطرف الثاني عىل مواد بناء 

مما ادى اىل اطاق النار من قبله واصابة الطرف الثاني بساقه األيمن«.
ولفتيت، إىل انيه »تم تسيليم املتهمني وما لُه مسياس بالجريمية اىل مركز 

الرشطة املعني بوصل استام اصويل«.

الدفاع	المدين	ينتشل	93	جثة	
يف	أحياء	الموصل	القديمة

القبض	عىل	4	متهمين	
بالدكة	العشائرية	يف	بغداد

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

األجه���زة  منتس���بي  بمن���ع  ق���رار 
العس���كرية واألمنية من الظهور في 

وسائل اإلعالم.
منهل عبد األمري المرشدي ..

في الذكرى الـ »100« على تأسيسه 
العراقيون يستذكرون تضحيات الجيش العراقي والحشد 

الشعبي ووقوفهما صفا واحدا بمواجهة اإلرهاب 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

ميع بليوغ ١٠٠ عيام عيىل تأسييس 
العراقيي الباسيل، عامتيان فارقتان 
تليك  عيىل  العراقييون  يسيتذكرها 
املؤسسية العسيكرية املهمة، أوالهما 
إىل  الراميية  االمريكيية  املخططيات 
وثانيتهميا  القيوى،  هيذه  إضعياف 
االنتصيارات التيي حققهيا عىل أرض 
الواقيع والتيي كان آخرهيا هزيمية 
جماعيات داعش االجرامية وبإسيناد 
الحشيد الشيعبي وفصائيل املقاومة 
والوقوف بوجه مخططات واشينطن 
والكيان السيعودي التي تريد تقسيم 

العراق.
وتصادف اليوم االربعاء السيادس من 
كانيون الثاني، الذكرى اليي ١٠٠ عىل 
تأسييس الجيش العراقيي، تلك القوة 
الباسلة التي ساهمت يف دحر االرهاب 
وهزيمية الجماعيات االرهابيية مين 
تنظيم القاعدة والتنظيمات التكفرية 
والوهابيية وحتيى داعيش اليذي ليم 
يصميد أميام البطيوالت التيي قدمها 
أبطيال الجييش العراقيي يف املعيارك 
االخرة التي شهدتها املحافظات التي 

وقعت بيد داعش.
وعياوة عىل ذليك فإن تلك املؤسسية 
التيي تعد بمثابية درع حصني وسيدٍّ 
منييع ضد االرهياب، كانيت حارضة 
يف كل األخطيار التيي مير بهيا البليد 
الطبيعيية منهيا واألمنيية، ووقفيت 
جنبيا إىل جنيب ميع قيوات الحشيد 

الشعبي والرشطة االتحادية واملحلية 
وجهياز مكافحة االرهاب والحشيود 
مين  البليد  حمايية  يف  العشيائرية 
املخططيات الخبيثة، عيىل الرغم من 
أن عييون قيوى االسيتكبار وبعيض 
العيدوان  مقدمتهيا  يف  الجيوار  دول 
الصهيوأمريكي - السيعودي تسيعى 
إىل النيل منها وإضعافها عرب السيعي 
إىل التدخيل يف عرقلية التجهيز وكذلك 
تسخر بعض وسائل االعام املعروفة 
إىل كتابية تقارير للتقليل من منجزات 

تلك املؤسسة.
فضا عين ذلك فأن هناك سياسييني 
من الداخل سيواء يف مجلس النواب أو 
يف السلطة التنفيذية غالبا ما يقذفون 
تهمهيم املزيفة بحيق أفيراد الجيش 
العراقي والتي من شيأنها التقليل من 

عزيمته.
وللحديث أكثر حيول هذا امللف، اعترب 
املحليل السييايس صاليح الطائي، أن 
تأسيسيه  العراقيي ومنيذ  »الجييش 
وحتيى يومنيا هذا هو عنيوان رئييس 
للسييادة الوطنيية عيىل الرغيم مين 
جميع العقبيات التي واجهته سيواء 
مين قبل أطيراف الداخيل أو الخارج، 
السييما يف فرة املقبور الذي استخدم 
هذه املؤسسة لتحقيق مآرب حزبية ال 
وطنية وهذه االميور كلها حالت دون 
أخيذ دور الجيش العراقيي الريادي يف 

املنطقة برمتها«.
وقال الطائيي، يف ترصيح لي »املراقب 

العراقيي« إنيه »ميا بعد عيام ٢٠٠3 
وإسقاط نظام البعث الصدامي البائد، 
فقد عملت واشينطن عميدا عىل حله 
ولم تكتيف عند هذا الحد فقد سيعت 
أمرييكا وقيوى االسيتكبار العاملي إىل 
تجميد تلك املؤسسية والوقوف بوجه 
جمييع الخطيوات الوطنيية الراميية 
إىل إعيادة هيكلتيه وتقويتيه وحتيى 
دخيول داعش، لكن الجييش العراقي 
فاجأ تلك القيوى الخبيثة وتمكن من 
هزيمة االرهاب وجماعات داعش عند 
اجتياحهيا للعيراق وبإسيناد الرديف 
السياند ليه وهيو الحشيد الشيعبي 
وفصائل املقاومة االسيامية  التي لم 
تبخل يف أي جهد إلسناد قوة الجيش«.
وأضاف، أن »الجيش العراقي والحشد 
الشيعبي وجمييع الصنيوف األمنيية 
تمكنت بتحالفها الوطني من الوقوف 
بوجيه تقسييم البلد وتحقييق املآرب 

االمريكية الخبيثة«.
تأسييس  »مناسيبة  أن  إىل  وأشيار 
الجيش العراقي واسيتذكاره ال تروق 
للكثير مين دول الجوار كالسيعودية 
يكيون  أن  ترييد  كونهيا  واإلميارات، 
العيراق بليدا مهيزوزا عديم السييادة 

وبيد اإلرادة االمريكية«.
ولفيت إىل أن »هذه الدول تدرك أن قوة 
الجيش العراق تضمن حفظ سييادته 
االجنبيية  التدخيات  مين  وتخلصيه 
وقدرتيه بشيكل فيردي عيىل هزيمة 

اإلرهاب والجماعات التكفرية«.
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االربعاء 6 كانون الثاين  2021 العدد 2497 السنة العاشرة

نف�ت اللجنة املالي�ة النيابية ، وجود اس�تقطاع يف رواتب املوظفني 
لش�هر كان�ون الثاني، مش�رة اىل أن الرواتب س�توزع وفق آلية 1 

.12/
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، انه »ال يحق للحكومة بأي ش�كل 
من األش�كال تطبيق االستقطاعات التي وضعتها يف موازنة 2021 
إال بعد التصديق عليها من قبل الربملان«.واضاف كوجر، أن »رواتب 
كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 / 12 كما حصل يف رواتب االشهر 
املاضي�ة لحني إقرار املوازن�ة«، مبينا ان »اللجن�ة املالية بمجرد ان 
تتس�لم املوازنة س�تكثف من اجتماعاتها لحني إقرارها«.ولفت اىل 
ان »الربملان س�يدخل يف عطلته الترشيعية الشهر املقبل، ولكنه قد 
يذه�ب باتجاه عقد جلس�ة طارئة الق�رار املوازنة«، مش�را اىل ان 

»اللجنة تحتاج إىل 20 يوما الكمالها«.

المالية النيابية تنفي وجود استقطاع في 
رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني

ع�زز العراق صادرات النفط الخام يف ديس�مرب كانون األول، وربما 
يك�ون قد تجاوز حصته من إنتاج أوبك، مما يلقي بمفتاح محتمل 
يف األعمال للمنتجني العامليني الذين يجتمعون اليوم ملناقش�ة ما إذا 

كان ينبغي زيادة املعروض من النفط.
واتفق تحالف أوبك+، بقيادة الس�عودية وروس�يا، الش�هر املايض 
عىل توس�يع حد إنتاج املجموعة بمق�دار 500 ألف برميل يومًيا يف 
يناير ويناقشون اليوم يف إمكانية تمديد التخفيض او زيادته لشهر 

شباط.
وحس�ب بيان�ات وكالء املوان�ئ الت�ي جمعتها بلوم�ربغ، ارتفعت 
شحنات النفط الخام من العراق، ثاني أكرب منتج يف منظمة البلدان 
املصدرة للبرتول )أوبك(، بنس�بة 4٪ الشهر املايض إىل 3.26 مليون 

برميل يومًيا، وفًقا لبيانات تتبع الناقالت.

العراق يعزز صادراته النفطية 
بأرقام قد تتجاوز اتفاق اوبك

خبير اقتصادي: الشعب يسير نحو المجهول بسبب جهل الحكومة بقراراتها المالية
االقتص�ادي  الخب�ر  رأى 
ان  التمي����م�ي،  وس�ام 
يس�ر  العراق�ي  الش�عب 
ظ�ل  يف  املجه�ول  نح�و 
قرارات ارتجالي�ة من قبل 
الواقع  س�تغر  الحكوم�ة 
امل�ايل للمواط�ن وتحارصه 
اقتصادي�ا، الفت���ا اىل ان 
جميع امل�ؤرشات الداخلية 
والتقاري�ر االجنبي�ة تؤكد 
ان الشعب س�يعيش حالة 

يف  الش�ديد  الحص�ار  م�ن 
الفرتة املقبلة.

ان   ، التمي���م�ي  وق��ال 
“الت�رع باتخاذ القرارات 
غ�ر الصحيح�ة م�ن قبل 
الحكوم�ة وكذل�ك الجه�ل 
باتجاه الق�رارات من دون 
دراس�ات  ع�ىل  االعتم�اد 
جدوى، س�يكون مصرها 

الفشل”.
واض�اف ان “الش�عب اول 

املترضري�ن من الق�رارات 
املترعة  االرتجالي�����ة 
للحكوم�ة، حيث ان رفعها 
لالسعار لن يصب يف صالح 
املواطن كما انه لن يفيدها 
بشأن تجاوز عجز املوازنة، 
فهي قد ترق من املواطن 
لتعطيه�ا للموظ�ف ال�ذي 
تس�تقطع جزء م�ن راتبه 

بحجة الرضائب”.
ان “امل�����ؤرشات  وب�ني 

ع�ن  فض�ال  الداخلي����ة 
كله�ا  العاملي�ة  التقاري�ر 
تؤكد ان الش�عب سيعيش 
الحصار  حال���ة م����ن 
املف���روض  االقتص�ادي 
الحك���وم�ة،  قب�ل  م�ن 
سيش�ه���د  وق����ت  يف 
في�ه الس�وق ارتفاعا غر 
مس�بوق يف اس�عار السلع 
بس�بب االعتماد الكيل عىل 

االستراد”.

االقت�صادي

اعلنت وزارة النفط ، أنها تسعى الستثمار 200 مقمق من 
الغاز يومياً من حقول ذي قار بالتعاقد مع احدى الرشكات 
العاملية.وق�ال وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون االس�تخراج كريم 
حط�اب يف بيان ، إن »الوزارة لديه�ا خطط تهدف اىل ادامة 
وتطوير االنت�اج يف حقيل الغراف والنارصية، واالس�تثمار 
األمث�ل للغاز املصاحب للعمليات النفطية وبمعدل يصل إىل 
)200 مقمق( مليون قدم مكع�ب قيايس باليوم«.وأضاف 
حط�اب ان »حق�ول املحافظة تع�د من الحق�ول النفطية 
الواع�دة يف العراق، وتحظى باهتمام الوزارة، وتحرص عىل 

توفر بيئة العمل املناسبة للرشكات الوطنية واألجنبية من 
أجل تحقيق األهداف املش�رتكة« .واش�ار وكي�ل الوزارة اىل 
»اهمية توس�يع مش�اريع تطوير الحقول النفطية والبنى 
التحتي�ة وادامة اإلنت�اج يف املحافظة«، مبين�ا ان »الوزارة 
لديه�ا خطة للتعاقد م�ع رشكة عاملي�ة متخصصة يف هذا 
املج�ال الس�تثمار )200 مقم�ق( يف ذي ق�ار«.وكان وكيل 
وزارة النفط لش�ؤون االس�تخراج قد افتتح يف وقت سابق 
)5( مستش�فيات يف ع�دد م�ن اقضية املحافظ�ة أنجزتها 

رشكة نفط ذي قار دعما للقطاع الصحي يف ذي قار.

النفط: نسعى الستثمار 200 مقمق
 من الغاز باليوم من حقول ذي قار

العمل تعلن منح 13 ألف عامل 
أجنبي إجازة عمل رسمية

نف�ى محافظ نينوى نجم الجبوري صحة ماتم 
تداول�ه يف وس�ائل اإلع�الم ومنص�ات التواصل 
االجتماع�ي، ح�ول مبالغ تخصيص�ات نينوى 
يف املوازن�ة االتحادية.وق�ال الجبوري يف  مؤتمر 
صحف�ي إن »املوازن�ة ل�م تق�ر بع�د م�ن قبل 
مجل�س النواب«وأض�اف أن�ه« وجه بتش�كيل 
لجن�ة ملتابع�ة تنفي�ذ املش�اريع والرقاب�ة عىل 
أداء الجه�ات املنفذة لها ملنع أي حالة فس�اد أو 
تلك�ؤ يف إنجازها.وعن أرقام املبالغ التي قيل أن 

الحكومة االتحادية خصصتها ملحافظة نينوى، 
أكد الجبوري ب�أن » جميع هذه األرقام واملبالغ 
عاري�ة عن الصحة«مبيناً بأن�ه »تم االتفاق مع 
ع�دد من نواب نينوى عىل متابعة التخصيصات 
املالي�ة وتس�جيل م�ا تحتاج�ه املحافظ�ة من 
تخصيصات بشأن املش�اريع التي مازال أغلبها 
قي�د اإلنجاز، مبينا انه س�يكون هناك تصٍد من 
قب�ل الن�واب  يف ح�ال تعرض محافظ�ة نينوى 

للغبن والتهميش مجدداً«.

الجبوري : ما تم تداوله عن مخصصات 
نينوى في الموازنة غير صحيح

أرقام واقتصاد

ماليين لتر يوميًا 
من البنزين سيتم 

استيرادها  لسد متطلبات 
االستهالك الداخلي
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أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، عن منحها 
اجازات عمل رسمية منذ منتصف العام املايض وحتى 

االن 13 ألفا و206 عمال.
وق�ال مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني بالوزارة 
رائد جبار باهض يف بيان ، إن “عدد العمال املش�مولني 
بقان�ون التقاع�د والضم�ان االجتماعي بل�غ 71 ألفا 
و763 عامال محليا يف بغ�داد ومحافظات البالد كافة، 
منوها بأن “الفرق امليدانية الخاصة بتفتيش رشكات 
القطاع الخاص واملشاريع االستثمارية والبالغ عددها 
13 ألف�ا و267 موقعا يف بغ�داد واملحافظات، تمارس 
عمله�ا لش�مول العامل�ني بتل�ك املش�اريع، بقان�ون 
التقاع�د والضم�ان االجتماعي”.وأض�اف باهض، ان 
وزارته “نس�قت مع االتحاد العام لنقابات العمال من 
اجل التع�اون اليجاد فرص العمل للعاطلني عن العمل 
املس�جلني ضمن قاعدة بيانات الوزارة”، مشرا اىل انه 
“سيتم فتح افاق التعاون مع نقابات العمال الخاصة 
بالخدم�ات والزراع�ة وامليكاني�ك والنس�يج والبن�اء 

والنقل والحالقني واالداريني”.

أك�د رئي�س كتل�ة بي�ارق الخب�ر 
املوازن�ة  أن  الخال�دي،   محم�د 
العامة للع�ام الح�ايل تحتوي عىل 
20 نقط�ة خالفية لكنها س�تمرر 
منتصف ش�هر شباط املقبل، الفتا 
إىل عزم اللجن�ة املالية ضغط ٪30 
من مخصصاتها التش�غيلية.وقال 
، إن »الربمل�ان مختل�ف  الخال�دي 
ع�ىل اكثر من 20 فق�رة يف املوازنة 
وس�يتم  الح�ايل،  للع�ام  العام�ة 
اس�تبدالها وتغي�ر املناقلة فيها«.
وأض�اف أن »اللجنة املالية النيابية 
س�تكمل خالل اس�بوعني دراس�ة 
املوازن�ة وس�تجري تقليص بنحو 
30٪ م�ن املخصصات التش�غيلية 
التقش�ف«،  اج�راءات  ضم�ن 
مبين�ا أن »املبالغ�ة يف التقدي�رات 

املالي�ة الت�ي وضعته�ا الحكوم�ة 
ال يمك�ن تحقيقه�ا وه�ي مج�رد 
ارق�ام عىل ال�ورق وغ�ر دقيقة«.
وأش�ار الخال�دي إىل أن »الربمل�ان 
الش�هر  املوازنة منتصف  س�يمرر 
املقبل بع�د اجراء سلس�لة طويلة 
من املفاوضات، س�يما م�ع اقليم 
كردس�تان ال�ذي ل�م يتف�ق حتى 
اآلن مع بغداد بش�ان نسبة االقليم 
يف املوازن�ة وحج�م النفط املس�لم 
م�ن اربي�ل وكذل�ك توزي�ع املبالغ 
االس�تثمارية«.وكان النائ�ب ع�ن 
تحالف سائرون رياض املسعودي 
اته�م، وزير املالية ع�يل عبد االمر 
عالوي بأنه متخب�ط وتعامله غر 
الحس�ابات املس�تقبلية  دقي�ق يف 

للبالد.0

نزلت أس�عار الذهب ، بعد أن بلغت 
أعىل مس�توى يف ثمانية أس�ابيع، 
يف الوق�ت ال�ذي تعاىف في�ه الدوالر 
األمريك�ي م�ن أدن�ى مس�توى يف 
عدة س�نوات قبيل انتخابات إعادة 
يف  األمريك�ي  الش�يوخ  ملجل�س 
جورجيا س�تحدد املسار املستقبيل 
للتحفي�ز امل�ايل يف أك�رب اقتصاد يف 
العالم.وتراجع الذهب يف املعامالت 
الفوري�ة 0.1 باملئ�ة إىل 1939.79 
دوالر لألوقي�ة )األونص�ة( بحلول 
الس�اعة 0529 بتوقي�ت جرينتش 
بع�د أن بل�غ أع�ىل مس�توى من�ذ 

التاس�ع من نوفمرب ترشين الثاني 
عند 1945.26 دوالر يف وقت سابق 
من الجلس�ة، بينما هبطت العقود 
 0.1 للذه�ب  اآلجل�ة  األمريكي�ة 
باملئ�ة إىل 1944.10 دوالر.وقال�ت 
مارجري�ت يانج املحلل�ة لدى دييل 
فيك�س »الدوالر ارتف�ع أثناء الليل 
م�ن أدن�ى مس�توى يف أكث�ر م�ن 
عام�ني، مما يضغط عىل الذهب... 
ارتف�اع االثن�ني يض�ع يف االعتبار 
إىل ح�د كب�ر ف�وز ديمقراط�ي يف 
انتخابات مجلس الش�يوخ، نتوقع 

بعض جني األرباح أيضا«.

الخالدي: 20 نقطة خالفية بالموازنة وسيتم 
ضغط 30 % من مخصصاتها التشغيلية

الذهب يهبط في ظل تعافي الدوالر 
واألنظار تتحول إلى انتخابات جورجيا

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

س�جلت اس�عار النف�ط، ، تراجع�ا ملحوظا مع 
تأجيل أوبك+ اجتماعها للخروج من مأزق بشأن 
م�ا إذا كان يجب االس�تمرار يف زي�ادة اإلنتاج يف 
وقت يهدد فيه الوباء الطلب.وتراجع س�عر خام 
غرب تكس�اس الوسيط تسليم ش�باط املقبل، 7 
س�نتات ليص�ل إىل 47.54 دوالرا للربمياللواح�د.

وانخفض س�عر خام برنت لش�هر آذار املقبل ايضا، 11 
سنتا ليصل إىل 50.98 دوالرا للربميل.وتستمر املحادثات 
ب�ني أوبك وحلفائها، الثالثاء، للي�وم الثاني تواليا بعد أن 
ع�ارض معظم األعض�اء، بما يف ذلك الس�عودية، اقرتاح 
روسيا بزيادة أخرى لإلنتاج يف شباط املقبل، بعد إضافة 
500 ألف برميل يوميا هذا الشهر.واقرتبت العقود اآلجلة 

للنفط الخام إىل أعىل مس�توى يف 10 أش�هر حيث أثارت 
املراح�ل األوىل م�ن ط�رح لقاح�ات Covid-19 التفاؤل 
حول مس�ار االنتعاش االقتصادي، وبرز النفط كتجارة 
مفضل�ة للتحوط من التضخم.ومع ذلك، هناك مؤرشات 
عىل أنه من املقرر تمديد اإلغالق يف بعض البلدان، مما قد 

يحد من الطلب عىل النفط.

إرتفاع نسب الرشوة في دوائر التقاعد بالعراق
 دعت هيئة النزاهة االتحاديَّة إىل تبسيط 
اإلج�راءات  يف دوائ�ر التقاع�د؛ لتقليص 
الروتني وتش�ديد الرقابة للحدِّ من تأخر 
إنج�از املُعام�الت، فضالً عن اس�تخدام 
الحوكم�ة اإللكرتونيَّة فيما يخصُّ إنجاز 
إذ  املحافظ�ات،  ُمتقاع�دي  معام�الت 
يضط�ر املراجعون للبقاء ع�دَّة أيام؛ من 
أج�ل إج�راءاٍت يس�رٍة.وأوصت الهيئ�ة 
يف تقري�ر له�ا الي�وم، باتخاذ إج�راءاٍت 
جديَّ�ٍة ورسيع�ٍة إلع�ادة ثق�ة املُراجعني 
بتل�ك الدوائر بعد ارتفاع نس�ب من يؤكد 
أو يعتق�د بوج�ود الرش�وة يف بعضه�ا، 
يف  إنش�اء وح�داٍت خاص�ٍة  واإلرساع يف 
كلِّ وزارٍة أو هيئ�ٍة ُمس�تقلٍة تتوىلَّ إنجاز 
فيها املُحالني  املُعام�الت التقاعديَّ�ة ملُوظَّ
وقي�ام م�الكات هيئ�ة  التقاع�د،  ع�ىل 
ة بتدريب ه�ذه الوحدات. التقاع�د العامَّ

�ذتها دائرة  وأظهرت أرقام اس�تبانٍة، نفَّ
مات غ�ر الحكوميَّة  العالقات م�ع املُنظَّ
يف الهيئة لقياس ُمدركات 
الرش�وة يف القطاع العامِّ 
يف دوائ�ر هيئ�ة التقاع�د 

العام�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات، تبايناً يف 
نس�ب تعاطي الرش�وة بني تل�ك الدوائر.
وأفادت الدائرة أنه�ا ألفت فريقاً مركزياً 
فني ُمدّربني تدريباً عالياً  يتكوَّن من ُموظَّ
يف عمليَّ�ات االس�تبانة واس�تطالع الرأي 
ق�ام بتنفيذ االس�تبانة بمعون�ة فريقني 
فرعيَّ�ني ب�ذات امله�ارة، ُمبيِّن�ًة أن�ه تمَّ 
اس�تطالع رأي )7146( مراجع�اً يف أكثر 

من )40( زي�ارًة لدوائر التقاعد يف بغداد، 
و)14( محافظًة ش�ملتها االستبانة التي 
دت  َذت عىل مدى ش�هرين كاملني.وأكَّ ُنفِّ
الدائ�رة أن نتائ�ج االس�تبانة يف بغ�داد، 
والت�ي ش�ملت  دوائ�ر التقاع�د )العامة 
وضحاي�ا  الدول�ة  ُموظف�ي  وصن�دوق 
اإلرهاب والعس�كري( أظه�رت تفاوتاً يف 
نس�بة الذين أيَّ�دوا وجود تعاٍط للرش�وة 

يف الدوائر، إذ بلغت النس�ب فيها )٪15,7 
،9,64٪ ، 5,7٪ ،3,44٪( عىل التوايل، فيما 
ح )9,8٪( بقيامهم بدفع الرش�وة يف  رصَّ
�ة و)6,3٪( يف دائرة  دائ�رة التقاعد العامَّ
في الدول�ة و)٪4  تقاع�د صن�دوق ُموظَّ
و1٪( يف دائرت�ي تقاع�د ضحايا اإلرهاب 
والعس�كري، الفت�ًة إىل وجود تق�ارٍب يف 
ف بتأخر  نس�ب آراء من أيَّدوا قيام املُوظَّ
دوائ�ر  يف  املُعام�الت  إنج�از  عرقل�ة  أو 
موظف�ي  وصن�دوق  )العام�ة  التقاع�د 
الدول�ة وضحاي�ا اإلره�اب(، إذ تراوحت 
إن  )21-22٪(.وأضاف�ت  ب�ني  النس�ب 
دوائر تقاعد محافظات نينوى والديوانيَّة 
لت أعىل نس�ب بني  واألنب�ار ودياىل س�جَّ
من أيَّ�دوا وج�ود تعاطي للرش�وة فيها، 
حيث بلغ�ت )٪30,5 ،٪27,47 ،٪24,69 
لت دائرتا تقاعد ذي قار  ،22٪(، فيما سجَّ
وواسط نس�بة )صفر٪( يف املؤرش ذاته، 
ح بقيامه بدفع الرشوة  أما نسبة من رصَّ
فبلغت أعالها يف دياىل واألنبار )٪12,92 ، 
8٪(، وأدناها يف كربالء وكركوك وذي قار 

لت )صفر٪(. وواسط التي سجَّ

العراق يحصل على ملياري دوالر بفائدة »صفر« 
عبر بيع النفط المسبق إلى الصين

للتخلص من القروض الخارجية التي ترهق االقتصاد

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
يس�عى الع�راق للخروج من االزم�ة املالية من 
خ�الل االتف�اق م�ع رشكات صينية ع�ىل بيع 
النف�ط بالدف�ع املس�بق وه�ي صفق�ة تتي�ح 
للحكومة العراقية الحصول عىل ملياري دوالر 
من خ�الل بيع كمية ال تتج�اوز 5٪ من الناتج 
العام للبالد، ويف نظ�رة عامة نجد أن االتفاقية 
الجدي�دة التحم�ل الع�راق أية تبع�ات قانونية 
بإلزام�ه ع�ىل البيع لل�رشكات , بل ه�و اتفاق 
اختي�اري , عك�س ما يروج البع�ض عنه بأنه 
اليختلف ع�ن جوالت الرتاخي�ص برهن النفط 
العراق�ي كما يش�اع, فعملية بي�ع النفط وفق 
الدفع املس�بق تجربة جديدة يف العالم ويف نفط 
منظم�ة أوبك خصوصا, وهي س�توفر للعراق 
س�يولة مالي�ة  تس�اعد يف رفد املوازن�ة املالية 
العامة , كم�ا أن االتفاق في�ه جوانب إيجابية 
كث�رة يف مقدمته�ا أن الع�راق ال يتحمل فرق 
االس�عار الش�هرية يف حال حدثت، بل تتحمله 

الرشكة املستفيدة.
رشكة س�ومو أكدت، التوص�ل التفاق لتصدير 
النفط بالدفع املسبق مع رشكة رصينة وتابعة 
للحكوم�ة الصينية , وحص�ل العراق من جراء 
الصفق�ة  عىل ملی�اري دوالر بفائدة صفر مع 
وجود عالوة فوق الس�عر بسبب البیع املسبق , 
أما آلية الس�داد املتبعة حاليا عادة فتكون بعد 
تحمي�ل الش�حنات ب�30 يوما، لك�ن عىل وفق 
اآللي�ة الجديدة يت�م دفع قيم الش�حنات التي 
س�تحمل ملدة س�نة كاملة قبل التحميل بفرتة 
معينة وتم وضع مرونات تس�ويقية للرشكات 

بآلي�ة ال تؤثر عىل الع�راق«، مبينة أن »عروضا 
ع�دة تقدم�ت به�ا ال�رشكات وكان�ت هن�اك 
منافس�ة شديدة بني رشكتني أوروبية وصينية 

وكان الفوز للرشكة الصينية«.
مختص�ون أك�دوا , أن االتف�اق ال�ذي توصلت 
إليه وزارة النفط مع الرشكة الصينية حس�ب 
اتفاق البيع املسبق ,أفضل بكثر من القروض 

الخارجي�ة الت�ي أنهك�ت االقتصال�د العراقي 
وموازناته الس�نوية التي تتضمن مبالغ كبرة 
تدفع كفوائد للقروض التي حصل عليها العراق 
, كم�ا أن االتفاق ضمن للع�راق آلية متغرة يف 
االسعار , فهو سيكون حسب متغرات السوق 
العامل�ي وهي عملية ليس�ت احتكاري�ة وإنما 
عملية بيع ورشاء واالتفاق الصيني كان أفضل 

من ع�دة رشكات تقدم�ت بعروضه�ا لرشكة 
سومو , ستقوم  الصني بدفع أكثر من ملياري 
دوالر مقدم�ا مقاب�ل 48 ملي�ون برميل نفط، 
سيتم توريدها خالل يوليو/تموز2021 وحتى 

يونيو/حزيران 2022.
وي�رى املختص بالش�أن النفطي إي�اد املالكي 
يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراق�ي(: أن العراق 

يبح�ث ع�ن مخرج�ات م�ن أزمت�ه املالية من 
خالل بع�ض القرارات التي توص�ف بأنها غر 
مدروس�ة خاصة فيما يتعل�ق بتخفيض قيمة 
الدينار واس�تقطاعات روات�ب املوظفني , لكن 
الخط�وة االخ�رة الت�ي تمثلت بالبيع املس�بق 
لكمي�ات من النفط والحص�ول عىل مبلغ أكثر 
م�ن ملي�اري دوالر خط�وة جي�دة , فالتجهيز 
للرشك�ة الصينية الفائزة بالعقد س�يكون ملدة 
عام وهذا االمر لن يؤثر عىل بيع العراق لنفطه 
وفق اتفاق�ات أوبك , فضال ع�ن كون الرشكة 

املشرتية تتحمل فروقات االسعار شهريا .
وتاب�ع املالك�ي: أن بي�ع 4 ماليني م�ن النفط 
الخام شهريا، بمعدل 130 ألف برميل يف اليوم، 
هي نسبة تمثل أقل من 5٪ عىل النفط العراقي 
املص�در, ولن تؤثر ع�ىل واردات العراق املالية , 
بل س�يعوضها من خالل بي�ع النفط الخفيف 
وال�ذي وج�د رواجا جي�دا وأس�عارا أفضل من 
بقية نفوط الع�راق , والرشكة الصينية قدمت 
عرضا جي�دا وعملي�ة البيع اختياري�ة للعراق 

دون رشوط ملزمة بتكرار الصفقة لعام آخر.
م�ن جهت�ه أكد املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
حسني عالوي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن هن�اك إش�ادة م�ن قب�ل مؤسس�ات مالية 
ونفطية بعملية البيع املس�بق وهو ليس رهان 
للنف�ط كم�ا يدعي البع�ض , وه�ذه الطريقة 
أفضل من القروض التي تس�عى لها الحكومة 
والت�ي لها مضار كبرة ع�ىل االجيال القادمة , 
واالم�وال التي تأتي من البيع س�تحد من عجز 

املوازنة السنوية.

مع تأجيل اجتماع أوبك + .. اسعار النفط تسجل تراجعا ملحوظا
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جبهة المقاومة تتحد بوجه العدوان

ما طبيعة وأهداف تهديدات أنصار اهلل 
للكيان الصهيوني؟

المراقب العراقي/ متابعة
بعدم�ا أعلن�ت حرك�ة أنص�ار الل�ه اليمنية اس�تعدادها 
لإلف�راج ع�ن طيارين س�عوديني اس�رين مقابل إطالق 
رساح فلس�طينيني م�ن حرك�ة حم�اس محتجزين لدى 
الس�عودية، تظه�ر جوانب مهمة يف ه�ذا املوضوع وهي 
املواجه�ة الواضح�ة الت�ي تأخذه�ا صنعاء بالحس�بان 
ملصال�ح الكي�ان الصهيون�ي يف ش�به الجزي�رة وإع�الن 

التضامن مع املقاومة الفلسطينية.
فمنذ بداية العدوان العس�كري الس�عودي ع�ى اليمن يف 
اطار تحالف ما تس�مى عاصفة الحزم يف نيس�ان 2015 
ثم استمراره تحت اسم عملية اعادة األمل منذ 21 نيسان 
حت�ى االن، وال�ذي يميض عليه أكثر من 5 س�نوات، كان 
الحديث عن دور الكي�ان الصهيوني ووجوده يدور دائما 

يف مجريات هذه الحرب.
وأصبحت ه�ذه القضية أكثر وضوحاً م�ع مرور الوقت، 
بحي�ث أن�ه يف آب 2019، أكد وزي�ر الخارجية اإلرسائييل 
آن�ذاك غيت�س، خالل اجتم�اع لجنة الش�ؤون الخارجية 
واألم�ن يف الكنيس�ت، التزام ت�ل أبيب بمن�ع تعزيز نفوذ 
إي�ران يف املنطق�ة، مش�را إىل تدخ�ل إرسائي�ل يف قضية 

اليمن.
ويف ذلك الوقت )9 آب 2019( تحدثت وسائل إعالم يمنية 
ع�ن دور الكيان الصهيوني يف اغتي�ال إبراهيم بدر الدين 
الحوثي ش�قيق زعيم حركة أنصار الله الس�يد عبد امللك 
الحوثي. الذي حذر بدوره يف 8 ترشين الثاني من أي عمل 

للكي�ان الصهيوني ضد الش�عب اليمني، وه�دد إرسائيل 
بتنفيذ هجمات شديدة.

ووصلت ه�ذه املواجهة اآلن إىل مرحل�ة تفيد فيها حركة 
أنصار الله برصد أنش�طة للكي�ان الصهيوني يف تطورات 
الح�رب اليمني�ة. ويف ه�ذا الصدد، ق�ال وزي�ر الدفاع يف 
حكومة اإلنقاذ الوطني »محمد نارص العاطفي« لوسائل 
اإلعالم: »هناك جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون 
يف مراكز قيادة وس�يطرة وش�بكات تنصت وتجسس، يف 

كثر من املناطق واملواقع اليمنية املحتلة«.
واألس�بوع امل�ايض، بع�د أن أعلنت صحيف�ة »هآرتس« 
الصهيونية ع�ن نية اإلمارات والكي�ان الصهيوني إقامة 
قاعدة عس�كرية مش�ركة يف جزيرة س�قطرى ، هددت 
وزارة الخارجي�ة اليمنية تل أبي�ب وقالت: »يف حال إقدام 
الكي�ان الصهيوني ع�ى أي تحرك أو عم�ل متهور يمس 
اليم�ن ف�إن أي مصال�ح إلرسائيل أو رشكائه�ا يف البحر 
األحمر س�تكون هدف�ا مرشوعا، يف إطار ح�ق الرد الذي 

كفلته كافة املواثيق واالتفاقيات الدولية«.
وجعل الصهاينة التطورات يف اليمن إحدى أهم األولويات 
يف اس�راتيجيات سياس�تهم الخارجي�ة دائم�اً نظ�راً إىل 
العزل�ة الجيوسياس�ية التاريخية يف املنطق�ة وما يرتب 
ع�ى ذل�ك م�ن اعتم�اد اقتصادي حي�وي ع�ى الوصول 
إىل املي�اه الح�رة عرب البح�ر األحمر ومضيق ب�اب املندب 

االسراتيجي.
إن النزع�ة التوس�عية له�ذا الكي�ان للتواجد والس�يطرة 

العسكرية عى مضيق باب املندب االسراتيجي بني اليمن 
وجيبوتي يف القرن اإلفريقي الذي يعترب بوابة الدخول اىل 
املحيط الهندي، حولت هذا الكيان إىل أحد مديري املش�هد 
الرئيس�يني يف قم�ع الحركة الثوري�ة اليمني�ة يف النظام 
الس�ابق. ث�م العدوان العس�كري ع�ى هذا البل�د وكذلك 

مخطط تقسيم هذا البلد.
لذلك، فإن جذور عداء أنص�ار الله مع الكيان الصهيوني 
ليس مجرد قضية أيديولوجية تتعلق بالتطورات يف العالم 
اإلسالمي والقضية الفلس�طينية، بل دفاعا عن املصالح 
الوطني�ة اليمني�ة أيضاً، م�ا أدى إىل تالح�م أكرب من قبل 
أنصار الله مع باقي فصائل املقاومة يف فلسطني ولبنان.

ووفقا لتقرير نرشه الباحث الصهيوني شاؤول يش مدير 
األبح�اث يف معهد السياس�ات واالس�راتيجيات ، يف آذار 
2020 ، يعود التعاون العس�كري ب�ني حزب الله اللبناني 
وأنصار الله إىل عام 2009 أثناء حرب صعدة السادس�ة. 
وم�ع ذل�ك، تعززت العالق�ات بني الجانبني منذ س�يطرة 

أنصار الله عى صنعاء يف سبتمرب 2014.
تتي�ح العالق�ات الوثيقة ب�ني أنص�ار الل�ه واملقاومة يف 
فلسطني ولبنان للطرفني االستفادة من الخربة العملياتية 
للط�رف اآلخر. وعليه ، فإن تهديدات أنصار الله لتل أبيب 
، والتي تهدف إىل الضغط عى أمريكا والكيان الصهيوني 
لكونهما الفاعلني الرئيس�يني وراء الحرب اليمنية إلجبار 
الس�عودية ع�ى وقف الح�رب والحصار ، ليس�ت مجرد 
شعارات وخطابات ، بل يف الواقع وضعت الصهاينة امام 

مواجهة وتحد أيضاً.
ونجحت حركة أنصار اإلسالم خالل الحرب التي استمرت 
خمس سنوات، يف مهاجمة السفن السعودية واإلماراتية 
باس�تخدام صواريخ س�احلية ، فضالً عن إصابة السفن 
األمريكي�ة. بطبيعة الحال، إن أحد أبع�اد التهديد للكيان 
الصهيون�ي هو اس�تهداف س�فنه يف املي�اه القريبة من 

اليمن يف باب املندب.
كم�ا يس�تخدم اليمني�ون أنواع�ا مختلفة م�ن القذائف 
الصاروخية والصواريخ الباليستية وحتى صواريخ كروز 
الس�تهداف أهداف التحالف يف اليمن ويف عمق السعودية 
، وحت�ى أه�داف يف اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة بش�كل 
كب�ر. ويف ه�ذا الصدد، إن مش�هد الح�رب اليمنية يوفر 
الفرصة لحزب الله الكتس�اب الخربة يف إطالق الصواريخ 
الباليستية بعيدة املدى )مدى أكثر من 1000 كم( وكذلك 
صواريخ كروز، رغم توافر الخربة الكبرة لدى حزب الله 

يف إطالق الصواريخ.
وم�ن ناحية أخ�رى، بينما تعد الطائرات املس�رة مكونا 
مهم�ا ملفهوم الح�رب غ�ر املتكافئة يف الع�ر الحايل ، 
يس�تخدم أنصار الله طائرات مس�رة تحم�ل متفجرات 
ملهاجمة س�فن التحال�ف الس�عودية الحربي�ة واملوانئ 
واملنش�آت النفطية قبالة سواحل السعودية ، وهذا يعترب 
تكتي�كاً مبتكراً ويمك�ن لفصائل املقاومة الفلس�طينية 
واللبناني�ة أن تتعلمه وتنفذه يف املواجهة املس�تقبلية مع 

إرسائيل.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير أميركي: سجن ترامب الطريقة الوحيدة لمنع انحدار الحزب 
الجمهوري نحو الفاشية

صحيفة بريطانية: فلسطين لن تعود اال بالكفاح والمقاومة الشرعية

المراقب العراقي/ متابعة...
أقام�ت مدين�ة حماة الس�ورية، فعاليات رس�مية وش�عبية تكريما 
للقائ�د الجه�ادي الكبر قاس�م س�ليماني، ورفع املش�اركون صور 
الش�هيد س�ليماني التي زينوا بها الس�احات، عى مس�ار العديد من 

املدن السورية.
الس�فر اإليراني، ج�واد ترك ابادي، أكد أن الش�هيد س�ليماني ومن 
منطلق إيمانه العميق بمبادئ الثورة االسالمية املباركة التزم بقضية 
دعم املس�تضعفني أينما كانوا، والتزم دعم أصح�اب الحق والوقوف 
معه�م يف مطالبتهم بهذا الح�ق، فجاء حضوره وموقفه يف س�ورية 

لكي يبني هذه الرؤى وهذا املنهج وهذه العقيدة التي ثبت عليها.
م�ن جانبه لفت محافظ حماة، محمد طارق كريش�ان، إىل أن املدينة 
كان له�ا دور الصم�ود الكبر يف مواجهة هذه الح�رب اإلرهابية التي 
ش�نت عى س�ورية فهي مدينة كان�ت محاطة من كاف�ة ضواحيها 

باإلرهاب.
وأكد كريشان، أنه بفضل دعم الجمهورية االسالمية االيرانية وبفضل 
قوة الش�هيد س�ليماني لم يس�تطع اإلرهاب الدخول إىل مدينة حماة 
ولم يتعد أس�وارها، “ونحن نثمن الدور الكبر للجمهورية االسالمية 
اإليرانية يف دعمها الكبر للش�عب السوري ووقوفها معه ومع الحق، 
فع�ى هذه األرض امتزجت دماء الش�عبني الس�وري وااليراني فضالً 
ع�ن فص�ول التعاون الكث�رة بني البلدي�ن ليس فقط ضم�ن املجال 

العسكري«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت اللجنة الوزاري�ة اللبنانية الخاصة بمكافح�ة فروس كورونا، 
اإلغ�الق العام يف البالد اعتبارا من الخميس املقبل وحتى نهاية الش�هر 

الجاري.
وق�ال وزير الصح�ة يف حكومة تريف األعمال اللبنانية حمد حس�ن 
يف مؤتمر صحفي مش�رك مع وزير الداخلي�ة محمد فهمي إن اللجنة 
س�تواكب خ�الل ف�رة اإلغ�الق تجهي�ز املستش�فيات لرف�ع قدرتها 

االستيعابية.
م�ن جهته أك�د وزير الداخلية أن وزارته س�تخفض ع�دد الوافدين إىل 

لبنان خالل فرة اإلغالق.
وأعل�ن رئي�س حكومة تريف األعمال يف لبنان حس�ان دياب يف وقت 
سابق، أن أرسة العناية الفائقة يف مستشفيات البالد أصبحت ممتلئة، 
وأن لبنان بات يحتاج إلجراءات استثنائية وصارمة بمواجهة كورونا.

لبنان يبدأ اإلغالق العام اعتبارا 
من الخميس

مدينة سورية تستذكر الجنرال 
سليماني: بفضله لم يستطع 

اإلرهاب هزيمتنا

المراقب العراقي/ متابعة...
من�اورات  أول  الثالث�اء،  انطلق�ت 
قتالي�ة مش�ركة وك�ربى للطائرات 
املسرة لجيش الجمهورية االسالمية 
االيرانية بمش�اركة مئ�ات الطائرات 
املس�رة لقوات الجي�ش يف محافظة 
وأوض�ح  طه�ران.  رشق  س�منان 
األدمرال محمود موس�وي، مساعد 
لش�ؤون  الجي�ش  أركان  رئي�س 
العملي�ات يف مع�رض رشح�ه ألبعاد 
الجمهوري�ة  أن  املن�اورات،  ه�ذه 
اإلس�المية اإليراني�ة بات�ت اليوم من 
أقوى دول العال�م يف مجال الطائرات 
بدون طي�ار. وأض�اف: يف التدريبات 

الكبرة للطائرات املس�رة  القتالي�ة 
للجيش، س�تجري من�اورات قتالية 
مش�ركة وكربى لجيش الجمهورية 
اإلس�المية االيرانية بمشاركة مئات 
للق�وة  التابع�ة  املس�رة  الطائ�رات 

الربي�ة والجوي�ة والبحري�ة والدفاع 
الج�وي للجي�ش . وأش�ار األدمرال 
موس�وي إىل م�ن ب�ني التمارين التي 
يتم تنفيذها يف الج�زء العملياتي من 
هذه املناورات، تنفيذ عمليات قتالية 

بطائرات بدون طيار تشمل اعراض 
جوي وتدمر أهداف جوية باستخدام 
صواريخ ج�و – جو وتدم�ر أهداف 
برية بالقناب�ل وصواريخ جو – جو، 
وكذلك االس�تخدام الواسع للطائرات 

املسرة االنتحارية .
وتابع مساعد اركان الجيش لشؤون 
العمليات قائال، إن املناورات ستشمل 
ايضا تحليق الطائرات املس�رة للقوة 
البحرية م�ن القطع البحرية يف املياه 
الجنوبي�ة للب�الد، كم�ا أن طائ�رات 
مس�رة انتحاري�ة نقطوي�ة بعي�دة 
املدى ستحلق لتدمر أهداف حساسة 

يف عمق أرض العدو.

الجيش االيراني يبدأ مناوراته المشتركة الكبرى للطائرات المسيرة

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د تقري�ر لصحيف�ة ميدل ايس�ت 
ان  الثالث�اء،  الربيطاني�ة،  موني�ر 
الع�رب وحكامه�م منقس�مون بني 
م�ن يرحب ببق�اء ترام�ب و بني من 
يحبس انفاسه خائفا من اليوم الذي 
يص�ل فيه باي�دن اىل الحك�م إىل الحد 
الذي قد يرغب�ون فيه عى األرجح أال 
يأتي ي�وم 20 كانون الثان�ي أبًدا، أو 
يؤدي حادث كب�ر إىل تأخر الرئيس 
األمريك�ي املنتخ�ب أو حت�ى منع�ه 
م�ن ت�ويل منصب�ه. وبالت�ايل، يروج 
صحفيوه�م املفضل�ون لنظري�ة أن 

إي�ران س�تتعرض للهج�وم يف األيام 
األخرة لرئاس�ة ترام�ب، األمر الذي 
قد يخل بتوازن القوى. وهذا يستلزم 
البي�ت  يف  املحب�وب  ترام�ب  بق�اء 

األبيض. برايهم .
وذك�ر التقري�ر أن�ه ” يف غضون ذلك 
، يتطل�ع العرب العاديون إىل رئاس�ة 
باي�دن، وكأنه�م ينتظ�رون مخلًصا 
آالمه�م ومعاناته�م وقمعهم  يزي�ل 
املس�تبدين  حكامه�م  أي�دي  ع�ى 
وه�ذا ام�ر مفاج�ىء حق�ا، فبايدن 
لي�س بعبًعا يخي�ف الح�كام العرب 
ويردعه�م عن ارت�كاب ظلمهم ، وال 

هو منقذ اإلنس�انية م�ن الظلم، إنه 
إنس�ان صنعته أمريكا وهو موجود 
وف�ق  ش�ؤونها  إلدارة  منصب�ه  يف 
مصال�ح الواليات املتح�دة وأهدافها 
االستعمارية وليس مصالح اآلخرين 

املصال�ح  تح�ت  تق�ع  إرسائي�ل  و 
األمريكية ولن يس�مح ل�ه بمخالفة 

التيار”.
واض�اف أن ” م�ا كل قي�ل يف الحملة 
االنتخابية عن الحرية والديمقراطية 
وحقوق اإلنس�ان ليس له أي وزن يف 
السياسة األمريكية، فهذه الشعارات 
ليس�ت س�وى قرشة جميل�ة تلصق 
عى وجه أمريكا االستعماري القبيح 
، وال�ذي كش�فه ترام�ب علًن�ا، لكن 
العرب ش�عب يك�ره رؤي�ة الحقيقة 
أمام عين�ه ويفضل العي�ش يف عالم 

ميلء باألوهام”.

المراقب العراقي/ متابعة
اعترب تقرير ملوقع رو س�توري االمريكي، الثالثاء، 
ان ايداع الرئي�س االمريكي املنتهي�ة واليته دونالد 
ترام�ب الس�جن ملخالفات�ه القانوني�ة الكثرة هو 
الس�بيل الوحي�د لردع الح�زب الجمه�وري ووقف 

انحداره نحو الفاشية االستبدادية .
وذك�ر التقري�ر ان ” مح�اوالت ترام�ب للتالع�ب 
بنتائ�ج االنتخابات يف والية جورجيا كما كش�فت 

عنها التس�جيالت الصوتية املرسب�ة تؤكد حقيقة 
ان ترام�ب يحاول تخريب الس�يادة العليا للش�عب 

االمريكي يف االنتخابات “.
واض�اف أن ” القان�ون االتح�ادي ُيعاق�ب بغرامة 
مالية أو بالس�جن ملدة تصل إىل خمس سنوات عى  
كل ش�خص  قام عن قصد وعن غر قصد بحرمان 
أو احتي�ال أو محاول�ة خ�داع س�كان  الوالية  من 

عملية انتخابية نزيهة ونظيفة “.

وتاب�ع أن ” جمي�ع ممثيل الواليات ق�د اجتمعو يف 
14 كان�ون األول للتصدي�ق ع�ى تصوي�ت الهيئة 
االنتخابي�ة الوطني�ة، وت�م إهمال جمي�ع دعاوى 
ترام�ب القضائية باس�تثناء واح�دة. )واحدة قيد 
النظ�ر يف محكم�ة الوالي�ة( و كل م�ا تبقى هو أن 
يوقع الكونغرس األمريكي، ومع ذلك يتصل ترامب 
برئيس الهيئ�ة االنتخابية يف والي�ة جورجيا طالبا 

تغير النتائج لصالحه “.

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تقبل ويل العهد الس�عودي األمر محمد بن 
س�لمان ش�خصيا أمر قطر تميم ب�ن حمد بن 
خليف�ة آل ثاني ل�دى وصول�ه اململكة لحضور 

القمة الخليجية التي عقدت الثالثاء.
وكان اب�ن س�لمان يف مقدمة مس�تقبيل الوفد 
القطري لدى وصوله مطار محافظة العال التي 

اس�تضافت الدورة 41 للمجل�س األعى ملجلس 
التعاون الخليجي.

واحتض�ن ويل عه�د الس�عودية وأم�ر قط�ر 
أحدهم�ا اآلخ�ر ل�دى ن�زول األم�ر تمي�م من 
الطائ�رة. وأصب�ح تمي�م الزعيم الوحي�د الذي 
عانقه ابن س�لمان يف مطار العال، بغض النظر 
ع�ن القي�ود املفروض�ة يف ظل تف�ي فروس 

كورونا املستجد.
ويأت�ي ذل�ك غداة توص�ل الس�عودية وقطر إىل 
اتفاق عى اس�تئناف الرح�الت الجوية وإعادة 
فتح الح�دود الربية والبحرية، وس�ط توقعات 
باإلعالن إنهاء الخالف املس�تمر منذ عام 2017 
بني الدوحة وجرانها، يف محاولة من السعودية 

ملغازلة الرئيس األمركي املنتخب جو بايدن.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت روس�يا أن الس�بب الذي حم�ل إيران عى 
زي�ادة تخصي�ب اليوراني�وم إىل 20%، يكم�ن يف 

االنتهاكات األمريكية.
وأكدت املتحدثة باس�م الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا أن موس�كو تتابع الوضع حول زيادة 
تخصي�ب اليوراني�وم يف ف�وردو، مش�رة إىل أن 

كاف�ة البيان�ات بهذا الش�أن تأتي ع�رب الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية.

وأش�ارت إىل أن إي�ران أبلغ�ت الوكال�ة الدولي�ة 
مس�بقا بخططها يف هذا املجال وتبدي شفافية 
وتطبق كافة اإلجراءات املنصوص عليها بموجب 
اتفاق الضمانات الش�امل، مش�ددة عى أن هذه 
املسألة ال عالقة لها بالتزام طهران باملسؤوليات 

املرتبة عليها بموجب االتفاق النووي مع إيران.
وأضاف�ت: »ال توجد أي تحفظ�ات عى خطوات 
إي�ران م�ن ه�ذه الناحي�ة، والتخصي�ب ل�%20 
يخضع لرقاب�ة الوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية، 
ولم توثق الوكالة تخصيص إيران هذا اليورانيوم 
ألغراض غ�ر معلن عنها أو متناقضة مع خطة 

العمل الشاملة املشركة«.

ابن سلمان يبيع ماء وجهه في »قّمة العال«

موسكو: انتهاكات واشنطن هي التي حملت طهران 
على زيادة تخصيب اليورانيوم
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في الواقع، يعيش لبنان الدولة اليوم اصعب ايامه منذ االستقالل، اقتصاديا وماليا: على شفير االنهيار، او ربما تجاوز االنهيار المتعارف عليه عالميا 
باشواط، سياسيا: حّدث وال حرج، خالفات واتهامات وتباعد بين قياداته السياسية وزعاماته المتحكمة بالسلطة منذ ما قبل والدة الدولة، ال تواصل بين 

المكونات الرئيسة، ال افق لتشكيل حكومة، وال امل في الوقت القريب او المتوسط بخروج السلطة من حالة الفشل والعقم والعجز، شعبيا: 

يعيش محور المقاومة هذه األيام الذكرى السنوية األولى الغتيال القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي 
المهندس أثناء خروجهما من مطار بغداد. وإذا ما وضعت العملية في سياقها الصحيح لتبين أن االغتيال هو بحجم 

محاولة اغتيال محور المقاومة بأكمله؛ ألن قائد فيلق القدس في حرس الثورة اإلسالمية الحاج سليماني كان قطب 
رحى محور المقاومة كله، في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن. 

 

تعرف قيمة تل�ك الليلة وذلك اليوم من ترقب كل دوائر االس�تخبارات 
والغ�رف الس�وداء والقواع�د التي فيها ُش�عب متخصص�ة يف قراءة 
الوض�ع العراق�ي يف عموم الخلي�ج العربي! وكذلك ما تم تأسيس�ُه يف 
داخل العراق من شماله اىل جنوبه من خالل بؤٍر تراقب وتعمل بأوامر 
السفارة األمريكية التي تحتل قلب بغداد بأعداد من العاملني يزيد عن 
خمس�ة آآلف جاسوس ، ناهيك عن ما جندتهم من عمالء ومتطوعني 
واحزاب وجدت يف مس�ايرة األحتالل هدف تحفاظ به عىل مكتسباتها 

الشخصية وغريها .
كل هذا وماخفي كان أعظم ، فأنها تراقب »يوم ذكرى الشهداء القادة« 

يف العراق يوما بعد يوم عىل وجه الخصوص ومالذي سيحدث!!!
-والسبب : هو ما ُبذل عىل العراق من جهود تلك الدوائر حيث شحذت 
حركة اإلعالم بكل أدواته للتخريب والعبث بنية األفساد الثقايف وجعله 
أداة رخيص�ة بيد ش�ذاذ بقايا البع�ث، ومن انفرط عق�د أرسته ليجد 

العمل مع السفارة عوضاً عما يفتقد!
-كل ذل�ك من اجل جرف ش�يعة الع�راق واالنعطاف بهم عن املس�ار 
وخاصة رشيحة الش�باب املهمش�ة واملهملة من قب�ل الحكومة ومن 
بيده زمام السلطة من أحزاب وكتل فاسدة مما أودت الحال بالشباب 
ان جعلته�م تحت ضغط الحاج�ات الطبيعية امللحة ، وهذا مااليخفى 
ع�ىل عاقل أن للس�فارة اليد الط�وىل ومن تدبري االحت�الل الذي يعرف 
جيدا عملية إيصال اهل الفس�اد لقم�رة القيادة ،ومن خاللهم يتحكم 
بمثل ما تحكم به أيام التظاهرات والتي ظاهرها مطلب حق مرشوع 

وباطنها هدف مشبوه عىل مستوى الفعل والتنفيذ!!!
-الغ�رض من ذلك كله ، نقض عرى العهد العقائدي الفطري لش�يعة 
العراق من الجنوب والوس�ط . وتشويه صورة القيم النبيلة للمجتمع 

، سيما فئة الشباب
- وكل م�ا ذك�ر ، ه�و محاول�ة رضب كل اوارص القوة بني »الش�عب 
الش�يعي العراقي وإيران العمق العقائدي االسرتاتيجي« الخطري عىل 

األستكبار والعمالء!!!
-ولعل استمرار الجهود املبذولة من قبل أمريكا لبث الفوىض وحلحلة 
األوضاع ، وتأجي�ج العواطف يف اغلب املحافظات العراقية جاءت بعد 
اغتي�ال الق�ادة الش�هداء ظنا منها وبع�د تخطيط خبي�ث مع عمالء 
الداخ�ل م�ن أنها تقيض عىل فك�رة األنتماء العقائدي لش�يعة العراق 

والعبث بعقول الشباب وزعزعة منظومة القيم الراسخة عندهم .
- فكان�ت الصدمة مروعة ومذهلة ليلة املطار ونهار س�احة التحرير  
واملاليني تتوش�ح الس�واد وترف�ع األعالم وراي�ات الن�ر واملقاومة 
ترفرف يف س�ماء بغداد العاصمة معلن�ة الوالء والوفاء يف ذكرى مرور 
عام عىل عروج القادة العظام اىل السماء ، فكانت كما البيعة الغديرية 
يف ليل�ة ويوم مم�ا وّجهت صفعة ولكمة قاس�ية إن ل�م تكن صعقة 

أربكت عقول وشلت حركة!! 
هي - الذكرى - تس�تقدم شباب الجنوب والوسط ومن جميع مناطق 
العراق بأعمار راهنت عليها السفارة وبذلت الكثري وجزمت ان رشيحة 
الش�باب ممتعض مس�تاء وهو ال ينتمي للحشد وال إليران!  وقد ثبت 
العكس وخاب من افرتى ، ومن راهن قطعا قد ش�اهد والعالم بأرسه 
عمق املش�هد املهيب لكل رشائح الش�عب العراقي يتقدمهم الش�باب 
وقد جعلوا عىل عصابات رؤوسهم صور القادة الحاج قاسم سليماني 
وأبي مهدي املهندس وكذلك صور مؤس�س الثورة اإلسالمية اإليرانية 
املباركة والقائد الخامنئي يف مش�هد يغيض الكفار حقاً ) َواَل َيَطُئوَن 
اَر َواَل َيَناُلوَن ِم�ْن َعُدوٍّ َنْياًل إاِلاَّ ُكِت�َب لَُهْم ِبِه َعَمٌل  َمْوِطًئ�ا َيِغي�ُظ الُْكفاَّ

َصالٌِح إِناَّ اللاََّه اَل ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسِننَي ( التوبة ١٢٠ .
- رس�الة ضخمة حملت يف طياته�ا آيات الوفاء والتح�دي أيدها الله 

تعاىل وسيعلم اعداء الله أي شباب يستهدفون بعد اليوم!
- فش�كرا شعب العقيدة وتربية الحسني عليه السالم عىل ذلك املظهر 
املهدوي الحسيني الحشدي ..وهكذا تفعل الدماء الطاهرة فلها الغلبة 

والنر مهما اجتهد اعداء الله لطمس آثارها.
البصرية ان ال تصبح س�هماً بيد قاتل الحسني ومنه يسدده عىل دولة 

الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم(..

شكرا لمن لّبى وحضر ..!

مازن البعيجي 

االربعاء 6 كانون الثاين 2021 
العدد 2497 السنة العاشرة

سليماني والمهندس وتهديد التفوق األمريكي

بعد عام على استشهاده: كيف ساهم الحاج قاسم سليماني 
في دعم موقف لبنان القوي ؟

بقلم/ مريم رضا
وع�ادة، ما يك�ون االغتيال عملية منظم�ة للقضاء عىل فرد 
ما هو عدو للطرف اآلخر، يكش�ف زيفه أو ضعفه أو يعرقل 
مصالح�ه. وتاليًّ�ا، يش�ّكل القض�اء علي�ه إخف�ات النبض 
وإزال�ة العراقيل. بيد إن عملي�ة اغتيال القائدين تتمّيز بأنها 
خالص�ة اس�تجابة اإلمرباطوري�ة األمريكي�ة ع�ىل تقهق�ر 
تفوقه�ا الحض�اري وَتهّدد وج�وده بحيث إن ق�رار االغتيال 
كان رضوريًّ�ا لحف�ظ ما بقي من ماء وج�ه أمريكا الغارقة 
يف مس�تنقع حروب غرب آس�يا عىل مدى ما يقارب العقدين 

م�ن الزم�ن.
لق�د وصف املحلل�ون والساس�ة األمريكيون أنفس�هم هذه 
الح�روب ب�أن ال نهاي�ة له�ا. وقد تعال�ت صيح�ات الداخل 
األمريكي، يف األروقة السياس�ية والش�عبية، لوقف استنزاف 
امل�وارد األمريكي�ة ع�ىل مختل�ف أنواعه�ا عىل أي�دي محور 
املقاومة. وليس من املبالغة بيشء أن تصّنف عملية االغتيال 
ا عىل ما س�اهم ب�ه محور املقاومة من تهديد  بأنها كانت ردًّ
للتفوق األمريكي باس�تنزاف النفوذ االقتصادي والعسكري 
والس�يايس يف حروبهم يف منطقة غرب آسيا. إذ بعدما كانت 
أمري�كا، ومنذ نش�أتها، تمتهن الحروب الرسيعة للس�يطرة 
والنه�ب والهيمنة، أفقدها مح�ور املقاومة هذه املوهبة، بل 
وأكث�ر من ذلك س�اهم يف تصدّع بني�ان تفوقها الذي تفرض 
به ال�رشوط لصالحها عىل الدول الكربى، وتس�تأثر بخريات 
وق�رارات تلك الصغ�رى. ويرتكز هذا التحليل عىل ش�هادات 
وخالص�ات التقاري�ر واملق�االت األمريكية س�واء تل�ك التي 
تتناول شخصية القائد سليماني أو حدث االغتيال بالتحليل، 
أو التي تكش�ف ثغرات السياسات األمريكية يف منطقة غرب 

آسيا، وتداعياتها عىل التفوق الحضاري األمريكي.
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أدىل وزي�ر الخارجي�ة األمريكي�ة، مايك بومبي�و، يف معرض 
اإلجاب�ة عن مس�اءلة الديمقراطي�ني عن الرضب�ة التي قد 
تكل�ف أمريكا حرًبا أخ�رى ال نهاية لها يف الرشق األوس�ط، 
وفًق�ا لرئي�س األقلي�ة الديمقراطي�ة يف مجل�س الش�يوخ، 
تش�اك ش�ومر، أدىل بقوله:« الواليات املتحدة واجهت تهديًدا 
وشيًكا«. وقد شارك بعض الخرباء واملحللني السياسيني هذه 
الرؤي�ة الت�ي تدعم مقولة م�ا تعنيه العملية من اس�تهداف 
لتهديد هيب�ة القيادة األمريكية وص�ورة الجندي األمريكي. 
فقد كان تس�عون باملائة من عمليات املقاومة ضد االحتالل 
األمريكي يف العراق ما بعد ٢٠٠3 بإدارة الحاج قاسم والحاج 
أبو مهدي، وبلغ الرقم اإلجمايل لقتىل الجيش األمريكي حتى 
ع�ام ٢٠٠8 حواىل 336١5 قتيل، حت�ى تعالت أصوات عديدة 
من الداخ�ل األمريكي تطال�ب باالنس�حاب وتعكس صورة 
االنقسام السيايس والخالفات إىل حد »الشجار« حول كيفية 
إدارة األزم�ة والحرب يف العراق. وكش�فت دراس�ة موس�عة 

صادرة عن الجي�ش األمريكي بعنوان » الجيش األمريكي يف 
العراق« الدور الب�ارز املكثف لفيلق القدس يف إخراج القوات 

األمريكية من العراق.
م�ا كان رد القائ�د س�ليماني يف تم�وز ٢٠١8 ع�ىل ترام�ب 
بالج�واب القاب�ل للنس�يان، البّت�ة. يوم�ذاك، بع�د أن حذر 
ترام�ب الرئيس اإليراني م�ن تهديد الوالي�ات املتحدة، أعلن 
الل�واء س�ليماني يف خطاب ألقاه يف غرب إي�ران: »يحط من 
كرامة رئيس�نا الرد عليك«. »أنا، كجن�دي، أرد عليك«. وكان 
قد ح�ّذر رئيس أمريكا بقوله: »نح�ن قريبون منك، حيث ال 
يمكنك حتى أن تتخيل«. هذه القوة يف مواجهة اإلمرباطورية 
األمريكي�ة، دفع�ت رئيس املخاب�رات بمجلس الن�واب، آدم 
ش�يف، للتعليق بعد س�اعات من الرضبة ع�ىل التويرت: »... 
العال�م س�يكون أفضل بدون�ه«. »لكن الكونغ�رس لم يأذن 
والش�عب األمريكي ال يري�د حرًبا مع إي�ران...«. األمر الذي 
أكدته رئيسة مجلس النواب نانيس بيلويس التي رأت يف بيان 
لها أن »أمريكا � والعالم � ال يمكنهم تحمل تصاعد التوترات 

إىل نقطة الالعودة«.
إًذا، بالنس�بة للوالي�ات املتحدة فإن القائد س�ليماني يتهّدد 
العالم، أي العالم وفق املحددات األمريكية ومعالم مصالحها 
ومش�اريعها. كم�ا تدرك أمري�كا الحجم الحقيق�ي، تماًما، 
لتداعي�ات تلك الرضب�ة ملعرفتها بثقل قائد ل�واء القدس يف 
مح�ور املقاوم�ة. ويف تل�ك الليل�ة، كان�ت اإلدارة األمريكية 
تع�ي حجم تلك التداعيات واالعتبارات، لكن القرار تجاوزها 
جميًعا، وب�ات الرئيس ترام�ب ووزارة الخارجية األمريكية 
والجي�ش، والجميع يف تلك اللية يف حالة تأهب قصوى، وفًقا 
لتعبري ش�ون هانيتي لربنامجه التلفزيوني عىل قناة فوكس 
ني�وز، مم�ا يعن�ي أن الناتج املتوق�ع من الرضبة بالنس�بة 

لألمريكي، كان يفوق حساسية املخاطر والكلفة العالية.
بهذا الس�ياق، يّتضح أن محور املقاومة يف لبنان الذي أفشل 
امل�رشوع األمريك�ي وق�ى ع�ىل األه�داف العلي�ا للعدوان 
بمؤازرة ودعم القائد سليماني املتهم بإعادة تشكيل الرشق 
األوس�ط، كان يحم�ل البدي�ل املناقض للتش�كيل األمريكي 

للمنطق�ة القائ�م ع�ىل الفدرلة والتقس�يم ون�رش الفوىض 
والحروب. وهذا املحور ذاته هو الذي كان يتصدى للمرشوع 
األمريك�ي يف س�وريا، ويرس�م املش�هد بعي�ًدا ع�ن األجندة 
األمريكي�ة. وهذا هو تماًم�ا ما أرادت أمري�كا اغتياله، فقد 
كان وجود القائد سليماني يعني املزيد من الفشل يف منطقة 

غرب آسيا، والغرق يف حروبها.
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لقد اس�تطاع مح�ور املقاومة ع�ىل الصعيدي�ن االقتصادي 
والعس�كري توجي�ه أق�ى الرضب�ات للنف�وذ األمريكي يف 
املنطق�ة مذ احتلت الواليات املتحدة العراق عام ٢٠٠3، حتى 
اضط�رت إىل التفكر مليًّ�ا باالنكفاء وإي�الء األهمية ألولوية 
منافسة القوى العظمى وحل املش�كالت واألزمات الداخلية 
العدي�دة. دخلت أمريكا تحت ذريع�ة »الحرب عىل اإلرهاب« 
منطق�ة غرب آس�يا بفائ�ض يف امليزاني�ة، لكنه�ا غرقت يف 
اإلنفاق الدفاعي مع استنزاف الحروب الطويلة � التي شنتها 
عىل محور املقاوم�ة � ميزانياتها مع عدم القدرة األمريكية 
عىل الحسم العسكري. ويقّر وزير الدفاع األمريكي السابق، 
روبرت غيتس، يف كتابه »ممارسة السلطة« بتناقص التفوق 
األمريكي نتيجة عدم الكفاءة يف اس�تخدام الس�لطة، وعدم 
التوازن يف اس�تخدام النفوذ، كاالعتماد املفرط عىل العسكرة 

واإلنفاق الدفاعي.
بلغت نس�بة اإلنفاق العس�كري ما يقارب س�بعة إىل ثمانية 
تريلي�ون دوالر م�ن الخزين�ة األمريكية، فضاًل ع�ن تمويل 
ال�دول األخرى املش�اركة بالح�رب عىل املح�ور. كما تضّخم 
الدي�ن الع�ام وتفاقم مع تداعي�ات أزمة »كوفي�د_١9« عىل 

االقتص�اد األمريكي يف الس�نة األخ�رية املاضي�ة، ووصل إىل 
٢3 تريليون دوالر حتى الس�نة املالية ٢٠١9 � ٢٠٢٠ ضمًنا. 
وكان�ت قد اضطرت أمري�كا مع هذه الكلف�ة املرتفعة دون 
الفعالي�ة املرجوة إىل سياس�ة االنكف�اء التدريجي من غرب 
آس�يا، وتخفيض اإلنفاق العسكري، وتاليًّا االضطرار للبقاء 
ضم�ن عملي�ات املنطق�ة الرمادي�ة لتفادي ارتفاع مخاطر 
العمل العسكري والتورط يف حرب غري محسوبة. كما ساهم 
اس�تنزاف محور املقاومة للقدرة العس�كرية األمريكية عىل 
انهاء الحروب يف تقوي�ض هيب�ة الق�وة األمريكي�ة القادرة 
ع�ىل قي�ادة العال�م وحل مش�كالته، ال س�يما م�ع الصعود 
الصين�ي وال�رويس، وتقهق�ر عقي�دة تف�وق التس�لح لدى 

األمريكي، وتخلف بعض قطاعاته العسكرية.
وعندم�ا لجأ األمريك�ي إىل البديل مع االضط�رار إىل االنكفاء 
من غرب آس�يا، كانت مخرجات استثمار الحلفاء والرشكاء 
وال�وكالء وأدوات االخرتاق الناعم ضعيف�ة مقارنة بالتفوق 
الهائ�ل يف امل�وارد وكثافة ابت�كار أو تغيري السياس�ات. فقد 
اس�تطاع محور املقاوم�ة أن يبطل مفعول االس�رتاتيجيات 
األمريكي�ة بفعل تكثي�ف االج�راءات املض�ادة، والجهوزية 
وحرم�ان األمريكي من إنتاج النجاعة والفعالية املطلوبة، ال 
سيما عىل مستوى القضاء عىل روح املقاومة بهدف القضاء 
ع�ىل إرادات الش�عوب وتف�كك بناه�ا الداخلي�ة يف الصمود 
واملمانع�ة. ولعل أوضح الخس�ائر األمريكية أن�ه اضطر إىل 
االغتي�ال العلني وتجاوز كل الدس�اتري واألع�راف القانونية 
والدولي�ة، وانتهك الس�يادة العراقية، وكل ذلك ألنه فش�ل يف 
القض�اء عىل روح املقاوم�ة يف الوقت ال�ذي كان فيه محور 
املقاوم�ة يس�قط املع�ادالت ويلح�ق الهزيمة تل�و الهزيمة 

باملشاريع األمريكية.
باملحصل�ة، ق�ر األمريك�ي عن ق�راءة النهج املق�اوم بما 
جع�ل سياس�اته مش�وهة ومبت�ورة، فافتق�د معه�ا زمام 
املبادرة التي س�عى للحفاظ عليها يف احتواء الدول واألحزاب 
املناوئة ملش�اريعه وأهدافه إبان الحرب الباردة. وغرّي الصرب 
االس�رتاتيجي لدى ق�ادة املقاومة، ومنهم الحاج س�ليماني 
والح�اج املهن�دس، معادل�ة موازي�ن الق�وى لغ�ري الصالح 
األمريك�ي. وقد لع�ب التع�اون الوثيق بني مختل�ف قيادات 
محور املقاومة واالستفادة من تجارب دول املحور دوًرا بارًزا 
يف توهني املعادالت األمريكية أو فرضها أو إنتاج األحداث التي 
تغري املوازين الكربى. كما أنشأ محور املقاومة بقيادة الحاج 
س�ليماني معادالت عس�كرية وسياس�ية جديدة، استنزفت 
املش�اريع األمريكي�ة وس�اهمت يف تعجيل نهاي�ة القطبية 
اآلحادي�ة واالنهيار الحضاري األمريكي وأفول اإلمرباطورية 
األمريكي�ة. ومن منظار التعاون والتنس�يق ووحدة مس�ار 
املحور واألهداف، قد تصبح إحدى تفس�ريات أسباب اغتيال 

القائدين مًعا األكثر منطقية ووضوًحا ممكنة.

بقلم/ شارل ابي نادر
ومع ضغوط الكورون�ا والحاجة لوجود 
س�لطات محلية ورس�مية لدعم الشعب 
الق�درة  له�ؤالء  يع�د  ل�م  واملواطن�ني، 
ع�ىل الت�رف بمدخراته�م وامواله�م 
ط�وال  ادخروه�ا  والت�ي  املتواضع�ة، 
عمره�م وتعبهم لاليام الصعب�ة، والتي 
داهمته�م  بقس�اوتها، وب�دوا امامه�ا 

مستسلمني اىل مشيئة القدر.
من جه�ة اخرى، صحي�ح ان املواطنني، 
بخياراته�م السياس�ية »الديمقراطية«، 
ثّبت�وا جاّلديه�م يف الس�لطة، يتحّكمون 
برقابهم وبارزاقهم وبامنهم االجتماعي 
واملعي�يش وبمس�تقبل اوالدهم، ولكن ال 
يمك�ن ابع�اد تأثري الضغ�وط الخارجية 
الت�ي تح�ارص لبن�ان الركاع�ه واجباره 
عىل اتخاذ مواقف سياس�ية تماشيا مع 
ق�رارات اقليمية ودولي�ة، تصب يف خانة 
التطبيع والغ�اء ودفن ق�درات املقاومة 

وامكانياتها وقراراتها وخياراتها.
ه�ذا فيما خ�ص املعادل�ة الداخلية، اما 
فيم�ا خ�ص املواجه�ة ض�د ارسائي�ل، 
لبنان اليوم، املنهار اقتصاديا وسياسيا، 
واملعاق�ب واملح�ارص واملضغ�وط، ُيجرب 
»ارسائيل« عىل فرض مناطق عس�كرية 
الح�دود  ع�ىل  املحتل�ة  االرايض  داخ�ل 
الشمالية، وعىل اغالق اغلب مستوطنات 
الجلي�ل، وما زال�ت وحداته�ا الحدودية 
م�ع لبن�ان، واملتداخل�ة ايض�ا يف عم�ق 

االرايض املحتل�ة، تق�ف ع�ىل اجر ونص 
خوف�ا م�ن رد مرتقب واكي�د للمقاومة 
عىل اغتيال الصهاين�ة احد عنارصها يف 
س�وريا، باالضاف�ة إىل ان اغلب املحللني 
العس�كريني االرسائيليني، يتكلمون عن 
اس�تحالة ق�درة الوح�دات االرسائيلي�ة 
ع�ىل مواجهة قدرات ح�زب الله النوعية 
املتط�ورة وصواريخ�ه الدقيق�ة، ع�دداً 

وامكانياٍت.
إذاً، ع�ىل صعيد الراع ض�د الصهاينة، 
جبه�ة لبن�ان الي�وم أق�وى بمواجه�ة 
صالب�ة  واكث�ر  واثب�ت  »إرسائي�ل«، 
بمواجه�ة التهدي�دات االمريكي�ة الت�ي 
هدفت وته�دف اىل انصي�اع لبنان، وهذا 
املوقف القوي، طبعا لم يأت من تماسك 
اللبنان�ي،  الداخ�ي  الس�يايس  املوق�ف 
والذي هو غ�ري موجود ابدا، وال بس�بب 
م�ا يمل�ك الجي�ش اللبناني م�ن قدرات 
نوعية اس�رتاتيجية، وخاصة منظومات 
دف�اع جوي، والتي هي غري متوفرة لديه 
بتات�ا، حيث ممن�وع عليه امت�الك هذه 
القدرات حاليا، خاصة ان الدول الغربية 
وعىل راس�ها االمريكي�ون وبعض الدول 
االقليمي�ة، فش�لوا يف الره�ان عىل خلق 
صدام ب�ني الجيش اللبنان�ي واملقاومة، 
وفشلوا يف تغيري اس�رتاتيجيته الثابتة يف 
التوجهات الوطنية ضد العدو االرسائيي 
، فاختار هؤالء الالعب�ون الخارجييون، 
الضغ�ط يف النقط�ة الت�ي يس�تطيعون 

التحكم بها عىل الجي�ش اللبناني، وهي 
حرمانه من امكانيات الدفاع االساس�ية 

والرضورية.
يف الحقيق�ة، ه�ذا املوق�ف الق�وي الذي 
يقف�ه لبنان الي�وم، هو نت�اج  بصمات 
الح�اج الش�هيد قاس�م  س�ليماني، يف 
رعايت�ه ملح�ور املقاوم�ة وع�ىل راس�ه 
املقاومة يف لبنان، ونتيجة حس�ن إدارته 
وتصنيع�اً   نق�اًل   الصواري�خ،  ملن�اورة 
من�اورة  رغ�م  وتطوي�راً،  وتحض�رياً  
الضغوط  الصعبة التي  تقودها ارسائيل 
ملن�ع او لتأخري او الضعاف هذه القدرات 

الصاروخية.
 وه�ذا املوقف املتميز والقوي الذي يقفه 
لبن�ان الي�وم، واملناق�ض تمام�ا ملوقعه 
الحايل الضعي�ف داخليا، ولوضعه الهش 
مالي�ا وسياس�يا، ه�و نتيجة م�ا يملك 
عىل صعي�د الردع، ع�رب املقاومة، والتي 
أصبح�ت معادل�ة الردع لديه�ا يف صلب 
قوة لبن�ان، رغماً عن بع�ض الخائفني، 
او الحاقدي�ن، او املحدودين يف الرؤية، او 
املرتهنني يف التوجه واملواقف، هذه القوة 
الت�ي كانت وم�ا زالت وس�تبقى الداعم 
الظاه�ر� الخفي،  والجن�دي املجهول � 
املعل�وم ملوق�ف لبن�ان الرس�مي، والذي 
نقل�ه الوف�د املف�اوض لرتس�يم الحدود 
البحري�ة، حي�ث كان صاعق�ا وجريئ�ا 
وغ�ري مس�بوٍق وغ�ري منتظ�ٍر، يف طرح 
حق�وق لبن�ان الصحيح�ة يف قياس�ات 

وأبع�اد مياه�ه االقتصادي�ة الخالص�ة 
جنوبا وجنوب غرب، مفاجئا األمريكيني 
واإلرسائيلي�ني، والذين كان�وا ينتظرون 
موقف�ا لبنانيا ضعيفا خج�وال ومرتددا، 
االقتص�ادي  الضغ�ط  نتيج�ة سياس�ة 
والسيايس والديبلومايس التي مارسوها 
عليه، خصيصا او بنس�بة كبرية، بهدف 
انصياع�ه ملفاوض�ات الرتس�يم البحري 

معهم.
ه�ذه ه�ي نتيج�ة عم�ل الحاج قاس�م 
ولدع�م  لتثبي�ت  وإدارت�ه  س�ليماني 
املقاوم�ة، والت�ي اس�تفاد لبن�ان م�ن 
معادلته�ا، معادل�ة  ال�ردع الصاروخية 
وغ�ري الصاروخي�ة، يف مواجهة من يريد 
التع�دي ع�ىل حقوق�ه وس�يادته، ول�م 
تكن يوما ه�ذه املعادلة الس�تعمالها او 
الس�تغاللها م�ن قبل اي�ران  يف الخليج ، 
ض�د االمريكيني او ضد ال�دول الخليجية 
الس�تعمالها   او  التوج�ه،  االمريكي�ة 
للضغ�ط يف مناورة النف�وذ والراع بني 
ايران  وجريانها، يف الخالف مع االمارات 
او يف  الخلي�ج،  الج�زر يف  ع�ىل  بع�ض 
االش�كاليات الحدودية مع اذربيجان او 

افغانستان او باكستان.
إنها فقط وبكل صدق وبساطة، معادلة 
الق�وة الت�ي وضع�ت لبن�ان يف مص�اف 
ال�دول الق�ادرة عىل اتخ�اذ موقف ثابت 
ومحص�ن، ام�ام مح�اوالت اس�تفراده 

واالعتداء عىل حقوقه وسيادته.

على صعيد الصراع ضد الصهاينة جبهة لبنان اليوم أقوى بمواجهة »إسرائيل«، واثبت واكثر 
صالبة بمواجهة التهديدات االميركية التي هدفت وتهدف الى انصياع لبنان

الموقف المتميز والقوي الذي يقفه لبنان اليوم، والمناقض تماما لموقعه الحالي الضعيف 
داخليا، ولوضعه الهش ماليا وسياسيا، هو نتيجة ما يملك على صعيد الردع، عبر المقاومة،

سليماني حّذر رئيس أمريكا ترامب 
بقوله: »نحن قريبون منك، حيث 

ال يمكنك حتى أن تتخيل

استطاع محور المقاومة على الصعيدين االقتصادي والعسكري توجيه 
أقصى الضربات للنفوذ األمريكي في المنطقة مذ احتلت الواليات 
المتحدة العراق عام 2003، حتى اضطرت إلى التفكر مليًّا باالنكفاء



امللق�ب  احم�د  حس�ن  امل�درب  اق�رب 
ب�«الش�اطر«، م�ن قي�ادة فري�ق املين�اء يف 
الهيئ�ة  يف  مص�در  وق�ال  الح�ايل.  املوس�م 
االدارية للن�ادي إن »ادارة نادي امليناء تفكر 

بش�كل جدي يف اقالة مدرب فريق كرة القدم 
الروماني تيتا فالريو بسبب تراجع النتائج«.

الن�ادي رش�حت ع�دداً  »ادارة  أن  واوض�ح 
م�ن املدربني لقي�ادة الفريق خلف�اً للمدرب 

الروماني، واحدث هذه االس�ماء هي املدرب 
حسن احمد«.

واض�اف ان »االدارة اتصلت باملدرب واالخري 
اب�دى ترحيب�اً كب�رياً باالنتقال اىل الس�فانة 

خاص�ة وه�و االن م�ن دون فري�ق بعد 
استقالته من تدريب النجف«.

يذكر ان املين�اء يحتل املركز الثامن 
عرش برصيد 11 نقطة.

حسن احمد
 يقترب من

االربعاء 6 كانون الثاين 2021  قيادة الميناء
العدد 2497 السنة العاشرة

6الرياضية

يف كأس رابط�ة املحرفني بإنكلرا، البطولة التي تواصل موس�مها 
الحادي والس�تني، س�تميض )مانشس�ر( املدين�ة الصناعية التي 
ترتكن يف شمال غرب إنكلرا سهرة استثنائية اليوم األربعاء، بلقاء 
قطبي أو وجهي أو عمالقي املدينة.. الشياطني )يونايتد( واملواطنني 
)السيتي(.. ومن هنا تبدأ حكاية مشوار طويل املواجهات العصيبة 
التي جرت حينا بعي�داً عن األضواء، وغالباً يف قلب وواجهة الرصاع 

الكروي اإلنكليزي! 
لقاء املانشس�رين، يونايتد وس�يتي، اليوم يدخل يف إطار سلس�لة 
طويل�ة م�ن الديربيات الت�ي يظهر فيه�ا معدن الك�رة الحقيقي، 
مثلما ت�رز فيها تجليات الَع�داء الريايض الذي يتدنى إىل مس�توى 

الكراهية االجتماعية املقيتة بني أبناء املدينة الواحدة! 
يف الثان�ي عرش من ترشين الثاني ع�ام 1881 كان اللقاء األول بني 
قطب�ي مدين�ة مانشس�ر يف عالم الك�رة.. وأعجب م�ا يف األمر أن 
الفريقني ل�م يحمال يف تلك املواجهة اس�ميهما اللذي�ن نعرفهما يف 
يومنا هذا.. مانشس�ر يونايتد كان يلعب باسم )نيوتن هيلث( أما 
مانشسر س�يتي فكان اسمه )ويس�ت غورتون(، وقد انتهى ذلك 
اللق�اء ملصلحة املان يونايت�د بثالثية نظيفة.. وحت�ى الثاني عرش 
من ش�هر الس�ادس من كانون األول 2020، حمل السجل املشرك 
)183( لقاء يف مختلف االستحقاقات واملسابقات، كان فيها الفوز 
للش�ياطني الحم�ر )76( مرة يف مقابل )54( م�رة للمواطنني وهو 

لقب املان سيتي يف زماننا الحارض.. وتعادل القطبان )53( مرة! 
عىل مس�توى الدوري اإلنكلي�زي )الدرجة الثاني�ة واألوىل واملمتاز( 
تواج�ه الطرفان )163( مرة.. فاز املان يونايتد )64( مرة.. وتفوق 

السيتي )47( مرة، وتعادل القطبان يف )52( مناسبة! 
ه�ذا الراك�م التاريخي عىل األرض الكروي�ة، كان يحمل يف كل مرة 

املجتم�ع  تش�غل  اجتماعي�ة  مضام�ني 
الريطان�ي ع�ن بك�رة أبيه.. ف�ال يغرنك 
أن س�تة كيلوم�رات تفصل ب�ني مالعب 
ومواق�ع االثنني ع�ىل األرض ضمن مدينة 
َمظه�ر  يك�ون  أن  يمك�ن  وال  واح�دة.. 
االرتب�اط باملدين�ة خّداع�ا إىل الح�د الذي 
تتن�اىس في�ه مس�افة عميقة م�ن زمن 
التباع�د الك�روي ال�ذي تغذي�ه املباريات 
واملفاج�آت والنتائج الكب�رية التي تحرك 
املشاعر وربما تعبث كثريا بمرافق املدينة 

بمجرّد أن تنتهي إحدى املواجهات.. ولهذا ترك الصحف الريطانية 
التي تص�در يف انكلرا، وأهمها املطبوعة الش�عبية )صن( ش�ؤون 
العالم الس�اخنة لركز النظر والتحليل واالس�تقراء عىل ملعب أولد 

ترافورد الذي سيكون ساحة السباق! 
وثمة حقائق أخرى تحي�ط باالثنني، فطبقا لكل املراجع التاريخية 
التي تتحدث عن قطبي مانشسر، فان شياطني املانيو ال يتفوقون 
يف املباريات التي يخوضونها عىل أرضهم فحس�ب، وإنما يمتد األمر 
ليش�مل مباريات الدوري والتي لعبوها عىل أرض الس�يتيزن.. فقد 
ف�از يونايت�د عىل الس�يتي يف ملعب األخري )30( م�رة مقابل )21( 

للسيتي يف أولد ترافورد. 
ويف السجل املشرك ُيعّد نجم اليونايتد ريان غيغز أكثر من لعب هذا 
الديرب�ي عر التاريخ وله )36( مب�اراة، فيما يعد زميله واين روني 

الهداف األبرز للقاءات برصيد )11( هدفا.. 
يف بطول�ة كأس رابط�ة املحرفني نفس�ها ، تقاب�ل القطبان )20( 
مرة من قبل .. فاز اليونايتد )12( والس�يتي )7( وكان التعادل مرة 

واحدة. 
لك�ن ما ينطبق عىل القراءة التاريخي�ة النظرية، وإن كانت معززة 
بالشواهد واألسانيد، ال يعني أن املباراة محسومة للشياطني ملجرد 
أنها تق�ام يف أرضهم.. لقد تبدلت األحوال كثرياً يف املواس�م العديدة 
املاضية وبات )الس�يتي( قوة تكتسح الثوابت واألرقام، ما يعني أن 

خطر كتيبة غوارديوال يرّبص باملان يونايتد وقائده سولشاير. 
وما أروع.. وما أفدح التحوالت يف مالعب الكرة اإلنكليزية وما أرسع 
تب�ّدل األحوال.. وم�ن هنا بالضبط تبدأ متعة اللق�اء يف ِصدام أبناء 

املدينة الواحدة!

�شياطني .. ومـواطنون! عبد االله ينتقد اجتماع الوزارة..

لجنة ثالثية إلدارة االولمبية العراقية 
مؤقتًا لثالثة اشهر

علي رياح

يف  العمومي�ة  الجمعي�ة  اعلن�ت 
اللجنة األوملبية العراقية، تسمية 
لجنة ثالثية إلدارة األوملية بشكل 

مؤقت.
وق�ال عضو الجمعي�ة العمومية 
الس�باحة خال�د  اتح�اد  رئي�س 
الش�باب  »وزي�ر  إن  كبي�ان 
والرياض�ة عدن�ان درج�ال عقد 
اجتماعاً خاصاً مع 18 عضواً من 
الهيأة العامة للجمعية العمومية 
ومح�اور االوملبي�ة الدولي�ة رعد 
ع�ىل  لالتف�اق  وذل�ك  حم�ودي، 
س�تدير  الت�ي  اللجن�ة  تس�مية 
ش�ؤون اللجن�ة االوملبي�ة خ�الل 
الثالث�ة اش�هر املقبل�ة تحض�ريا 
إلج�راء انتخابات جديدة للمكتب 

التنفيذي«.
واض�اف، ان »درج�ال قدم خالل 
االجتم�اع، رشح�ا مفص�ال ع�ن 
االوملبي�ة  اللجن�ة  توجيه�ات 
الدولية ورس�التها االخ�رية التي 
تن�ص عىل اختي�ار لجن�ة ثالثية 
وكذل�ك ابع�اد اصح�اب القي�ود 
الجنائية و املخالفني للوائح لجنة 

االخالقيات«.
وزاد كبي�ان بالقول ان »الحضور 
من اعض�اء الجمعي�ة العمومية 
صوت�وا ع�ىل االس�ماء الت�ي تم 
االتف�اق عليها  اختياره�ا، وت�م 
للجن�ة لقي�ادة االوملبي�ة، وكانت 
كالت�ايل قاس�م الخاقان�ي عميد 
واك�رم  الرياضي�ة  الربي�ة 
الش�باب  وزارة  م�ن  العطوان�ي 
والرياض�ة ، وازاد حس�ن ق�ادر 
عمي�د كلية ص�الح الدي�ن تربية 

الرياضية«.
م�ن جهته أعل�ن رئي�س اللجنة 
االوملبي�ة العراقية املنتخب رسمد 
عبد االل�ه، عدم رشعية االجتماع 
املنعق�د يف مق�ر وزارة الش�باب 
ش�ارع  يف  الكائ�ن  والرياض�ة 

فلسطني.
وذك�ر عبداالل�ه، يف بي�ان تابعته 
/املراق�ب العراق�ي/ »ال نع�رف 
برشعي�ة الق�رارات الناتج�ة عن 
االجتم�اع التش�اوري ملجموع�ة 

م�ن االتح�ادات الرياضي�ة م�ع 
و  والرياض�ة،  الش�باب  وزي�ر 
قمن�ا بمخاطبة اللجن�ة االوملبية 
الدولي�ة ، و ابالغه�م بالخ�روق 
القانوني�ة التي انته�ك بموجبها 

النظ�ام الداخ�ي للجن�ة االوملبية 
العراقي�ة رقم )١( لس�نة ٢٠٢٠، 
كما سنتقدم بمذكرة احتجاج اىل 
حس�ن كريم الكعبي نائب رئيس 
مجل�س الن�واب العراق�ي، الذي 

س�بق تكليفه من غالبية أعضاء 
الجمعي�ة العامة ب�اإلرشاف عىل 
الت�ي وضعتها  الطريق  خارط�ة 
عمومي�ة االوملبي�ة يف ٥ كان�ون 

االول ٢٠٢٠«.

الق�رارات  »احرمن�ا  وأض�اف 
القضائي�ة، وتوجهنا للطعن لدى 
محكمة التميي�ز االتحادية، لذلك 
النظام  باح�رام  الجميع  نطالب 
الداخ�ي للجنة االوملبية العراقية، 

واالحت�كام اىل املادة )٤٧-١( من 
النظام ملعالجة املش�كلة الحالية 
الت�ي تم�ر به�ا االوملبي�ة، تجنبا 
ملزيد م�ن التعقيدات ع�ىل البيت 

االوملبي العراقي«.

رايض  ال�زوراء  م�درب  أك�د 
يمل�ك  ال  الفري�ق  أن  شنيش�ل 
سوى خيار الفوز عندما يواجه 
الديواني�ة، لحس�اب الجولة 13 
التي س�تقام يف ملعب الش�عب 

ال�دويل.
وس�تكون مباراة الديوانية هي 
األوىل لشنيشل بعد تعيينه مديرا 

فنيا للزوراء.

وقال شنيش�ل إن »الزوراء فقد 
الكث�ري من النق�اط يف الجوالت 
املاضي�ة وبالت�ايل ال يتحمل أي 

تعثر«.
وأكد أن الفريق مكتمل الصفوف 
بال غيابات، »والجميع عازمون 

عىل حصد النقاط الثالث«.
وأوضح أن »الديوانية فريق جيد 
وإدارة النادي نجحت يف تحفيز 

العبيه�م، كم�ا أنه�م يلعب�ون 
بأس�لوب واض�ح، وبالتايل فهو 

منافس عنيد«.
وش�دد ع�ىل رضورة البناء عىل 
نتيج�ة املب�اراة املاضي�ة »ألننا 
ال نمل�ك عصا س�حرية إلجراء 
تغيريات ش�املة، لك�ن نحاول 
وضع بع�ض اللمس�ات املهمة 

عىل أسلوب الفريق«.

أوض�ح املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب العراق�ي باس�ل 
كوركيس أن الفريق سيغادر لإلمارات غدا الخميس 
لخوض الودية املقررة يوم 12 من الشهر الجاري.

وق�ال كوركي�س إن »املنتخب لن يتجم�ع يف بغداد 
بس�بب ضغ�ط املباري�ات«، مش�ريا إىل أن »املباراة 
الودي�ة املقبل�ة لن تتس�بب يف تأجيل ع�دد كبري من 

املباريات«.
وأوض�ح أن ال�دوري ل�ن يتوقف، وس�تقام 
الجولة املقبلة يومي 15 و16 من الشهر 

الجاري.
وأك�د خض�وع املنتخ�ب لفحوصات 
الكش�ف عن فريوس كورون�ا، مبينا 

أن »جميع الالعبني بصحة جيدة«.
مب�اراة  تك�ون  أن  »نأم�ل  وتاب�ع: 

اإلمارات فرصة جيدة للوجوه الشابة حتى يثبتوا قدراتهم«.
يش�ار إىل أن املنتخبني العراقي واإلماراتي س�يلتقيان وديا 

يوم الثالثاء املقبل يف ستاد زعبيل بنادي الوصل.

اختار اعضاء لجن�ة الركبي العراقي فريق عبد 
الله هزاع، رئيسا للجنة خلفا للمؤسس ورئيس 
اللجنة الراحل احمد قاس�م حس�ني الذي وافاه 
االجل االس�بوع امل�ايض، وتم التصوي�ت لهزاع 
باإلجماع خ�الل اجتم�اع اللجنة. وق�ال فريق 
هزاع إنه »يعز علينا فراق احمد قاس�م صاحب 
الفض�ل الكبري يف دخول لعبة الركبي اىل العراق 
وس�نعمل الكمال مس�ريته والسري عىل خطاه 
لتطوي�ر اللعب�ة«. واض�اف »اش�كر اخوتي 
اعضاء لجن�ة الركبي لثقتهم بي وس�أعمل 
جاهدا معهم لتوسيع قاعدة اللعبة ونرشها 
يف جمي�ع محافظ�ات الع�راق«. يذك�ر ان 
فري�ق هزاع حاصل عىل ش�هادات تدريبية 

وتحكيمي�ة دولي�ة وق�اد املنتخ�ب الوطن�ي للركب�ي 
كم�درب يف البطول�ة العربي�ة الثالث�ة الت�ي اقيمت يف 
االردن 2017ث�م اتجه اىل العم�ل االداري ليتم اختياره 

نائبا لرئيس الهيئة التأسيسية التحاد الركبي.

ق�ال م�درب الك�رخ، أحم�د عب�د الجب�ار، إن 
مواجه�ة الق�وة الجوي�ة، الي�وم األربع�اء يف 
ال�دوري العراق�ي املمت�از، تمثل تحدي�ا كبريا 
لالعبيه، الذين تطغي عليهم الصبغة الشبابية.
وأض�اف عبد الجبار، »الق�وة الجوية من أكثر 
الكب�ري  امل�درب  وأس�لوب  اس�تقرارا،  الف�رق 

أيوب أوديش�و واضح ع�ىل أداء الفريق، ولديه 
مجموع�ة مميزة م�ن الالعب�ني.. لكننا نراهن 

عىل شبابنا القادرين عىل مجاراة الجوية«.
وواصل: »الفريق مكتمل الصفوف، باس�تثناء 
غي�اب املدافع األي�ر تقي فالح، ال�ذي يعاني 
من إصابة.. معدل أعمار العبينا ال يتجاوز 20 

سنة، ومع ذلك ثقتنا كبرية بهم وبقدرتهم عىل 
تحقيق نتيجة طيبة«.

يشار إىل أن إدارة الكرة بالكرخ، وضعت ثقتها 
يف املدرب الش�اب، أحم�د عبد الجب�ار، لقيادة 
الفري�ق عقب وف�اة املدير الفن�ي، عبد الكريم 

سلمان، بعدما كان مساعدا للمدرب الراحل.

شنيشل: مواجهة الديوانية ستكون 
صعبة على الفريقين

كوركيس: غدًا منتخب العراق يغادر لإلمارات 

انتخاب هزاع رئيسًا للجنة الركبي العراقية

أحمد عبد الجبار: مباراة الجوية تحٍد كبير لنا

ق�ال مدرب نفط الوس�ط جمال ع�ي، إن مواجهة يوم غ�د األربعاء أمام 
الصناع�ات الكهربائي�ة، يف ملع�ب الصناع�ة، لحس�اب الجول�ة 13 من 

الدوري، تعد مواجهة »رد الدين« لفريق الصناعات.
وقال عي »نفط الوسط سبق وأن خر يف بطولة الكأس أمام الصناعات 
يف ملعبه، وبالتايل نسعى لرد الدين، باإلضافة إىل أن فريقنا يسعى للحفاظ 
ع�ىل توازنه الفني يف الجوالت املتبقية من املرحل�ة األوىل للدوري، وبالتايل 

سيكون هدفنا الفوز«.
وأش�ار إىل أن الجه�از الفني ش�دد عىل رضورة اح�رام جميع 

الف�رق املنافس�ة دون النظ�ر لرصيده�ا م�ن 
النقاط أو تسلس�ها يف الئح�ة الدوري، ألن 

الفوارق قليلة بشكل كبري.
وبني »الفري�ق جاهز وخطوطنا مكتملة 
والجان�ب املعن�وي يف أفض�ل حاالته، ما 
يقلقنا فقط أرضية امللعب، كوننا عانينا 
منها يف مباراة الكأس، ومع ذلك نس�عى 
ملن�ح الالعبني واجبات تتالئم مع طريقة 

الفريق املنافس وأرضية امللعب«.
الوس�ط  نف�ط  أن  إىل  يش�ار 

يتص�در الئح�ة الرتي�ب 
26 نقط�ة،  برصي�د 

يحت�ل  فيم�ا 
ت  ع�ا لصنا ا

قب�ل  املرك�ز 
خ�ري  أل ا
 9 برصي�د 

نقاط.

علي: نفط الوسط يسعى 
للثأر من الصناعات 



اقلرتب ميلان ملن التعاقلد ملع مدافلع جديد خلال فرتة 
االنتقاالت الشلتوية الجارية، لتعزيز طموح الفريق يف العودة 
ملنصلات التتويج.ووفقا ملوقع »كالتشليو مريكاتو« اإليطايل، 
فلإن ميلان بات على أعتلاب التعاقد ملع الفرنلي محمد 
سيماكلان، مدافع سرتاسبلورج، خال شهر كانلون الثاني 
الجاري.وأشلار املوقلع اإليطايل إىل أن ميلان توصل إىل اتفاق 
ملع سيماكان عى عقلد مدته 5 سنوات.وأوضح »كالتشليو 
مريكاتو« أن املفاوضات أيًضا باتت متقدمة للغاية بني ميان 
وسرتاسبلورج، ال سيملا أن الروسونريي هو النلادي الوحيد 
اللذي تقلدم بعرض رسمي لضلم سيماكان.وذكلر أن ميان 
عرض 15 مليون يورو باإلضافة إىل املتغريات، بينما قد تنتهي 

الصفقة بني الناديني نظري 17 مليون يورو.

كشلف برشلونة، آخلر تطورات حاللة العبه 
الشلاب، أنسلو فاتي، الذي يتعاىف من إصابة، 
تعلرض لهلا خلال مواجهة ريلال بيتيس، يف 

ترشين الثاني املايض.
وقلال البارسا، يف بيان علر موقعه الرسمي: 
»خضع العب الفريق األول أنسلو فاتي، لعاج 
بيولوجلي من قبلل الطبيب راملون كوجات، 
وتحت إرشاف الجهاز الطبي للنادي، ويسلري 

تطور إصابته يف مسار مرٍض للغاية«.
وكان فاتي قد خضع لعملية جراحية ناجحة، 
بعدما أصيلب يف الغرضوف املفصليل الداخيل 
للركبلة اليرسى، ومن املتوقلع عودته يف بداية 

شهر آذار املقبل.
وحسلب صحيفلة ماركلا اإلسبانيلة، فلإن 
ملؤرشات النجاح الكبلري للعمليلة الجراحية 
للنجلم  الركبلة  التلي أجريلت يف  الخارجيلة 
اإلسباني رفعت األملل يف لحاقه بلقاء باريس 
سلان جريمان، يف لقلاء إيلاب دور الل16 من 
دوري أبطال أوروبا، واملقرر يف 11 آذار القادم، 
حيث كان من املقرر علودة فاتي بعد 4 أشهر 

من تاريخ اإلصابة، مىض نصفها.
وسيقلام لقلاء الذهلاب بني الفريقلني يف 17 
شبلاط املقبلل على ملعلب كامب نلو معقل 

برشلونة.

بعلد أعوام فرض خالها يوفنتوس هيمنته بشلكل 
كبلري عى الدوري اإليطايل لكرة القدم، يتأهب فريق 
السيدة العجوز ملواجهة شائكة أمام مضيفه ميان 
اليلوم األربعاء.ويعلد ميان املرشلح األوفر حظا يف 

التلي تأتي ضملن الجوللة 16 من هلذه القمة 
املسابقة.

وعلى ملدار 15 جولة 
يعلد  اللدوري  ملن 
الفريلق  ميلان 
الوحيد الذي لم يتلق 
أي هزيملة حتلى 

اآلن.
الفريلق  ويحتلل 
بفلارق  الصلدارة 
نقطة واحدة أمام إنرت 
ميلان )الثانلي(، 
يحتلل  و

يوفنتلوس املركلز الخامس بفلارق 10 نقاط خلف 
ميان.

وتتبقلى ليوفنتلوس مبلاراة مؤجللة أملام نابلويل 
صاحلب املركلز الرابع.واستعلرض ميلان صابته 
أوىل  داره 2-0 يف  بينفينتلو يف عقلر  بالفلوز على 

مبارياته بالعام الجديد.
وملن غري املرجح أن يتعاىف إبراهيموفيتش يف الوقت 
املناسلب للمشلاركة يف املبلاراة، لكلن ينتظر عودة 

املدافع ثيو هرينانديز من اإليقاف.
وقلال ستيفانو بيويل املدير الفني مليان: »ال نشلعر 
بالضغوط إزاء نتائج الفرق األخرى، ونعوض حاالت 
الغيلاب باللعلب الجماعي. سنركز على أدائنا أيضا 
ضد يوفنتوس«.وأضلاف: »نحقق الفوز ألننا نتمتع 
بالكفلاءة، لكن أيضلا من خال الجهلد اإلضايف. إذا 
واصلنلا بنفلس الوتلرية، يمكن أن نتطللع لتحقيق 
أهلداف طموحة«.وكثري ما كررد بيلويل التأكيد عى 
أن يوفنتوس ال يزال املرشلح للتتويج بلقب الدوري 

ليكلون العارش له عى التلوايل، لكن نظرته 
قلد تتغلري إذا نجح يف قيلادة فريقله للفوز يف 

مبلاراة اليوم وهو ما سيوسع الفارق إىل 13 نقطة.
وحقق يوفنتوس 7 انتصارات مقابل هزيمة واحدة 
و6 تعادالت يف الدوري تحت قيادة أندريا بريلو الذي 

بدأ مسريته التدريبية يف آب املايض.
وعزز يوفنتوس معنوياته بالفوز عى أودينيزي 1-4 
لينفلض غبار أول هزيمة لله يف املوسم حيث خرس 
أملام فيورنتينا 0-3 يف آخر مباراة له يف عام 2020.
وكلان النجلم الرتغايل اللدويل كريسلتيانو رونالدو 
قلد سجل ثنائيلة للفريق يف شبلاك أودينيزي لريفع 
رصيلده إىل 14 هدفا، لكن فريق السليدة العجوز لم 
يقدم بعد املستويات املقنعة أمام الفرق املتواضعة.
وقال بريلو: »لم يظهر يوفنتوس بأفضل مستوياته. 
كنلا عائدين من هزيمة سيئة أمام فيورنتينا. علينا 
التحليل بالثقة واإلرصار دائما عى الفوز«.ويشلكل 
األسبوعان املقبان مرحلة حاسمة ليوفنتوس، الذي 

يلتقي 
بعلد 

ملع  مباراتله 
ميلان، فريلق ساسولو 

ثم يحلل ضيفا عى إنلرت ميان 
بملعب »سان سلريو« يف 17 كانون الثاني 

الجاري.وحقق إنرت ميلان انتصارا كبريا أمام 
كروتونلي 6-2 ويحلل ضيفا على سامبدوريا 
اليلوم األربعاء.وتقلام جميع مباريلات املرحلة 
16 اليوم األربعاء، وستشلهد أيضا لقاء كالياري 
ملع بينفينتو، وروملا مع كروتونلي ونابويل مع 
سبيزيا.كما يلعب ساسوللو ضد جنوى، وأتاالنتا 
ضد بارما، والتسليو ملع فيورنتينلا وتورينو مع 

هياس فريونا وبولونيا مع أودينيزي.

اليوم.. اختبار جديد لميالن امام يوفنتوس في قمة الكالتشيو

برشلونة متفائل 
بلحاق فاتي

 في مباراة سان 
جريمان

االربعاء  6كانون الثاين 
2021  العدد  2497

 السنة 
العاشرة

7الرياضية

دخلل سريجيو راملوس، مدافع وقائد ريلال مدريد، حسلابات نادي 
مانشسلرت سيتي، لضمه لصفوفله بدءا من املوسم املقبل.وبحسلب 
شبكة »ESPN«، فإن النلادي اإلنجليزي يتابع عن كثب كل ما يحدث 
ملع راموس، ويلدرس التعاقد معه، إذا لم يتوصلل التفاق مع إدارة 
ريلال مدريد للتجديد.وأشارت الشلبكة إىل أنه باإلضافة ملانشسلرت 
سيتلي، توجد أندية أخرى مهتمة بضم الدويل اإلسباني، مثل باريس 
سلان جريملان وتوتنهام.وينتهي عقلد راموس مع ريلال مدريد، 
بنهايلة املوسم الحلايل، وال زال حتلى اآلن لم يتفق ملع ناديه عى 
التجديد، حيث ما زالت املفاوضات مستمرة.وقالت تقارير صحفية 
أخرى، إن النادي امللكي قدم عرضا جديدا لقائده، إلقناعه بمواصلة 

املسرية يف ملعب سانتياجو برنابيو.

بلات اإلسباني دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد السلابق، عى رادار أحد 
األندية بالدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوسم.

ووفًقلا لصحيفة »ذا صلن« الريطانية، فلإن نلادي وولفرهامبتون يتطلع 
للتعاقد مع كوستا مجاًنا خال شهر كانون الثاني الجاري.

ويعد كوستا اآلن حرًا، بعد أن فسلخ عقده مع أتلتيكو مدريد بالرتايض خال 
شهلر كانلون أول املايض.وأشارت إىل أن وولفرهامبتلون يبحث عن مهاجم 
جديلد، بسلبب إصابلة راؤول خيمينيز، وغيابله املتوقع علن املاعب لفرتة 
طويلة، بعد أن أصيب بكرس يف الجمجمة.وأوضحت أن كوستا معجب بفكرة 
العلودة إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز، بعلد أن خاض تجربة سابقة هناك مع 

تشيلي، وتوج معه بالريمريليج مرتني.

برشلونة ينفي
 نيته بيع غريزمان 

ينلوي مسلؤولو باريس سان جريملان التضحية بأحد الاعبلني البارزين يف 
الفريق الباريي خال املريكاتو الصيفي املقبل.

ووفًقلا ملوقلع »le10sport« الفرنلي، فلإن سان جريمان ينلوي إنهاء 
مغاملرة الحارس الكوستاريكلي كيلور نافاس ملع الفريق يف الصيف 
املقبل.وأشار املوقع الفرني إىل أن سان جريمان سيبحث عن حارس 
جديد يف الصيف، ضمن خطة إعلادة هيكلة الفريق الباريي.وكانت 
العديلد من التقاريلر ربطت سان جريملان بالتعاقد ملع الفرني 
هوجو لوريس، حارس توتنهام هوتسلبري، بسبب عاقته الجيدة 
ملع املدرب الجديد ماوريسليو بوكيتينو.يذكلر أن نافاس انتقل 
ملن ريلال مدريد إىل سلان جريملان يف صيلف 2019 نظري 15 

مليون يورو.

اتخلذ برشلونلة، قراًرا نهائًيا بشلأن مصلري الفرني 
أنطلوان جريزمان، مهاجلم الفريق، خلال املريكاتو 
الشتوي الجاري.ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 
فإن برشلونلة أكد عدم تفكريه يف بيع جريزمان خال 
كانون الثاني الجاري، رغم عدم ظهور الاعب بمستوى 
جيلد حتى اآلن.وأشلارت الصحيفلة اإلسبانية، إىل أن 
برشلونة يواصل الرهان عى جريزمان، ويثق أن األخري 
قادر عى قللب موقفه مع الفريلق الكتالوني والتألق 
خال الفرتة املقبلة.وأوضحت أن وضع جريزمان عى 
مقاعلد البدالء مؤخرًا أو تعرضه لاستبدال كثريًا يعود 
إىل رغبة املدرب رونالد كومان يف أن يلعب ليونيل ميي 
كمهاجلم وهملي بجانب بيدري، وجنلاح آخر يمنحه 
بعض املسلاحات يف الهجوم.وذكرت أن برشلونة يرص 
عى أن جريزمان يلدرك بالضبط ما يجب عليه القيام 

ىل به حتى يعود  لتشكيلة إ ويستعيد ا األساسية، 
كأحلد  مسلتواه 
أفضلل مهاجملي 

العالم.

الروسنيري على أعتاب
 صفقة فرنسية

طللب ناٍد أوروبي الحصلول عى خدمات املرصي محملد النني، العب وسط 
آرسنال، عى سبيل اإلعارة خال املريكاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة »ذا صن« الريطانية، فإن نادي بشكتاش الرتكي يطلب ضم 
النني مجدًدا عى سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم الجاري.

وكان النني لعب لبشلكتاش خال املوسم املايض على سبيل اإلعارة، وظهر 
بمسلتوى جيد مع الفريلق الرتكي.وأشارت إىل أن بشلكتاش يريد استغال 
تعلايف توملاس بارتي العلب وسط آرسنال ملن اإلصابلة، لانقضاض عى 
صفقلة النني.ويدرك بشلكتاش أن عودة بارتي ستصعلب كثريًا من تواجد 

الاعب املرصي بالتشكيلة األساسية للجانرز.
يذكلر أن بارتلي انتقل من أتلتيكو مدريد إىل آرسنلال يف املريكاتو الصيفي 

املايض نظري 50 مليون يورو.

وولفرهامبتون 
يفكر بالتعاقد مع كوستا

بشكتاش يسعى الستعارة الننيسان جيرمان يخطط للتضحية بنافاس

السيتي يقتحم السباق على راموس

اقلرتب أحلد أندية مدريلد يف الليجلا، من حسلم صفقة من 
صفلوف برشلونلة، خلال سلوق االنتقلاالت الشلتوية يف 
شهلر كانون الثانلي الجاري.وبحسلب صحيفلة »موندو 
ديبورتيفلو« اإلسبانية، فلإن كارليس ألينيلا، العب وسط 
برشلونة، سينتقل إىل خيتايف عى سبيل اإلعارة، حيث وافق 
الاعلب عى االنضمام للنادي املدريدي.وأضافت: »الناديان 
لم ُينهيا االتفاق بينهما حتى اآلن، وينوي الاعب أن يكون 
قلادًرا عى اللعب مع فريقله الجديد، يف نهاية األسبوع ضد 

إلتيش«.وتابعلت: »ألينيا كلان لديه عرض آخر ملن الليجا، 
وثالث من الدوري اإليطايل، لكنله اختار خيتايف، حيث سيلعب 

بجانب صديقه السلابق مارك كوكوريا، الذي زامله لسنوات يف 
فئات الناشئني برشلونة«.ُيذكلر أن ألينيا لعب املوسم املايض عى 

سبيلل اإلعارة يف صفلوف ريال بيتيلس، وقرر الرحيل هذا الشلتاء 
حيلث للم يحصل على فرصته تحلت قيلادة رونالد كوملان، ويريد 
الاعب الشلاب إظهار قدراته واكتسلاب الخرات ليتمكن من العودة 

إىل البارسا.

كارليس ألينيا يقترب 
من صفوف خيتافي
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الثقافـي

 المسعودي: العراقيون لهم رصيد حضاري فائق وقادرون على إحداث نهضة عقلية حقيقية 
وادي الرافدين هو المهد الثاني للفلسفة بعد اليونان

الشافعي
دع األيام تفعل ما تشاء 

وطب نفسا إذا حكم القضاء 
وال تجزع لحادثة الليايل 

فما لحوادث الدنيا بقاء
 وكن رجال عىل األهوال جلدا

 وشيمتك السماحة والوفاء
 وإن كثرت عيوبك يف الربايا 

ورسك أن يكون لها غطاء
 تسرت بالسخاء فكل عيب

 يغطيه كما قيل السخاء
 وال تر لألعادي قط ذال 

فإن شماتة األعدا بالء
 وال ترج السماحة من بخيل 

فما يف النار للظمآن ماء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

لقمان الحكيم
إذا افتخر الناس بحسن كالمهم فافتخر أنت بحسن صمتك.

ثالث�ة ال يعرفون إال يف ثالثة: الش�جاع يف الح�رب والكريم يف 
الحاجة والحليم عند الغضب.

إياك وكثرة االعتذار، فإن الكذب كثرياً ما ُيخالط املعاذير.
حمل�ت الجندل والحديد وكل يشء ثقيل فلم أحمل ش�يئاً هو 
أثقل من جار الس�وء، وذقت املرار فلم أذق ش�يئاً هو أمر من 

الفقر.
أحزم الحازمني من عرف األمر قبل وقوعه فاحرتس منه.

إح�ذر الكريم إذا أهنته واللئيم إذا أكرمته واألرعن إذا مازحته 
والسافل إذا عارشته.

يا بني إنك ملا سقطت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت 
اآلخرة فأنت ملا استقبلت أقرب ملا استدبرت.

وألقى املس�عودي محارضة ضمن 
أمس�ية اقامه�ا ن�ادي الكت�اب يف 
مدين�ة كرب�الء وقدم فيه�ا عرضاً 
ذل�ك  رابط�اً  للفلس�فة،  ش�امالً 
الع�رض بوع�اٍء تاريخ�ي متنوع ، 
عّده كخش�بة ع�رٍض إّط�ر  فيها 
حركة العقل خالل مرسح األحداث 
التي مرّت بعص�ور وادي الرافدين 
من�ذ األلف الثالث قب�ل امليالد حتى 
العص�ور اإلس�المية الت�ي أنتجت 
العقل ، ودّش�نت نهضة فلسفية يف 
بغداد ، نهاية القرن الثاني الهجري 

من تاريخ اإلسالم . 
وقد ذكر الباحث يف املحارضة التي 
حرضته�ا )املراقب العراق�ي( :إن 
الرقع�ة الجغرافي�ة التي يش�غلها 
ح�وض وادي الرافدي�ن ه�ي املهد 
الثاني للفلس�فة بعد اليونان ، كما 
هو مقرر يف تواريخ الفلسفة. وقال 

ان ال�رّس يف قابلي�ة وادي الرافدين 
الفلسفي، والتبشري  الدرس  لقبول 
بأفكار العقل، يتأس�س باملميزات 
بال�وادي  املتوف�رة  اإلس�تثنائية 
الخصيب، ومن ذلك، تعدد العنارص 
الثق�ايف  الث�راء  وغن�ى  القومي�ة، 
املتن�وع، واتس�اع رقع�ة العنارص 
وتص�ادم  واألف�كار،  والعقائ�د 
واالختالف يف وجهات نظٍر مكتنزة 
إضافة إىل سعة بالد وادي الرافدين 
ووقوع تلك البالد املرتامية األطراف 
متناقضت�ني  إمرباطوريت�ني  ب�ني 
تس�عيان كالهم�ا للس�يطرة ع�ىل 
ال�وادي الخصي�ب، دون ان تفل�ح 
س�يطرتها  ف�رض  يف  إحداهم�ا 
التامة عىل الرافدين، ويؤكد ان هذا 
االم�ر هو ال�ذي أبقى ال�راع بني 
الساس�انيني والروم مناجزة وهذا 
م�ا ات�اح قي�ام حكوم�ات محلية 

متعدة مثل سلطات مدينة الحرض، 
والحرية، وتدمر، والبرتاء، وغريها، 
م�ن دويالت املدن دون ان تفلح أّي 
من تلك الدويالت عىل تكريس حكم 
دكتاتوري مس�تبد، وهن�ا نجحت 
يف  نفس�ها  توط�ني  يف  الفلس�فة 
أكثر م�ن جامعة حقيقية لتدريس 
الفلس�فة واملنطق والالهوت  مواد 
والطب والخطاب، كجامعة مدينة 
إنطاكي�ة، والرها ونصيبني، ورأس 
العني، وحرّان وجندياسبور ) هذه 
املدين�ة تح�ت رعاية الساس�انيني 
( وجامع�ة مدينة س�ورا ) جنوب 
مدين�ة  وجامع�ة   ) باب�ل  مدين�ة 
البل�وكات )الفلوجة( وجامعة نهر 
دع�ه )مدين�ة حديث�ة( والح�رية، 
نفس�ها  وقطس�فون  واألبلّ�ة، 
)عاصم�ة الساس�انيني( وغريه�ا 
م�ن الجامع�ات الرافديني�ة الت�ي 
خرّج�ت أالف الطلب�ة من�ذ القرن 
األول املي�الدي حت�ى قي�ام الفتح 
العربي اإلس�المي يف القرن السابع 
امليالدي.. وي�رى الباحث إن ظهور 
مدن الكوفة والب�رة وبغداد ، قد 
جعل من تلك املدن الوريث الرشعي 
لنه�ر العقل الذي صّب�ت روافده يف 
م�دن الع�راق الجدي�دة ، فأحدثت 
نهض�ة العق�ل والفلس�فة ، الت�ي 
ب�دأت بوادرها يف مدرس�ة اإلعتزال 
يف الب�رة ، ويف مدرس�تي ال�رأي 
والعقل يف الكوفة ، املدرسة الزيدية 

) مدرس�ة زيد بن عيل ( اإلعتزالية، 
واملدرس�ة الكوفي�ة الك�ربى التي 
العراق�ي  املفك�ر  قواعده�ا  ارىس 
اب�و حنيف�ة النعمان. ث�م إكتملت 
وش�خصيتها  معامله�ا  وظه�رت 

الفّذة يف املدرسة املشائية يف بغداد، 
الت�ي إس�تهل قمرها  الفيلس�وف 
اب�و إس�حاق الكن�دي، واب�و نر 
الفاراب�ي ، والش�يخ الرئي�س إبن 
سينا.واشار الباحث اىل إن مدرسة 

ال�رأي الت�ي أرىس قواعده�ا اب�و 
حنيف�ة تختلف من حي�ث الجوهر 
والسياس�ة عن مدرسة الحنفية يف 
بغداد التي أتبعت منهج ابي يوسف 
ق�ايض بغداد األول يف عر هارون 

الرش�يد وال�ذي اصب�ح آداة طيعة 
بيد الس�لطة العباسية، وبذلك حاَد 
ع�ن مبدأ الثورة وحرية الرأي الذي 

إنتهجه أحناف الكوفة األوائل. 
ال  الفلس�فة  أن  يق�ول:  وم�ى 

يمك�ن ان تعيش يف ظ�ّل حكومات 
والقم�ع،  والتس�لّط  االس�تبداد 
كم�ا أنها لن تنم�و يف بيئة العقائد 
امتالكه�ا  تتدع�ي  الت�ي  املجدب�ة 
للحقيقة اإللهية املطلقة كما تزعم 
ذلك املذاه�ب اإلس�المية املندمجة 
يف أنس�اق طائفي�ة متعادية ؛ لذلك 
فإن الفلس�فة رسع�ان ماخرست 
رعاي�ة حاضنته�ا األم بغ�داد التي 
وّف�رت له�ا بيئ�ة آمنة ردح�اً من 
الحنابل�ة  تس�لّط  ي�وم   ، الزم�ن 
الس�لفيون ع�ىل بغداد اثن�اء حكم 
املت�وكل املقت�ول ع�ام ) ٢٤٧هج( 
، عندئ�ذ  لم تجد الفلس�فة بّداً لها 
من التخفي والتس�رت بلغٍة إيمائية 
وتجريدي�ة عالي�ة التجريد، وحتى 
ه�ذه اللغة لم تنج�ح بغرضها بعد 
هيمنة السالجقة املريع عىل بغداد 
ع�ام )٤٤٧ه�ج (، عندئذ إضطرت 
الفلس�فة ان تنح�از إىل األط�راف 
فهاجرت إىل األندلس، وذاب قس�م 
منها يف جب�ال خراس�ان ، وتحّول 

رافد منها إىل العرفان. 
وخت�م: إن العراقيني ق�ادرون عىل 
إح�داث نهضة عقلي�ة حقيقية ملا 
يمتلكون من كيف فلسفي متنوع 
وعميق، ومن رصيد حضاري فائق، 
وأّنهم األكثر تماهيا مع لغة العقل 
والفلسفة، ملا إختصوا به من تنوع 
عنري، واختالف عقائدي وثقايف 

وثراء فكري كبري جداً.

المراقب العراقي / القسم الثقافي
إن  المس��عودي  عدن��ان  الدكت��ور  الباح��ث  ي��رى 
العراقيني قادرون عىل إح��داث نهضة عقلية حقيقية 
لم��ا يمتلكون من كيف فلس��في متن��وع وعميق، ومن 
رصي��د حض��اري فائ��ق، وأّنهم األك��ر تماهي��ا مع لغة 
العقل والفلسفة ، مبينا ان وادي الرافدني يه المهد 

الثاين للفلسفة بعد اليونان.

اندلع�ت ألس�نة الله�ب يف ش�قة الكاتب 
خالد الصفتي، الكاتب الساخر والرسام، 
والتي التهمت محتويات الشقة بالكامل، 
وله�ذا تواصلنا مع الكاتب الذي أكد أنه ال 
توجد خسائر يف األرواح،  حيث إنه يقطن 
بمفرده يف الشقة، وقال: إن سبب الحريق 
أن�ه ت�رك براد الش�اي عىل الن�ار وراح يف 
النوم، واستيقظ عىل ألسنة النريان، التي 
منعت�ه من امل�رور من باب الش�قة نظرًا 
لوقوعه بجانب باب املطبخ مصدر النار.

وأوض�ح الكات�ب خال�د الصفت�ي،  أن�ه 
اضط�ر للقفز م�ن »البلكون�ة« الخاصة 
ب�ه إىل »بلكونة« الجريان وهو يس�كن يف 
الدور السادس، حتى ال  تلحق النريان به، 
كما لحقت جميع محتويات الش�قة التي 

تفحمت تماًما.
ع�ىل  حاص�ل  الصفت�ي  خال�د  الكات�ب 
قس�م  الجميل�ة  الفن�ون  بكالوري�وس 
ديكور، وتعترب سلسلة )مغامرات فالش، 
سماش، سوبر سماش( واحدة من أشهر 
أعمال�ه والتي تص�در من خ�الل روايات 
مرية للجيب والتي تنرشها املؤسس�ة 
العربية الحديثة للطبع والنرش والتوزيع.

*إىل الذين رحلوا دون وداع*

هل حني تنطفئ القصيدة 

يا غريب الدار 

نسمع صوتك البايل و نمعن يف العطاء؟

ه�ل يف حض�ورك أو غياب�ك يح�رض الحلم 

املجنح ثم ينتعش النقاء 

أين اختفيت مع السكون و لم تودع؟

ع؟  أغفوت يا من همك الرتحال أو قلق مروِّ

فلتصرب الريح التي هدأت عىل شدو القوايف

و لتدمن األزهار أحجار املنايف

و بكل خيط للصمود ستمس�ك األجيال كي 

يشتد عود التضحيات

و يكون للقارورة البيضاء متس�ع لتغس�ل 

كل أقذار الجناة

و ألنك الطود القري�ب هتفُت ملء األمنيات 

الدانية :

ه�ذا أوان فيه عطر القل�ب يحنو و القوافل 

ماضية

كاتب تحترق شقته 
وينجو بأعجوبة!

فلسفة في دروب الموت 
 زيد الطهراوي 

  الثقافة تسعى لتوثيق بطوالت قادة النصر

املراقب العراقي/متابعة
تس�عى الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار اىل تنفي�ذ 
للق�ادة  البط�والت  توثي�ق  م�رشوع  مق�رتح 
العس�كريني الذي�ن ح�رروا أرض الع�راق م�ن 
عصاب�ات داعش االجرامية.وذك�ر بيان للوزارة 
تلق�ت )املراقب العراقي ( نس�خة منه: ان وزير 
الثقافة والس�ياحة واآلثار الدكتور حسن ناظم 
التقى  يف مكتبه الرسمي بمقر الوزارة  بالشاعر 
والكاتب عبد الزه�رة زكي وبحث معه عدداً من 
األفكار واملقرتحات التي تسهم يف تفعيل الواقع 

الثقايف.واض�اف :وجرى خ�الل اللقاء بحث عدٍد 
م�ن املوضوع�ات واملش�اريع الثقافي�ة، ومنها: 
تكري�م املبدع�ني واع�ادة طباع�ة كت�ب رم�وٍز 
ثقافيٍة وأدبي�ٍة بارزٍة مثل كت�ب املفكر واملؤرخ 
جواد عيل ، واملجاميع الشعرية الكاملة للبياتي، 

ونازك املالئكة، والرصايف، وبلند الحيدري.
وتابع :كما جرت مناقشة  قانون جوائز الدولة، 
للق�ادة  البط�والت  توثي�ق  م�رشوع  ومق�رتح 
العس�كريني الذي�ن ح�رروا أرض الع�راق م�ن 

عصابات داعش االجرامية. 

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت للكاتب  مروان ياس�ني الدليم�ي رواية 
بعنوان »اكتش�اف الحب« ع�ن دار نينوى للنرش 
والتوزي�ع يف دمش�ق، وتق�ع يف ٢3٢ صفح�ة، 
ويع�د هذا الكتاب إص�داره األول يف حقل الكتابة 
الروائي�ة، رغ�م أن املؤلف ليس ببعي�د عن عالم 
ال�رسد، ألن�ه م�ن املتابع�ني للمش�هد الروائ�ي 
العربي، عرب قراءاته النقدية يف عدد من الصحف 

واملجالت األدبية.
ويف هذه التجربة الجديدة هنالك انش�غال واضح 
يف تأثيث مشهد إنساني تستحوذ فيه العالقة بني 
املرأة والرجل عىل مساحة مركزية، يف مهيمنات 
النص، مس�تمدة حضورها من الذاكرة الواقعية 
ب�كل م�ا تحمله م�ن مواض�ع مش�ح����ونة، 
هواجس�هما  فيه�ا  تق�ف  هّش�ة  بمش�اعر 
وتطلعاتهما عند مفرتق طرق، تحكمها خيارات 

صعبة.
اعتمد املؤلف يف بنية الرسد عىل ما تمتلكه سلطة 
التخييل من تقنيات تمنحها فرصة تشكيل عالم 
روائ�ي قري�ن للعالم الواقعي، س�اعيا من خالل 
ذل�ك إىل أن يستكش�ف ظ�الل الحب يف مش�اهد 
إنس�انية، عادة م�ا تعلن عن ق�وة حضورها يف 
لحظات استثنائية يف مسار العالقات اإلنسانية، 
ويف ه�ذا اإلط�ار تموضع�ت خط�وط الحبك�ة 
الرسدي�ة وحركتها بني ثنائية املش�اعر املتبادلة 
بني الش�خصيتني الرئيسيتني، من أجل االحتفاء 

بنش����يد الح�����ي�اة يف ذروة إحساس�هما 
بالنهاية.

س�بق للمؤل�ف أن أصدر ثالث مجاميع ش�عرية 
بالعناوي�ن اآلتي�ة: »رف�ات القطيع�ة« 1999، 
الخ�وف  »س�ماء  موص�ل   � للن�رش  الجامع�ة 
السابعة« ٢010 دار الينابيع � دمشق، »منعطف 

الوق�ت« ٢015 دار مومن�ت � لن�دن، إضافة إىل 
كت�اب نقدي ص�در عام ٢0٢0 ع�ن دار غيداء يف 
األردن، ح�����مل عنوان »تفكيك الرسد« تناول 
في������ه مجموعة م�ن الرواي����ات العربية 
الثالث�ة  العق�����ود  الت�ي ص����درت خ�الل 

األخرية.

»اكتشاف الحب« مشاعر هّشة عند مفترق طرق

املراقب العراقي/ خاص...
س�ليمى  الجزائري�ة  للش�اعرة  ص�در 
الرساي�ري ديوانه�ا الث�����ال�ث الذي 
حم���ل عنوان »حني اش�تهانا الغرق« 
اللغ�����ة  اىل  م�����رتج�م  وه�و 

الفرنسية .
وقالت الرساي�ري يف تريح خصت به 
)املراق�ب العراقي(:بع�د فرتة اش�تغال 
طويل�ة ع�ىل ديواني الثال�ث الذي حمل 
عن�وان » ح�ني اش�تهانا الغ�رق« ق�د 
ج�اء الي�وم ليزّين هذه الس�نة الجديدة 
»٢0٢1«فبع�ث البهج�ة يف نفيس واريد 
ان يشاركني أصدقائي وأحبابي فرحتي 

العارمة بهذا اإلنجاز.
واضافت : ان الديوان الجديد يقع يف 19٢ 
صفحة وهو مرتجم إىل اللغة الفرنسية 
وقد صدر عن دار Agoragraphic للنرش 

والتوزيع .
واش�ارت اىل ان س�بب تأخ�ري اص�دار 
ان  ع�ىل  الح�رص  ه�و  الدي�وان  ه�ذا 
يك�ون باجمل حلة م�ن ناحية االختيار 
والتصم������ي�م ال�ذي كان عىل وفق 

ما اتمناه .
ولفت�ت اىل ان الدي�وان كان بتقديم كل 
م�ن الدكت�ور حم�د الحاجي واألس�تاذ 
الفاضل الناييل - لوح�ة الغالف للفنان 
التشكييل التونيس س�امي الساحيل اما 
تصميم الغ�الف فهو من اب�داع الفنان 

املصمم ملكان سليمان.

»حين اشتهانا الغرق« جديد 
سليمى السرايري بالفرنسية

النق�د  يف كثري م�ن األحيان يعت�رب الوجه اآلخر 
لالبداع األدبي ، بعض فالس�فة األدب يتحدثون 
او  التحليلي�ة  العملي�ة  باعتب�اره  النق�د  ع�ن 
التفكيكية للعمل األدبي الذي هو تركيب خالص 
، والبعض يعتربه قراءة متخصصة تعني القارئ 
ع�ىل اس�تيعابه األدب وهناك الكثري م�ن اآلراء 
التي يمكن اس�تخالصها من ق�راءة الكتب التي 

تبحث يف األدب وفنونه.
ولك�ن النق�د األدبي أعمق من ذل�ك أنه معالجة 
ملا يكتبه منش�ئو األدب ، كي�ف يفكرون وكيف 
يع�ربون بغ�رض اس�تمالة قرائه�م يف ذوقه�م 
النفس�ية والعقلي�ة واىل  األدب�ي واىل ميوله�م 
رؤيته�م للحي�اة ، والنقذ الجيد يرب�ط األعمال 
ملحاول�ة  ببع�ض  بعضه�ا  املختلف�ة  األدبي�ة 
اكتش�اف دواف�ع ه�ذا االب�داع والظ�روف التي 
ينطل�ق منها ، ومس�توى الذوق الع�ام ، وكيف 
يب�دع العقل العام خياالت�ه واحالمه وتصوراته 
الناق�د  ألن  واس�عة  ثقاف�ة  يتطل�ب  .والنق�د 
اليس�تطيع ان يميز األعم�ال األدبية الجيدة من 
الرديئة مالم يكن قد وصل اىل درجة من النضج 
املعريف والثقايف تسمح له بذلك ، ولعله لهذا تأتي 
مح�اوالت النقد متأخرة عن مجاي�الت االبداع . 
ولي�س من الرضوري ان يتفرغ الكاتب للنقد او 
ل�ألدب االنش�ائي ، فالواقع أن أعظ�م النقد اتى 
من الكت�اب املبدعني العظ�ام ، وأغلب نظريات 

النقد األدبي وضعها مؤلفو األدب من تولستوى 
وتش�يكوف اىل ت.س.اليوت وبريتولد بريخيت ، 
وجان بول س�ارتر وغريهم ، وحتى علماء اللغة 
واالجتم�اع الذي�ن حاول�وا أن يبحث�وا يف قواعد 
االبداع ودوافعه كانوا كتابا جيدين يف ميادينهم 
البحثي�ة . وبداي�ات تثري موض�وع النقذ األدبي 
ألنها ال تتلقى اال القلي�ل جدا منه ، وهذا القليل 
يقل�د مق�االت النقد الس�طحية الت�ي تنرشها 
الصح�ف واملج�الت ، بينم�ا الحرك�ة الثقافية 
الناهض�ة تق�وم ع�ىل اكت�اف ش�باب يؤلفون 
وينتق�دون انفس�هم. وكات�ب القص�ة الجي�د 
ه�و ناقد جي�د ، ألن الناقد الكام�ن يف كل كاتب 
هو ال�ذي يوجه�ه اىل الجمالي�ات البالغة الرقة 
واألناق�ة ، وهو الذي يع�رف الجيد من الرديء ، 
وهو الذي يمزق او يلغي ماكتبه الكاتب ليجعله 

يكتب من جديد .
ه�دا الناقد الكام�ن هو الذي يج�وس يف الكتب 
 ، املرهف�ة  الجمالي�ة  الحساس�ية  ويكتس�ب 
ويتع�رف ع�ىل كل ماهو جميل وحس�ن التأثري 
يف ت�راث االب�داع البرشي ، يع�رف ماهو موضة 
عاب�رة ، وماهو اصي�ل ، وم�ع التدريب تتحول 
موهبت�ه يف التمييز بني الجيد وال�رديء اىل علم 

وأصول.
ولذل�ك تتمن�ى بداي�ات ان تتلق�ى م�ن كتابها 
الش�بان كتاب�ات نقدي�ة اىل جان�ب القص�ص 

واألش�عار ، حقا هن�اك انواع عديدة م�ن النقذ 
وخاص�ة تلك املق�االت التي تعنون ع�ادة تحت 
هذا العنوان الخطري  » دراس�ات نقدية » ولكننا 
نري�د نفذا بس�يطا جمي�ال وذكي�ا ومتواضعا ، 
يحب الق�راءة ويفرح باألدب الجيد ويس�تمتع 
به ، ويش�عر باالمتنان نحوه مل�ا منحه اياه من 
س�عادة.مع مرور الوقت يعرف الكاتب الناشئ 
هذه التجليات العظمى ، ويف النقد الجميل متعة 
ال تق�ل ع�ن متع�ة األدب اإلنش�ائي ، ومن يقرأ 
مقاالت يحيى حق�ي النقدية يحصل عىل نفس 
املتع�ة الت�ي يحص�ل عليها من ق�راءة قصصه 
وحب�ذا لو خاض تجربة النقد كتابنا الناش�ئون 

فانها خطوة ممتازة عىل طريق األدب .

أهمية النقد في األدب العربي 

سفيان حكوم / المغرب
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

 لم يكن الحاج س�عد، البستاني الوحيد 
يف محافظة املثنى الذي يشكو التجريف 
الذي تحول إىل ظاه�رة مقلقة يف البيئة 
الزراعية يف الس�ماوة؛ فل�م يخطر ببال 
أحد أن يأتي اليوم الذي يشهد فيه زحف 
الجراف�ات ع�ى بس�تان النخي�ل، الذي 
غرس�ت فيه الفس�ائل منذ أكثر من 50 
س�نة، عند تخوم مدينة السماوة؛ فبعد 
أن ق�ّرر مالك البس�تان تقطي�ع أرضه 
بمس�احات  س�كنية  كأراٍض  وبيعه�ا 
مختلف�ة، عندئذ لم يتبق للحاج س�عد، 
س�وى التحرس عى ضياع تعب السنني 

وذكريات الفالحة األليمة.
التجريف املجحف واألدران املس�تديمة، 
إضاف�ة إىل اإلهم�ال املتعم�د، للحد من 
عمليات التجريف املتعمد والبيع املبارش 
للبساتني، من أهم العوامل التي أسهمت 
بش�كل مبارش يف تراجع أع�داد النخيل 
بمحافظ�ة املثن�ى، ما أدى اىل انحس�ار 
وتض�اؤل الرقعة الجغرافية للبس�اتني، 
باستمرار ولغاية اليوم، النتشال النخلة 
السماوية من الواقع املرير واالنتهاكات 
املس�تمرة لش�جرة باركها الله بنعمائه 
وانتهكها اإلنس�ان بترصف�ات، هدفها 
الربح الرسيع ألصحاب البس�اتني، عى 
حساب شجرة لطاملا اقرتنت بشخصية 
الف�رد العراقي يف الس�مو والرفعة، من 
خالل نعتها بالش�موخ والبسوق اللذين 

تتصف بهما النخلة العراقية.
 وقال البس�تاني س�عد إرهيف عباس:« 
يع�ود س�بب تراج�ع أع�داد النخي�ل يف 
املثنى إىل عدم االهتمام واملداراة من قبل 
القط�اع الحكوم�ي بوقاي�ة النخيل من 
األمراض الت�ي تصيبها، ومنها رسطان 
الجذع والقارور، إضافة إىل الحرشات«.

وأض�اف« كان�ت البس�اتني يف الس�ابق 
تعالج بواسطة الرش بالطيارات، بينما 
اختفت ه�ذه الطريقة يف الوقت الحايل« 
مش�راً إىل أن« األم�راض طال�ت حت�ى 
صغ�ار النخي�ل، يف حني تتع�رض كبار 
النخي�ل إىل اله�الك، لعدم وص�ول املياه 

إليها«.
ولفت إىل« أن الخط�ط الزراعية لم ترق 
إىل املستوى املطلوب«، منوهاً بأن »أعداد 
وتتض�اءل،  تتقل�ص  ب�دأت  البس�اتني 
بس�بب زح�ف األحي�اء الس�كنية ع�ى 
البس�اتني من خ�الل جرفها  وصوالً  إىل  

نهر الفرات«.

ب�دأت  الس�ماوة  يف  »البس�اتني  وب�نّي 
باالنحس�ار، وتقاب�ل ذل�ك اإلج�راءات 
الروتيني�ة يف مديري�ة زراع�ة املثن�ى يف 
التعام�ل م�ع امل�زارع أثن�اء مراجعت�ه 
الدائ�رة«، الفت�اً إىل أن« أغل�ب الفالحني 
يف البس�اتني لجؤوا  للبحث عن وظائف 

مدنية لرتدي الوضع املعييش للفالح ».
بيئ�ي،  باح�ث  عب�ود  عب�اس  محم�د 
أش�ار إىل« أن هناك جمل�ة عوامل أثرت 
بش�كل مبارش يف تراجع أع�داد النخيل 
عملي�ات  قل�ة  أهمه�ا،  املحافظ�ة  يف 
املكافح�ة املس�تمرة ون�درة الفس�ائل 
لتعويض النقص الحاصل يف البس�اتني، 
إضاف�ة إىل تعرية الرتبة بس�بب الرياح 
الش�ديدة واألغ�رة الرتابي�ة، فضالً عن 
نوعية املياه« وأض�اف » كذلك تعرضت 
مس�احات شاس�عة م�ن البس�اتني يف 
)املش�واج( لإلزالة والتجريف وتحويلها 
 « إىل مناط�ق صناعي�ة« وب�ني عب�ود 
أن�ه ل�م يؤث�ر تراج�ع أع�داد النخيل يف 
الجانب االقتصادي فقط، بل أثر بشكل 
مب�ارش يف البيئ�ة«، متابع�اً« كما ترز 
أهمي�ة البس�اتني، كونها تمث�ل أحزمة 
خرضاء ملدينة السماوة التي تعاني من 
العواص�ف الرتابي�ة، وتس�هم يف تثبيت 
الرتبة وتحافظ عى املساحات الخرضاء 
وتزيد من جمال املدن وتوفر مس�احات 

وأماكن ترفيهية للسكان املحليني«.
بينم�ا اشارالروفيس�ور ترك�ي مفتن 
س�عد الع�اريض، التدري�ي يف جامع�ة 
املثن�ى اىل:« ع�دم وج�ود برامج خاصة 
وواضح�ة لزراع�ة النخي�ل »، مضيف�ا  
»ان النخلة العراقي�ة مهملة منذ مطلع 
الثمانينيات ولغاي�ة اآلن«. الفتا إىل أن« 
أع�داد النخيل يف العراق تراجعت من 30 
ملي�ون نخل�ة إىل 10 ماليني نخلة خالل 
العرشي�ن عاماً املاضي�ة«. وأفاد » فقد 
العراق 20 مليون نخلة خالل الس�نوات 
املاضي�ة، بدالً م�ن مضاعف�ة أعدادها 
إىل 60 ملي�ون نخل�ة« منوهاً«برضورة 
دعم الفالح  ومتابعة مش�اريع الس�لف 

والوقوف عى كيفية استغاللها ».
وش�ّدد الع�اريض ع�ى« رضورة وجود 
لتعوي�ض  تجدي�د  وعملي�ات  صيان�ة 
النخي�ل، إذ ان النخي�ل املوج�ودة حاليا 
أصبح عمرها كبراً، ما يؤثر يف انتاجية 

النخلة من التمور«.
 وكش�ف الع�اريض ع�ن« عم�ل عمادة 

كلي�ة الزراعة يف الوقت الحايل عى زيادة 
أصناف النخيل يف املثنى من خالل إنشاء 
م�رشوع الزراع�ة النس�يجية، املماث�ل 

لتجربة اإلمارات العربية املتحدة«.
للجمعي�ات  الع�ام  االتح�اد  رئي�س 
مس�احة  إن   : املثن�ى،  يف  الفالحي�ة 
البس�اتني املزروعة بالنخيل يف محافظة 
املثن�ى تقدر ب�)17( أل�ف دونم، وتضم 
تلك البساتني أصنافاً مميزة وجيدة من 
النخيل، أبرزها الش�ويثي واالستعمران 
والخ�رضاوي والري�م والبلك�ة، وأنواع 
أخ�رى أق�ل تميزاً، تس�تخدم يف صناعة 
الدبس والخل أو كأع�الف للحيوانات«، 
الت�ي  البس�اتني  أغل�ب  أن  موضح�اً« 
تعرضت للتجريف كانت تش�كل أحزمة 
خ�رضاء للمدن، كونها تقع يف محيطها 

وطالها التوسع العمراني للمدن« .
العش�وائي  التوس�ع  أن  إىل«  ويش�ر 
للمدن يجري بطرق غر مدروسة وغر 
قانونية«، الفت�ًا إىل« أن املرشع العراقي 
النخي�ل؛  الحف�اظ ع�ى  ح�رص ع�ى 
فالف�الح ال�ذي ي�زرع األرض بالنخي�ل 
يس�مح له القان�ون بتملك تل�ك األرض 
حتى لو كان متجاوزاً عليها، وذلك وفق 
ضواب�ط معينة تنس�جم م�ع تعليمات 

رقم 25 وقانون 117«. 
وتابع« كما أن�ه وضع ضوابط تتضمن 
إلغاء ملكية العق�ار الزراعي يف حال تم 

تغير جنس األرض من بساتني نخيل إىل 
دور سكنية«.

ويعزو رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية 
أس�باب لج�وء الفالح�ني إىل التفري�ط 
ببساتني النخيل وبيعها كقطع سكنية، 
إىل« املغريات املادية الكبرة التي توفرها 
فق�دان  وإىل  العق�ارات،  بي�ع  عملي�ة 
البس�اتني،  لتلك  الج�دوى االقتصادي�ة 
نتيجة اإلهمال وانعدام الدعم الحكومي 
ألصحاب البساتني«، مشراً إىل« أن سعر 
قطعة أرض س�كنية صغ�رة مقتطعة 
م�ن بس�تان للنخي�ل، بات يتج�اوز ال� 
50 ملي�ون دين�ار يف بع�ض األحي�ان، 
وهذا مبلغ كب�ر ال يحصل عليه الفالح 
م�ن واردات النخيل لو عم�ل فيها لعّدة 

سنني«.
الجمعي�ات  اتح�اد  أن  إىل«  ويش�ر 
الجه�ات  ح�ذر  وأن  س�بق  الفالحي�ة، 
املعني�ة بالحكوم�ة املحلي�ة م�ن اآلثار 
ع�ن  الناجم�ة  والبيئي�ة  االقتصادي�ة 
مش�دداً  النخي�ل«،  بس�اتني  تجري�ف 
عى« أهمية احرتام عّمتن�ا النخلة التي 
قدس�تها الكت�ب الس�ماوية واألنبي�اء 
والرسل«. وأضاف« أثرنا املوضوع أمام 
مراجعن�ا يف بغ�داد أكثر من م�رة، لكن 
دون جدوى«، متابع�اً« إن الحفاظ عى 
بساتني النخيل واجب ومسؤولية جميع 
الجهات، كون بس�اتني النخي�ل واحدة 
من مقوم�ات النش�اط االقتص�ادي يف 

القطاع الزراعي«.

 

الي�وم  ه�ذا  مث�ل  »يف 
ش�هر  من  الس�ادس 
الثان�ي عام  كان�ون 
تأس�س   ١٩٢١
العراقي  الجي�ش 
ليك�ون  البط�ل 
س�دا منيع�ا يف 
الدفاع عن ارض 
العراق  وح�دود 
الوطني�ة،  وس�يادته 
تأس�يس  ذك�رى  وتح�ل 
الجيش العراقي هذا العام 
العزي�ز  الع�راق  وبلدن�ا 
حساس�ة  ظروفا  يعيش 

ج�ه  ا يو و

جس�يمة  تحدي�ات 
تم�س ح�ارضه وتهدد 

مستقبله«.
الظ�روف  »ه�ذه  ان 
الصعبة تستدعي وحدة 
الصف واملوقف وتغليب 
املصال�ح العلي�ا للب�الد 
والح�رص عى س�المة 
وأمن واس�تقرار العراق 
والحفاظ عى س�يادته 
الوطنية«، الفتا اىل »اننا 
نس�تذكر هذه املصاعب 
اليوم، ونؤكد ان الجيش 
أقوى مما  بات  العراقي 
س�بق وأصب�ح يمتل�ك 
الخرة الكافية والالزمة 
كما ه�و ح�ال صنوف 
األمني�ة  الق�وات 
تعمل  الت�ي  األخرى 
للحف�اظ  س�ويًة 
الب�الد  أم�ن  ع�ى 

ومستقبلها ».
وم�ن حق العراقيني ان يفخروا بجيش�هم 
املؤسس�ة  وبه�ذه  املس�لحة  وقواته�م 
العس�كرية ذات التأريخ الطويل والتقاليد 
الراس�خة وبجنودها ومراتبها وضباطها 
الذين اس�رتخصوا ارواحه�م عى طريق 
الوالء للوطن والش�عب«،و بهذه املناسبة 
العزي�زة نب�ارك لش�عبنا وجمي�ع أبناء 
قواتنا املس�لحة ذكرى تأسيس الجيش 
الش�هداء  ارواح  ونحي�ي  العراق�ي 
والجرح�ى، ونحي�ي املقاتل�ني الغيارى 
يف مختل�ف صنوف وتش�كيالت القوات 
املس�لحة الذين مازالوا يس�طرون اروع 
ص�ور البطولة والف�داء دفاعا عن العراق 
وش�عبه ويواصلون إدامة اإلنتصار ومطاردة 
بقايا عصاب�ة داعش االرهابي�ة ومنعهم من 

األذى بش�عبنا م�رة  إلح�اق 
أخرى«.

ان  واج�ب القوات املس�لحة 
كان  األس�اس  العراقي�ة 
وس�يبقى ه�و الدف�اع ع�ن 
الع�راق، وقد ح�رص العراق  
عى توفر الظروف املناس�بة 
لبن�اء جي�ش مهن�ي ينتمي 
للعراق ويرف�ع رايته ويدافع 

عنه..
هذا الجيش هو ابن الش�عب 
أداًة  يك�ون  ان  واليمك�ن 
للقمع او يتدخل يف الش�ؤون 
السياس�ية التزاما بالدستور 
العراق�ي ال�ذي يحدد ش�كل 
الق�وات  ودور  وواج�ب 
والتريك  التهنئة  املس�لحة«، 
ألبناء شعبنا بذكرى تأسيس 
ونوج�ه  العراق�ي،  الجي�ش 
قواتن�ا  لصن�وف  التحي�ة 
والبحري�ة  الري�ة  املس�لحة 
الجي�ش  وط�ران  والجوي�ة 
..ونحيي جميع تشكيالتها من جيش ورشطة 

وحشد شعبي وأجهزة أمنية«.
وتأس�س الجي�ش العراقي ع�ام 1921، وأوىل 
وحداته تأسس�ت خ�الل االنت�داب الريطاني 
للع�راق، حيث ُش�كل فوج »م�وىس الكاظم« 
واتخ�ذت قيادة الق�وة املس�لحة مقرها العام 
يف بغ�داد، تب�ع ذل�ك تش�كيل الق�وة الجوي�ة 
العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية 
ع�ام 1937 وص�ل تعداد الجي�ش إىل ذروته يف 
بداي�ة حقبة التس�عينيات، ليبلغ ع�دد أفراده 
1,000,000 فرد، وبعد الغزو األمريكي للعراق 
ع�ام 2003 أص�در الحاك�م املدن�ي االمركي 
للعراق بول برايم�ر حينها، قراراً بحل الجيش 
العراقي فأعيد تش�كيل الجيش وتسليحه من 

جديد.

تعد منارة املظفرية ثاني معلم تراثي وتاريخي وديني يف مدينة اربيل 
»هول�ر«، بع�د القلعة التاريخية االثرية، وتس�مى بمن�ارة جويل او 
املنارة املظفرية، وذاعت ش�هرتها لجمال منظرها وهندسة بنائها، 
ويعتقد أن جامع العتيق كان مجاوراً لها، وتمثل املئذنة او املنارة يف 
تكوينه�ا املعماري وعنارصها املعمارية والزخرفية مرحلة متقدمة 

عى مئذنة سنجار والحدباء يف محافظة نينوى.
تقع املنارة يف الجهة الجنوبية من مدينة اربيل عى بعد كيلو مرت واحد 
تقريب�ا من القلعة، وتتكون من جزأين، القاع�دة والبدن، وجدرانها 
مزينة بزخ�ارف اآلجر االحمر، وهذا النوع من البناء مقاوم نس�بياً 
لعوام�ل الطبيعة، ويبل�غ ارتفاعها 45مرتاً، قب�ل أن يترضر جزءها 
العلوي وينهار، اما حاليا فيبلغ طولها 37مرتاً، اذ اختلفت الروايات 
حول س�قوطها والبالغ 10امتار، منها رواي�ة تتحدث عن اصطدام 
اجنح�ة طائرة بجزئها العل�وي، واخرى ان صاعق�ة قوية وعوامل 

مناخية اثرت فيها. 
 ح�ول البعد التاريخ�ي للمنارة، قال رئيس نقاب�ة اآلثاريني يف اقليم 
كردس�تان الدكتور عبد الله خورش�يد : سميت منارة املظفرية بهذا 
االس�م نسبة اىل من بناها  الس�لطان االتابكي مظفر الدين كوكري 
صهر ص�الح الدين االيوبي الذي حكم اربي�ل خالل الفرتة ) 1190م 
- 1222م(، ويرج�ح أن املن�ارة قد الحقت بجام�ع كان موجودا من 
قب�ل، اذ ت�م العثور عى اس�اس جامع اق�دم من املن�ارة يعتقد انه 
بن�ي يف الع�رص االموي او بداية العرص العب�ايس، ولكن هذا الجامع  
زالت معامله، وعاش�ت تلك الحقبة ما يس�مى بالع�رص الذهبي من 
نم�و ورخاء وبناء وازدهار من خالل بناء املس�اجد واملستش�فيات 
وامل�دارس ودار املس�نني وذوي االعاق�ة وغره�ا، كم�ا يطلق عليها 
س�كان االقليم منارة جويل، ومعناه املنارة يف الر ألن املدينة تراجعت 
عمرانيا بعد س�يطرة هوالك�و، ما جعل االه�ايل يرتاجعون، ويكون 

سكنهم داخل القلعة بعيداً عنها«. 
واض�اف خورش�يد »ان املنارة مؤلفة م�ن قاعدة مثمن�ة االضالع« 
ومس�بعة الش�كل يف الوقت الحارض، وقد ذهب احد اضالعها بسبب 
الصيان�ة املتأخ�رة، ويرز العن�رص املعماري يف هذه املن�ارة بوجود 
بابني يفيض كل منهما اىل س�لم، وال اتص�ال بينهما، ويدوران حول 
اسطوانة يف باطن املنارة، فيكون باستطاعة شخصني الصعود اليها 
م�ن دون أن يرى احدهم�ا االخر حتى يصال اىل برجه�ا، وان قاعدة 
املن�ارة عالية وضخم�ة ومتينة ومضلعة وتش�غل س�تة من وجوه 
القاعدة اقواس ذات اطر مس�تطيلة، وعق�ود مدببة وبهيئة صفني، 
احدهم�ا ييل االخ�ر عى كل ضلع  من اضالعها بش�كل مش�كاتني، 
واملش�كاة العلي�ا تمت�از بطوله�ا وارتفاعه�ا اكثر م�ن االوىل، وكل 
مشكاة تكون مس�تطيلة يعلوها قوس مدبب، اما الجزء االخر فهو 
اس�طواني الشكل، يصغر قطره مع الصعود اىل االعى، ويحتوي عى 

عدد من النوافذ لالضاءة«.
يف الش�أن ذات�ه، قال املخت�ص والباحث يف اآلثار، زنكن�ه حمه : »ان 
للمن�ارة اهمي�ة كبرة يف ذل�ك العرص والتي تش�به االب�راج العاملية 
املائلة، اذ تميل املنارة قليال من الش�مال نحو الغرب من اجل املراقبة 
من الهجمات الخارجية، ورفع االذان من قبل املؤذن للتوجه للجامع 
لتأدي�ة الصالة، ومراقبة هالل ش�هر رمضان او االعياد كعيد الفطر 

وعيد االضحى«. 

منارة المظفريَّة..
من روائع الريازة االسالمية

 

بساتين السماوة..تجريف وزحف خطير للمدينة على الريف 

جيش العراق ولم ازل بك مؤمنًا        وبأنك األمل المرجى والمنى 
         * محمد مهدي  الجواهري                                         

الجيش العراقي عنوان للوطنية .. ومدرسة للتضحية 
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 يحكى أن ضابطاً س�أل قناص�اً يف الجبهة عن 
كفاءة قن�اص العدو، فأجابه: إن قناص العدو 

فاشل، يرمي عيّل يومياً ويخطئ !
 فسأله الضابط:حسنا، لَِم ال تقتله وتنتهي منه 
؟ فأجابه القناص:أخاف أن أقتله فيس�تبدلونه 
بقن�اص جي�د يقتلنا ! وهك�ذا يحافظ بعضهم 

عىل الفاشل يف الكريس أو املنصب.

            * عيل محسن العتابي

غضب واستياء من قبل طالب كلية العلوم يف 
جامعة بغداد بعد تحديد جداول األمتحانات 
الش�هرية بش�كل حضوري واجباري بدون 
وج�ود كت�اب رسم�ي ينص ع�ى ان تكون 
األمتحانات داخل الجامعة بشكل حضوري.

طلب�ة األقس�ام الداخلي�ة يف كلي�ة العل�وم 
جامع�ة بغ�داد يناش�دون بفت�ح األقس�ام 
الداخلي�ة له�م ومراع�اة لظروفه�م بجعل 
االمتح�ان إلكرتون�ي أس�وة ببقي�ة ال�دول 

العربية واالجنبية.

تحية طيبة.....
نحن أبنائكم من طلبة الجامعة التقنية 
الجنوبيه. املعهد التقني الطبي العمارة 
الطبي�ة  املخت�رات  تقني�ات  /قس�م 
)التحليالت املرضية(  الدراسة املسائية 
اإلنس�انية والضمري  نناشدك�م بأس�م 
وملا وجدن�اة من مهني�ة عالية وتفاني 
يف خدمة الش�باب والكوادر الصحية أن 
تش�ملوا خريجي هذا القس�م با التدرج 
الطب�ي و موافقة الس�يد وزير الصحة 
املحرتم عى استحداث قسمنا خصوصا 
نحن خريجي الدفع�ة االولئ لهذا العام 

باستح�داث  الجامع�ه  قام�ت  حي�ث 
القس�م دون  اكم�ال موافق�ة الس�يد 
وزي�ر الصح�ة وبع�د عام�ني دراسيني 
ودف�ع األقس�اط املرتتبة ع�ى الدراسة 
املس�ائية لالقس�ام الطبي�ة ت�م ابالغنا 
بع�دم شمولن�ا با الت�درج الطبي اسوة 
بباق�ي املعاه�د الطبي�ة الحكومية ويف 
االٓن نفس�ة باقي أقسام  املعهد )دراسة 
صباحي�ة ومس�ائية( تعيينهم مركزي 
بموافقة ال�وزارة لكل الس�نوات نرجو 
وإيص�ال  مس�اعدتنا  حرضتك�م  م�ن 
املعني�ة وخصوص�اً  للجه�ات  صوتن�ا 

الدفع�ة االول�ئ )بس�بب مظلوميتن�ا( 
بااملوافقة علئ التدرج الطبي  لقس�منا 
من قب�ل وزارة الصحة..ملا الختصاصنا 

من حاجة وأهمية يف املستشفيات
كلن�ا امل بحرضتك�م وادائك�م الواعي 
واملمث�ل ألهل�ه خ�ري تمثي�ل خصوصاً 
ونح�ن نعان�ي م�ن الظ�روف الس�يئة 

واملصري املجهول....

 * طلبة املعهد الطبي العمارة 
/ تقنيات املخترات الطبية

مناشدة من طلبة الجامعة التقنية الجنوبية

مطالبة بفتح االقسام الداخلية لكلية العلوم

املوظ�ف ال�ذي ياخذ ق�رض وسلف�ة وتفرضون 
عليه رضيبه وتقطعون من راتبه الم تفكروا من 
اين وكيف يعيل اطفاله ومصاريفهم يعني الذي 
ي�رق ماليني الدوالرات ) اليتعرض للمس�ائلة ( 
لكن املوظف البس�يط هو الذي يدفع ثمن تراكم 

فشل ورسقه الحكومات..
ملاذا  هل املوظف الذي راتبه الكيل مليون مرتف..

ان وصول�ه اىل ه�ذا الرات�ب ه�و حص�اد عم�ره 
وخدمته الفعليه املتعبه يف العراق..

ال يوجد موظف لم يعمل سلفه بدائرته وال يوجد 

موظ�ف ليس لدي�ه  ق�رض او سلفه ه�ذا حال 
جميع املوظفني الرشفاء..

الن الرات�ب عب�ارة ع�ن مصاريف ثابت�ه تذهب 
للمول�دة والن�ت والخطوط وغريه�ا والله يكون 

بعونه اذا كان لديه  ايجار.
يف الحقيق�ة ان راتب املوظف يكف�ي عرشة ايام 

فقط النه ليس  وحده اكيد عنده عائله..
اتقوا الله يف املوظف

وحسبنا الله ونعم الوكيل.

                     * حسن عبد االمري

اتقوا اهلل في الموظف ..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
اىل من يهمه االمر

تحية طيبة..
نحن لفيف من طلبة الدراسات العليا املاجس�تري 
والدكتوراه، نطالب بتخفي�ض االٔجور الدراسية 
للظ�روف  ال�دوام،  يف  للمس�تمرين  إلغأيه�ا  او 
االقتصادي�ة القاه�رة الت�ي نمر به�ا وال يخفى 
عليك�م ذلك، علماً أن اغلب طلب�ة الدراسات من 

ذوي الدخ�ل املحدود واملرصوف�ات العديدة التي 
أرهق�ت كاهل الطال�ب فضالً عن ك�ون أغلبهم 
غري موظفني، لذل�ك نود من حرضتكم مخاطبة 
الجه�ات املعنية للنظر يف املس�ٔاله واخذها بعني 

االعتبار.
وفقكم الله لخدمة العراق والعراقيني..

دمتم بخري وعافية..

                                * سيد مسلم زامل

اه�م طبق�ة مظلومة ه�م نحن حمل�ة الش�هادات العليا 
املحارضي�ن يف الجامعات وخصوص�ا جامعة تكريت هل 
يعل�م سيادة النائب رئيس اللجن�ة ان مانتقاضاه يف شهر 
كامل هو فقط ٥٦ الف دينار؟ واالدهى واالمر اننا نحاظر 
يف الدراسة املسائية التي تعد اهم رافد لالموال يف الجامعة. 
هل تعلم بذلك؟؟؟؟؟؟ التعيني مطلبنا وفق درجات الحذف 
واالستح�داث. بع�د احال�ة الكثري م�ن التدريس�يني عى 

التقاعد ونحن ندرس بدال عنهم

                                      * حمود نعمان بالل العبيدي

السالم عليكم و رحمة الله
   ال�����ى وزارة ال��دف����اع

أبنائك�م  نح�ن  نناشدك���م 
الدف�اع  وزارة  ع�ى  املتقدم�ني 
-1٥ بتاري�خ  بصف�ة  #جن�دي 
يف  ب�اإلرساع  نرج�وا    2019-10
إع�الن أسماء املتقدم�ني نض��راً 
الت�ي  العصي�ب����ة  للض��روف 
مرت بن��ا اضاف��ة اىل كونن���ا 
ذوو عوائ���ل ، راجي���ن ب�ذلك 

عطفك��م األب��وي.

* حسن اوغلو السهالني

مناشدة
الى وزارة الدفاع

هذا العام عام الفقر والحرمان للطبقة الفقرية 
عام االذالل واإلهانة عام الحصار ورفع األسعار 
نف�س سياسة الطغاة تطبقونها يف العراق غالء 
وفقر وحرمان ومجاعة ارجعتمونا للتسعينات 
عندم�ا فرضت أمريكا حصارا عى العراق واالن 
انتم تفرضون حص�ار علينا برفع سعر الدوالر 
ورفع الرضائب غريها اال لعنة الله عى الظاملني.

                      * ابو محمد االسدي

السالم عليكم و رحمة الله 
االستاذ  امني بغداد املحرتم

نح�ن لفي�ف م�ن أه�ايل منطق�ة الزعفراني�ة 
والبال�غ عددنا اكثر من 1000 نس�مة نس�كن 
ال�دور العائ�دة اىل وزارة املالي�ة والبالغ عددها 
زعفراني�ة  ز2٦   9٥2 دار سكني�ة محل�ة   ٦٦
وساكنني من�ذ حوايل أربعون سن�ة اي يف سنة 
1973وبش�كل اصويل وبعقود رسمية . سيدي 
يف سنة 2009 قدمن�ا معاملة أصولية اىل امانة 
بغداد رق�م املعاملة ٥477/م2 نطلب فيها بيع 
الدور لشاغليها أستنادا اىل قرار مجلس الوزراء 
املرقم 20٥ لس�نة 2009 . وتالها القرار املرقم 
198 لسنة 2011 واملتضمن بيع الدور والشقق 
العائدة للدولة لش�اغليها . وعملنا كافة أجرآت 
املعاملة من مس�وحات وكش�وفات ومداوالت 
كثرية وأوامر قانونية وبشكل أصويل ومصدقة 
وبتاري�خ  العالق�ة  ذات  الدوائ�ر  كاف�ة  م�ن 
2013/7/4 حصلت موافقة السيد االمني بذالك 
الوقت بأفراز الدور والش�قق السكنية املشيدة 
ع�ام 1973 والواقع�ة ضمن القطع�ة املرقمة 
٥477/م2 زعفراني�ة وأع�داد التصاميم لذالك 
وأستب�رش االهايل به�ذا القرار الكري�م . ولكن 
الذي حصل بع�د ذالك رفض دائرة التصاميم يف 
أمان�ة بغداد بعدم افراز ٥0 دارسكني من أصل 
٦٦ دار بحج�ة ان هذه الدور تقع ضمن طريق 
مقرتح منذ عام 197٦ يمر بمنطقة الزعفرانية 

ولم ينفذ لحد االن بسبب ان هذا الطريق صمم 
ظمن خرائط بغ�داد القديمة منذ الس�بعينات 
وتوق�ف تنفيذها. وأخذت شعب�ة التصاميم يف 
امان�ة بغداد تس�تفز االه�ايل بالطريق املقرتح 
وتعرقل معاملة التمليك . وحتى ان اراد تنفيذه 
فم�ن املمكن تحريف مس�ار الطري�ق املقرتح 
وجعل�ه يمر بمعس�كر الرشي�د وليس بنصف 
الزعفرانية خدمة للصالح العام . علما سيدتي 
ان االه�ايل ساكن�ني يف املنطق�ة قب�ل الطري�ق 
املقرتح اي يف عام 1973 وان املنطقة مخدومة 
بكافة الخدمات وبدون تعارض وبشكل اصويل 
ورسم�ي . وأن ه�ذه ال�دور مش�يدة بالج�ص 
والش�يلمان وآيل�ة للس�قوط وساكن�ني فيها 
من�ذ أكثر من أربعون سن�ة . علما نحن قدمنا 
طلب�ا قبل حوايل اكثر م�ن اربعة اشهر اىل امني 
بغداد ولم ي�رد علينا فقط تم الرد علينا بعبارة 

تم رفعه�ا اىل الجهات الرسمي�ة ومىض عليها 
اشهر ب�دون رد. ان اهايل الزعفرانية يناشدون 
امني بغداد املحرتم باالط�الع عى سري املعاملة 
بنفس�ه  وب�دون تدخ�ل م�ن اح�د وح�ل هذه 
املش�كلة التي مر عليها اكثر من سبعة سنوات 
وهي مركونة حاليا يف شعب�ة التصاميم امانة 
بغ�داد . وشكرا جزي�ال وجزاكم الل�ه الف خري 
. وعلم�ا ان املعاملة كانت ع�ى اطالع من قبل 
الس�يد الوكي�ل الفني لالمان�ة ومدي�ر الدائرة 
القانوني�ة ومدير دائرة امل�اء ومدير التصاميم 
ومدير خدم�ات بغداد و مدير عق�ارات الدولة 
ومدي�ر بلدية الك�رادة . وآخري�ن ورجائنا من 
السادة مس�ؤلني الصفحة ارسال هذه الرسالة 

اىل السيد امني بغداد لالطالع عليها وشكرا.

                            * عيل الحسيني

عام رفع االسعار ..
و اذالل الفقير

نلتمس النظر بمشكلتنا واخذها بعين االعتبار  
كل قادة العراق تنادي باإلصالح 

وتدعي اإلصالح.. 
 والبل�د م�ن سي�ئ إىل اس�وء ال 
صح�ة  ال  تعين�ات  ال  كهرب�اء 
ال تعلي�م بطال�ة فس�اد إداري 
انح�الل أخالقي فقر عوز جوع 

ظلم ..
الع�راق اصب�ح  ان  ه�ل تعل�م 
مث�ل الغاب�ة اوه�ل  تعل�م ان  
الق�وي يف�رتس الضعي�ف هل 
تعل�م هنالك اناس عش�ائهم يف 
املطع�م يكل�ف نص�ف ملي�ون 
ون�اس تن�ام بال عش�اء..و هل 
تعلم ان هنالك  اناس تتعالج يف 
الخ�ارج بماليني الدنانري وناس 
تم�وت النها ال تملك ثمن حقنة 
واحدة  ... ستحاسبون حس�ابا 
عسري النكم ظلمتم هذا الشعب 
املس�كني ظل�م فظي�ع .. ورب 
العامل�ني ال يغ�ادر صغ�رية وال 

كبرية إىل احصاها.

             * ابو عيل الساعدي

االصالح 

ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والبيض

تصعيد للكوادر 

دعا مرىض مصاب�ون بالثالسيميا يف 
واس�ط الجه�ات الحكومية برضورة 
تجهيزه�م بال�دم خالل أي�ام العطل 
الرسمي�ة، مبين�ني أن عطل�ة األي�ام 
املاضية تس�ببت برتاك�م أكثر من 70 
حالة تحتاج إىل دم يف وقت واحد. كما 
أشار عدد منه�م إىل أن عدد األرسة ال 
تتجاوز ال�� 32 رسير يف مرصف الدم 
الرئييس يف الكوت األمر الذي اضطرهم 
إىل دم�ج أكثر من مري�ض عى رسير 
واحد يف ظل استم�رار التحذيرات من 

انتشار فريوس كورونا. 

كشفت لجنة الخدمات واإلعمار 
تأخ�ر  أسب�اب  ع�ن  النيابي�ة،  
توزي�ع قط�ع األرايض، مؤك�دة 
أنها ستش�كل لجنة ملتابعة ملف 
يف  ت�ام  األرايض بش�كل  توزي�ع 

العراق.
ولي�د  اللجن�ة  رئي�س  وق�ال 
الوكال�ة  بحس�ب  الس�هالني، 
أكمل�ت  »اللجن�ة  إن  الرسمي�ة، 
جميع اإلجراءات املتعلقة بقانون 
معالجة العشوائيات، لحسم هذا 
امللف االستثنائي والحيوي، الذي 
سيص�ب يف صال�ح املالي�ني من 

أبناء الشعب«.
التخطي�ط  »وزارة  أن  وأض�اف 
اىل   ٥ أكث�ر م�ن  أعلن�ت وج�ود 
يس�كن  مواط�ن  مالي�ني   ٦
العش�وائيات، لذل�ك ف�إن تحديد 
قان�ون  وف�ق  املوض�وع  ه�ذا 
سيعط�ي دوراً أساسياً للمواطن 
لتملي�ك األرايض ه�ذا من جانب، 
فهن�اك  اآلخ�ر  الجان�ب  أم�ا 
صن�دوق خاص اسم�ه صندوق 
مبال�غ  ل�ه  تدف�ع  املتجاوزي�ن، 

رمزي�ة معينة، وه�ذا سيصب يف 
صالح تحقيق الخدمات لألرايض، 
أو الذين يملكون قطع األرايض«.

 وأش�ار إىل أن »هنال�ك إجراءات 

الحكوم�ة  قب�ل  م�ن  اتخ�ذت 
املس�تقيلة ع�ادل عب�د املهدي يف 
توزي�ع قط�ع األرايض، وحددت 
200 م�رت 2٥0 م�رتاً 300 م�رت 

400 مرت، وفق االمكانيات املالية 
للمواطن الذي يرغب يف الحصول 

عى قطعة أرض«.
التأخ�ري  »أسب�اب  أن  وأوض�ح 

القطاعي�ة  الدوائ�ر  إىل  يرج�ع 
خاص�ة وزارة البلدي�ات بش�كل 
املحافظ�ون  وكذل�ك  ع�ام، 
املدين�ة  الجه�ات  باعتباره�م 

بموض�وع التوزي�ع ع�ى ض�وء 
قان�ون نق�ل الصالحي�ات، الذي 
أعطي الصالحية للمحافظة وإىل 
الدوائ�ر البلدية املوج�ودة يف كل 

محافظة«.
 وأك�د »استم�رار املتابع�ة له�ذا 
املل�ف، فض�اًل ع�ن وج�ود لجنة 
مشكلة يف داخل لجنة الخدمات، 
مكلف به�ا مجموعة من النواب، 
األي�ام  خ�الل  يحس�م  أن  ع�ى 

املقبلة«.
ولف�ت إىل أن »هنال�ك توصي�ات 
حس�م  يف  التنفيذي�ة،  للجه�ات 
توزيع قط�ع األرايض، خصوصاً 
للعوائ�ل الفقرية وف�ق معطيات 

معينة«.
األساسي�ة  »املش�كلة  أن  وذك�ر 
خاصة يف امل�دن املكتظة، فهنالك 
قضي�ة ف�رز األرايض، فضالً عن 
وجود تقاطعات م�ا بني وزارات 
الزراعة والبلديات واملالية، حيث 
أصبح�ت مح�ل مش�كلة، لذل�ك 
ينبغي أن يحس�م ه�ذا املوضوع 
يف األي�ام املقبلة، م�ن خالل عقد 

اجتماع مع هذه الجهات بش�كل 
تام«.

ع�ن  اللجن�ة،  رئي�س  وأعل�ن 
»اجتماع مرتقب بع�د ما يقارب 
2٥ يوم�اً مع جمي�ع املحافظني 
يف عموم الع�راق،  حول موضوع 
ف�رز  وكذل�ك  األرايض،  توزي�ع 
اتف�ق  جدي�دة  ومل�دن  األرايض، 
عليه�ا م�ن قب�ل وزارة البلديات 

ورئاسة الوزراء«.
أن »هن�اك تقدم�اً يف  إىل   ون�وه 
بعض املحافظ�ات، التي ما زالت 
مس�تمرة بتوزي�ع األرايض، لكن 
النقطة األساسية يجب أن توزع 
األرايض املخدومة، يعني ال توجد 
فائ�دة أن نمن�ح قطع�ة أرض يف 
صح�راء ال فيها م�اء وال كهرباء 

وال مجاري«.
وشدد ع�ى  »أهمية تطبيق قرار 
70«، مؤك�داً »سع�ي اللجن�ة يف 
حس�م ه�ذا املل�ف خ�الل األيام 
املقبلة«، مبيناً أنه »سيتم تشكيل 
لجنة ملتابعة ملف توزيع األرايض 

بشكل تام يف العراق«.

توصيات بحسم توزيع قطع األراضي للعوائل الفقيرة ومعالجة العشوائيات

و العاقل يفهم مشاكل التصميم االساسي في منطقة الزعفرانية

مصابون بالثالسيميا يطالبون بضرورة تجهيزهم بالدم 

هموم المحاضرين في الجامعات 

السالم عليكم
نح�ن طلب�ه كلي�ه الريم�وك الجامع�ة 
قسم طب االس�نان نناشد وزاره التعليم 
للتدخ�ل الف�وري تج�اه ضلم وتعس�ف 
م�ن قب�ل اداره الجامعة بع�دم توفر اي 
كادر تدري�ي وع�دم توف�ر امل�واد التي 
م�ن املفروض توفره�ا الجامعة واجبار 
الطال�ب ع�ى رشائها  وقل�ه التجهيزات 
الطبيه يف العيادات  وعدم تطبيق رشوط 
التباعد بحيث عيادة واحدة تتواجد فيها 
مرحلتني واخر قرار هو تسليم االقساط  
كامل�ة ١٠ مالي�ني ونصف ول�م يتجاوز 
بدء الدوام سوا اسبوعني وعدم االكرتاث 
لالوامر الوزارية بتقس�يط املبلغ اىل اربع 
اقساط وطرد الطالب حتى عند  تسليمه 
نص�ف القس�ط  م�ن الجامع�ة  يرجى 
التدخ�ل العاج�ل  والنظر بع�ني االعتبار 
لل�روف الحالية واعطائن�ا فرتة لكي 

نسدد االقساط وشكرا...

       * طلبة قسم 
          طب االسنان

مناشدة من كلية اليرموك الجامعة
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أعلنت رشكة سامس�ونج ع�ن إقامة حدث لها يوم 
14 كان�ون الثان�ي الج�اري، ومن املتوق�ع أطالق 
ثالث�ة هوات�ف S21 جدي�دة جنًب�ا إىل جن�ب م�ع 
 Bluetooth `` املرسب ومتعقب Galaxy Buds Pro
SmartTag ›‹ يف حدث يوم 14 من الش�هر. وتش�ر 
جميع ترسيبات إىل إطالق الهواتف الثالثة الجديدة 
 Ultra Galaxy S21 و Plus Galaxy S21 و S21 -
- الت�ي تق�دم تحديثات للثالث�ي البال�غ عمره 11 

. Ultra S20 و Plus S20 و Galaxy S20 :شهرًا
وم�ن املتوقع أن تق�دم سامس�ونج هواتف بثالثة 
أحج�ام للشاش�ات - 6.2 و 6.7 و 6.9 بوص�ات 
- جميعه�ا م�زودة بشاش�ات قابل�ة للتكيف 120 
هرتز وإطار س�فيل أصغ�ر )وداًعا للذق�ن(. تؤدي 

الداخلي�ة بش�كل  الش�ائعات ح�ول مواصفاته�ا 
 Qualcomm Snapdragon رشائ�ح  إىل  طبيع�ي 
888 )الوالي�ات املتح�دة( أو Exynos 2100 )يف أي 
مكان آخ�ر( وذاكرة وص�ول عش�وائي ال تقل عن 
8 جيجاباي�ت. م�ا زلنا ننتظر معرفة م�ا إذا كانت 
س�تحتوي عىل س�عة تخزين قابلة للتوس�يع عرب 

.microSD فتحة بطاقة
 S21 و Galaxy S21 ويبدو أن الكامرات الخلفية يف
Plus تحظ�ى بمعامل�ة خاصة ، وفًق�ا للعديد من 
العروض الخاصة بوحدة الكامرا املكررة. جميعها 
م�زودة بث�الث عدس�ات - ُيف�رض أنه�ا عدس�ة 
رئيس�ية بدقة 12 ميجابكس�ل ، و 12 ميجابكسل 
عريضة للغاية ، و 64 ميجابكسل - تظهر يف وحدة 

مس�طحة هذا العام، مما أدى إىل نتوء أقل وضوًحا 
 Ultra Galaxy S21 يف الكامرا.وُيعتق�د أن جه�از
من سامسونج يحتوي عىل إعداد مختلف للكامرا 
الخلفي�ة، مع ع�ودة الكامرا الرئيس�ية بدقة 108 

جانب ميجابكس�ل م�ن Ultra S20، إىل 

تقري�ب ب�ري 5x أو 10x ، اعتم�اًدا ع�ىل أي من 
الش�ائعات العديدة التي تريد تصديقها. لقد أبهرنا

Samsung Galaxy Note 20 حًق�ا بتقريب بري 
5x ، لذلك يجب أن تكون سعيًدا يف كلتا الحالتني.

الس�يارات  لص�����ناع�ة  الياباني�ة  »هون�دا«  رشك�ة  وع�دت 
بالقضاء عىل 99.8% من الفروس�ات بواس�ط������ة فلر س�ّمته 

“كوروماكو”.
وعرضت رشكة هوندا اليابانية منتجها املسمى “كوروماكو”، وهو 
عب�ارة عن “فيل�ر” يوضع يف صالون الس�يارة، ووعدت بأن يقيض 

عىل الفروسات داخلها.
ويمك�ن القول إن ه�ذا “الفيلر” يقوم بوظيف�ة مماثلة ملا تقوم به 
“كمامة األنف والفم” التي يستخدمها 
انتش�ار  من�ع  أي  اإلنس�ان، 
توضح  و . ت س�ا و لفر ا
أن  الياباني�ة  الرشك�ة 
س�طح  ل�ه  املنت�ج 
خ�اص ق�ادر عىل 
التقاط الفروس، 
بتفاعل  إلتالف�ه 
كيميائ�ي مل�ادة 
الزنك  فوسفات 
تس�تخدم  الت�ي 
تك�ون  من�ع  يف 
. أ لص��������د ا

ن  مك�������ا بإ و
 ” ك�����و كوروما “
عىل  القض����������اء 
الفروس�ات املوجودة داخل 
أماكن الجلوس بالس�يارة، مث��ل 
تل�ك الت�ي تعلق باإلنس�ان عندم�ا يقوم مث�ال بالتس�وق ولو لفرة 
قص���رة.وتعتق�د هون�دا أن “كوروماكو” بإمكان�ه القضاء عىل 
99.8% م�ن الفروس�ات الت�ي تتحرك داخل الس�يارة يف غضون 15 
دقيقة من تشغيل التهوية بالس�يارة، أما الفروسات املوجودة عىل 

األسطح فيقىض عليها خالل 24 ساعة.
وللمرشح الجديد عمر افرايض ويجب استبداله سنويا أو بعد قطع 

مسافة 15 ألف كيلومر.

هوندا بصدد انتاج »فلتر« يقضي 
على كورونا داخل السيارات

انستغرام تختبر تقنية جديدة مخصصة ألجهزة سطح المكتب

أص�در العدي�د م�ن املطوري�ن ألع�اب 
»س�بونج بوب« املحمولة يف الس�نوات 
العدي�دة املاضي�ة، س�واء ع�رب أجهزة 
أنظم�ة  خ�الل  م�ن  تعم�ل  تش�غيل 
اللعب�ة  ملحب�ي   ،iOS أو   Android
لالختيار من بينها، ومع ذلك، فإن لعبة 
»س�بونج بوب« القادمة التي طورتها 
HandyGames ه�ي منف�ذ للعب�ة تم 
إصداره�ا يف األص�ل ع�ىل الكمبيوت�ر 
الشخيص يف عام 2003 ، لذا فهي تمثل 

إطالًقا أكرب من أي لعبة سابقة.
ووفقا ملوقع »فون ارينا« فإن النسخة 
جديدة من اللعبة التي تم إطالقها منذ 
17 عاًما، وظهرت ألول مرة عىل أجهزة 
الكمبيوت�ر وأجه�زة التحك�م يف يونيو 
2020، س�تكون متاح�ة ع�رب أنظمة 

التش�غيل الش�هرة. 
وأضاف�ت أن�ه إذا لم يكن للمس�تخدم 
فرص�ة للع�ب أح�دث لعبة »س�بونج 
جه�از  ع�ىل  إصداره�ا  ت�م  ب�وب« 
الكمبيوت�ر، فس�يتمكن من تش�غيلها 
أعلن�ت  حي�ث  الذك�ي،  هاتف�ه  ع�ىل 
   HandyGames أن  ب�وب«  »س�بونج 
 SquarePants: Battle for Bikini
اللعبة  Bottom Rehydrated ستطلق 
ع�ىل »اندروي�د« و«اي أو اس« يف 21 

يناير.
ولك�ن وفق�ا للتقرير فل�ن تكون هذه 
اللعب�ة مجاني�ة، حي�ث س�يتعني عىل 
مس�تخدمها دف�ع 9.99 دوالًرا للعب�ة 

يرغ�ب  كان  بغض إذا  لعبه�ا،  يف 
ع�ن  النظ�ر 

الهاتف الذكي الذي يس�تخدمه س�واء 
كان يعمل عرب نظام تشغيل اندرويد أو 
أي أو إس، ونصح التقرير مستخدمي 
اندروي�د بالتس�جيل مس�بقا يف متجر 

»جوجل بالي«.

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عاملية أن 
موق�ع التواص�ل االجتماع�ي املصور 
»إنستغرام« يخترب حاليا تقنية جديدة 

مخصصة ألجهزة سطح املكتب.
وأوضح موق�ع »إنغادجي�ت« التقني 
يخت�رب  »إنس�تغرام«  أن  املتخص�ص 
تقني�ة جدي�دة لتصف�ح »القصص« 
بص�ورة أس�هل كث�را ع�ىل نس�خة 

»سطح املكتب«.

ش�كل  ع�ىل  »القص�ص«  وس�تظهر 
»دائ�رة« ب�دال م�ن الظه�ور يف مربع 
واح�د، فيما ت�م جعل االنتقال س�هال 

وبنقرة واحدة فقط.
وقال مسؤولو إنس�تغرام إن االختبار 
س�يكون متاحا ملجموعة صغرة من 
مس�تخدمي التطبي�ق، ع�ىل أن يت�م 
توف�ره ع�ىل نط�اق أوس�ع يف موعد 

الحق.

 iosقرب طرح أحدث العاب »سبونج بوب« على اندرويد و

الصين تتيح تلسكوب Sky Eye للمجتمع العلمي العالمي

تويتر يبرم صفقة تمهيدا لتحويله إلى منصة صوتية

جلوب�ال  صحيف�ة  ذك�رت 
الص�ني  أن  الصيني�ة  تايم�ز 
 Sky تخطط لفتح تلس�كوب
ذو  الك�روي  الرادي�وي   Eye
البال������غ  الفتح�����ة 
أم�ام  م�ر   500 عرضه�ا 
املجتم�ع العلم�ي الع���املي 
ب�دًءا م�ن األول م�ن ش�هر 

نيسان.
ويمثل طب�ق القطع املكافئ 
التلسكوب   Tianyan املسمى 
الالس�لكي الكروي ذو فتحة 

العدسة األكرب يف العالم.
 Sky Eye وُيس�تخ�����دم 
النابض�ة  النج�وم  لرص�د 
الفلكي���ة  واأله������داف 
يت�م  كم�ا  األخ������رى، 
أحي����اًن�ا  اس�تخدام���ه 
للبحث ع���ن الحض���ارات 

الفض������ائية.
األجان�ب  للعلم�اء  ويمك�ن 
تقدي�م الطلب�ات إىل املراصد 
الفلكي�ة الوطني�ة الصيني�ة 
ع�رب اإلنرن�ت، وذل�ك وفًق�ا 

ش�ينخوا  أنب�اء  ل���وكال�ة 
الصينية.

يت�م تحديد  املراجعة،  وبع�د 

أوقات املراقب�ة اعتباًرا من 1 
أغس�طس، ويت�م تخصيص 
نح�و 10 يف املئة م�ن أوقات 

املراقبة لعلماء الفلك العامليني 
هذا العام، وذل�ك وفًقا لكبر 
 Sky املهندسني يف تلس�كوب 
Eye.واكتم�ل البن�اء يف ع�ام 
2016 وتم وضع التلس�كوب 
 11 يف  رس�مًيا  الخدم�ة  يف 
يناي�ر 2020، ومع ذلك، فقد 
بدأت عمليات الرصد قبل ذلك 
بوق�ت طويل وقد صور حتى 
نابًض����ا  نجًم�ا   240 اآلن 
اعتب�اًرا م�ن ش�هر ترشي�ن 

الثاني.
وتم العثور عىل واحد من أهم 
النج�وم النابض�ة يف العنقود 
92، وهو   Messier النجم�ي 
يس�مى بالنج�م الن���ابض 
باملييل ثاني�ة، حيث إنه يدور 
م�ن  بكث�ر  أرسع  بش�كل 
العادي�ة  النابض�ة  النج�وم 
دورة   316.5 بمع������دل 
يف  دورة   18990( الثاني�ة  يف 
الدقيقة(، بين�����ما يمتص 
ويخ�رج امل�ادة م�ن نجم�ه 

املصاحب.

مع جولة اإلعادة النتخابات مجلس الش�يوخ بوالية 
جورجي�ا امس الثالث�اء، خلق�ت قواع�د اإلعالنات 
السياس�ية الفوضوية عىل Facebook فرًصا جديدة 
للعمالء واملجموعات السياس�ية التي تتطلع إىل نرش 

معلومات مضللة. 
وتش�هد والي�ة جورجي�ا األمريكي�ة، جول�ة إعادة 
النتخاب عضوين يف مجلس الشيوخ، حيث أدىل أكثر 
م�ن 3 مالي�ني جورج�ي بأصواتهم يف اق�راع مبكر 

سيحسم مصر مجلس الشيوخ.
ويف األس�ابيع التي س�بقت انتخاب�ات جولة اإلعادة 
اليوم، اس�تخدمت لجان العمل السيايس الجمهوري 

الكربى فيس�بوك لنرش معلومات مضللة تس�تهدف 
ناخب�ي جورجيا يف األي�ام القليل�ة املاضية الحرجة 

قبل االنتخابات الخاصة بالوالية.
ويف إح�دى الحاالت، اتهم الحزب الجمهوري بالخطأ 
رئيس�ة مجل�س الن�واب نانيس بيل�ويس )عن والية 
كاليفورنيا( ونائبة الرئيس املنتخب كاماال هاريس 
بالتآمر لعزل الرئيس املنتخب جو بايدن من منصبه 

يف إعالن عىل فيسبوك.
كم�ا أطل�ق صن�دوق القي�ادة يف مجل�س الش�يوخ 
إعالن�ات كاذبة توح�ي ب�أن املرش�ح الديمقراطي 
ملجلس الش�يوخ جون أوسوف سوف »يوقف تمويل 

الرشط�ة«، ع�ىل الرغم من رفض املرش�ح دعم مثل 
هذا املوقف.

وأجرى حزب PAC American Crossroads الخارق 
للجمهوري�ني ع�دة إعالن�ات مضللة حول املرش�ح 
الديمقراطي ملجلس الش�يوخ رافائيل وارنوك خالل 

األسابيع القليلة املاضية وفقا لصحف أمريكية.  
 Warnock إعالًن�ا عن PAC ويف أح�د األمثلة، نرشت
يقول »اللعنة عىل أمري�كا« ، كما لو كان يديل ببيان 
غ�ر أمريكي وم�ع ذلك، ج�اء املقطع م�ن خطاب 
2013 الذي كان وارنوك يقتبس فيه خطاًبا ملحوًظا 

من القس جريما رايت.

ابتك�ر 4 ش�بان مغاربة بينه�م فتاة، 
الذي�ن  األش�خاص  ملس�اعدة  جه�ازا 
يعانون من صعوبات يف حركات الذراع 

من أداء املهام اليومية.
وبدأ الش�بان مرشوعه�م انطالقا من 
غالء األجهزة التي تس�اعد األشخاص 
ذوي اإلعاق�ة ع�ىل تحري�ك أطرافهم، 

بحسب موقع »هسربيس« املغربي.
وق�ال املبتكرون إن الجه�از الروبوتي 
الجدي�د من ش�أنه أن »يعالج النقص 
يف األجهزة املساعدة لألشخاص الذين 
يعان�ون من صعوبات يف الحركة حول 

العالم«.
وأوضح�وا أن الهدف م�ن الجهاز هو 
»تقدي�م ح�ل تقن�ي أفضل ملس�اعدة 
الذين يواجهون مش�اكل  األش�خاص 
يف الحرك�ة، وتطوي�ر ن�وع جديد من 
القي�ام  لتس�هيل  الخارج�ي  الهي�كل 

بمهام الحياة اليومية«.
وتوقعوا أن يس�اهم جهازهم يف جعل 
املغ�رب م�ن ال�دول املنتج�ة يف مجال 
االصطناع�ي  وال�ذكاء  الروبوت�ات 

عموم�ا، ويف مج�ال الصح�ة بش�كل 
أن�س  ع�ن  املوق�ع  خاص.ونق�ل 
واملخت�ص  الفري�ق  قائ�د  مهدوب�ي، 
بابت�كار ه�ذا الروبوت، أن »املش�كلة 
الرئيس�ية الت�ي يعان�ي منه�ا بعض 
ع�ىل  اعتماده�م  يف  تتمث�ل  امل�رىض 
الغ�ر أثناء القي�ام باألعم�ال املنزلية 

أدوات  ع�ىل  كالحص�ول  األساس�ية، 
النظافة واس�تعمالها، وجل�ب املاء أو 
الطعام«.وم�ىض مس�تدركا »هذا هو 
ما دفع فريقن�ا إىل تركيز طاقته لحل 
إىل  مهدوب�ي  املشاكل«.وأش�ار  ه�ذه 
أن »الحركي�ة ته�ّم أيضا األش�خاص 
املصاب�ني بالش�لل النصفي، والش�لل 

الدماغ�ي، وغرهما من األمراض التي 
تجع�ل املرء غ�ر قادر عىل اس�تخدام 
أطراف�ه العلي�ا بالش�كل املطل�وب، يف 
الوق�ت الذي تبق�ى في�ه الرعاية بعد 
الع�الج واملس�اعدة املس�تمرة باهظة 

الثمن«.
ويعتمد الجهاز عىل التأهيل الروبوتي 
ويمكن أن يحل مح�ل التدريب البدني 
أو الروي�ض الطبي الذي يرشف عليه 
املعال�ج، حي�ث يس�اعد الجه�از عىل 
القي�ام بح�ركات متك�ررة ومكثف�ة، 
وبالتايل يس�اعد ع�ىل الع�الج بتكلفة 
معقولة، مع إمكانية تقييم مس�توى 
التع�ايف الحرك�ي كمًي�ا ع�ن طري�ق 
قياس القوة وأنماط الحركة، بحس�ب 

مهدوبي.
وأكد قائ�د الفريق املغربي أنه تم البدء 
بهذا الجهاز الخ�اص بحركة األيادي، 
كخطوة أوىل، نحو ابتكار أجهزة أخرى 
تهّم كل األطراف التي تصاب بالشلل يف 
الجسم، من أجل مساعدة املرىض عىل 

استعادة قدراتهم الحركية.

فيسبوك يزيل إعالنات مضللة عن جولة اإلعادة بانتخابات جورجيا

ابتكار جهاز لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة في تحريك األذرع

سامسونج تعلن عن حدث مهم في 14 من الشهر الجاري

في اختراق علمي جديد.. مسدس طبي اليجاد حل جذري لمشاكل الحروق والجروح
ب�دأ األطب�اء يف أوروب�ا والهند اس�تخدام 
»مس�دس طب�ي« يش�كل ش�بكة واقية 
تغط�ي الح�روق والجروح، ع�ىل أمل أن 
يس�اعد “بديل الجلد” املرىض عىل التعايف 

دون الحاجة إىل وضع ضمادات.
ووفق رشك�ة “نانوميديك” التي صممت 

يمك�ن  فإن�ه  ك�ر”،  “س�باين  الجه�از 
املصابني بح�روق أو جروح م�ن الحركة 
بفض�ل  االس�تحمام،  وحت�ى  بس�هولة 
الطبق�ة الش�فافة الت�ي يش�كلها ف�وق 
الجل�د، وهي عملية قد تك�ون صعبة مع 
الضم�ادات التقليدية.وتق�ول الرشكة إن 
الطبق�ة الش�فافة الت�ي تنتجها تس�مح 
بفح�ص  للمس�عفني 
ملس�ه. دون  الج�رح 

“ذا  صحيفة  ونقل�ت 
غاردي�ان” الربيطانية 
عن روب لي�ون، العضو 
املنتدب لدى “نانوميديك” 
يف بريطانيا، قوله إن الحروق 
قد تك�ون مؤملة، وكذلك األمر بالنس�بة 
أن “الش�بكة  الضمادات.وأضاف  لوضع 
الجلدي�ة الواقية التي يش�كلها املس�دس 
يحاكي الجلد الطبيعي، األمر الذي يسمح 

للمرىض بالحركة عىل نحو أسهل.
ويش�مل الغزل الكهربائ�ي، التقنية التي 
يستخدمها الجهاز، استخدام الكهرباء 
إلنشاء ألياف نانوية من محلول، وقد 
تم اس�تخدامه لسنوات بما يف ذلك يف 

املجال الطبي.
وتق�ول رشك�ة Nanomedic إن جهازها 
أصغ�ر بكثر م�ن آالت الغ�زل الكهربائي 
الكب�رة املتوفرة س�ابقا، مم�ا يعني أنه 

يمكن حملها إىل جانب رسير املريض.
نائ�ب  س�اجيف،  جي�ه  ج�اري  ورصح 
واملبيع�ات،  للتس�ويق  الرشك�ة  رئي�س 
وس�ويرسا  أملاني�ا  يف  املستش�فيات  إن 
اس�تخدمت املنت�ج لج�روح الوجه حيث 
قد تكون الضمادات الكبرة عبئا، مش�را 
إىل أن آخرين قام�وا بتطبيقه عىل جروح 
مرىض الس�كري، الذين يمكن أن يصابوا 
بتقرحات مزمنة يف القدم يمكن أن تؤدي 

إىل البر .
الح�روق  بع�الج  األخصائ�ي  وبحس�ب 
والندبات بمستش�فى امللك�ة فيكتوريا يف 
ساس�كس الربيطاني�ة، بالجيت دينس�ا، 
ف�إن الطبقة املائل�ة للصفرة والش�بيهة 
بالجلد والتي ولده�ا الجهاز، كانت فعالة 
للغاي�ة مع الح�روق الس�طحية، كما أن 
م�ؤرش الليزر يس�اعد كث�را الطبيب عىل 
التصوي�ب باتجاه املناط�ق األكثر حاجة 

للرميم واإلصالح.

كش�فت تقارير صحفي�ة عاملية أن 
منص�ة التدوي�ن املصغ�ر »توي�ر« 
أبرم�ت صفق�ة، س�تحولها قريب�ا 
إىل منص�ة صوتية.وأوض�ح موق�ع 
أن  املتخصص  التقن�ي  »إنغادجيت« 

توي�ر أبرمت صفقة ل�رشاء تطبيق 
»بودكاس�ت« املتخصصة يف التدوين 
الصفق�ة  تل�ك  الصوتي.وستس�اعد 
اختبار توير لتقني�ة جديدة أطلقت 
عليها اس�م »سبيسيز«، والتي تعمل 

كغرف محادث�ة صوتية جديدة 
كليا.

وم�ن املتوق�ع أن تنطل�ق تل�ك 
االختب�ارات قريبا ع�رب نظامي 
أو  و«آي  »أندروي�د«  تش�غيل 

إس«.
وقال ماي�كل مونتان�و، رئيس 
الهندس�ة يف توير »ستس�اعد 
تلك الصفقة يف تحس�ني صحة 
املحادثة العامة ع�رب خدماتنا، 
وإنش�اء مس�تقبل للمحادثات 

الصوتية لدينا«.
إيق�اف  يت�م  أن  املق�رر  وم�ن 
التقلي�دي  بودكاس�ت  تطبي�ق 
ب�دءا م�ن 15 كان�ون الثان�ي، 
عىل أن يتم نقل فريق العمل إىل 

توير.



»األسماك  أن  العامل  خضعت ويخرب 
ستدخل  كانت  إن  ملعرفة  بالصدى  لتخطيط 

مرحلة التكاثر قريبا«.
من  بالقرب  غروديغ  بلدة  يف  أستنر  ويعمل 
سالزبورغ يف النمسا، حيث تُّربى أسماك أنثى 

يكّلف بيضها غاليا جّدا.
ويقوم مدير هذه املنشأة لرتبية األسماك فالرت 

 16 العمر  من  تبلغ  سمكة  جلد  بشّق  غرول 
عاما الستخراج بيض فاتح اللون.

أكثر  »البيض  الغّلة:  يغسل  وهو  ويقول 
طراوة من الكافيار األسود«.وهذه الغّلة التي 
ثمانية  تكّلف  غرام   600 وزنها  يتخّطى  ال 
من  مّرات  بثالث  أغىل  سعر  وهو  يورو،  آالف 
الذي يعّد أصال من املأكوالت  الكافيار األسود 

الفاخرة، وفق »يورونيوز«.ويؤّكد فالرت غرول 
يف  املأكوالت  أغىل  من  هو  البيض  »هذا  أن 
من  غري  ال  املئة  يف  واحداً  يشّكل  وهو  العالم. 

إنتاجنا اإلجمايل للكافيار«.
ابنة  ألكساندرا  تحّض  املجاورة،  القاعة  ويف 
أملانيا  إىل  »ستصّدر  علبة  أربعني  نحو  فالرت 
تكشف  ما  بحسب  وإسبانيا«،  وإيطاليا 

الشابة مستعرضة قسائم الطلبيات.
وال شّك يف أن أزمة وباء كوفيد-19 انعكست 
املطاعم  إغالق  نتيجة  الطلبيات  عىل  سلبا 
التجزئة  مبيعات  أن  غري  الفخمة،  والفنادق 
رأس  احتفاالت  املقابل.وتشّكل  يف  ازدهرت 
السنة نحو 40 % من حجم األعمال السنوي. 
ويقول غرول الذي ما انفّك هاتفه يرّن إليداع 

بالوقت  التلّذذ  يريدون  »الناس  إن  الطلبيات 
الحارض«.ويحجم مربّي األسماك عن الكشف 
عن أسماء زبائنه الذين يعيش كثريون منهم 
إن  إذ  األوسط،  والرشق  وروسيا  آسيا  يف 
املهنة.وقد  يف  النجاح  أرسار  أحد  التحّفظ هو 
اتّصلت به ماركة للسيّارات الفارهة للتّو، كما 
تلّقى عرضا قبل مّدة من رشكة خطوط جّوية 
النمسا«  يف  »صنع  كافيار  تقديم  يف  ترغب 

لزبائن درجة االمتياز.
يف  انطلق  الذي  غرول  فالرت  حرص  وقد 
مع   1981 سنة  متواضعة  بموارد  مرشوعه 
التميّز  عىل  والرتوتة  القطبي  الشار  سمك 
من  العالم  يف  السمكية  املزارع  من  غريه  عن 
خالل الرتكيز عىل جعل سمك حفش ناصع ال 

يشوبه أي تصبّغ يتكاثر يف األرس.
لحقبة  العائد  هيلربون  قرص  جوار  ويف 
التي باتت تضّم مئات  النهضة، تقع مزرعته 
وحواجز  مراقبة  كامريات  وسط  األسماك 
هذا  إن  إذ  الرسقة،  من  لحمايتها  شبكية 
تعّرضت  وقد  املطامع  يثري  النفيس  املورد 
النوع لرسقات كثرية  هذا  أخرى من  منشآت 

يف السنوات األخرية.
األسود  أو  األبيض  الحفش  سمك  وتربية 
التي تزدهر منذ ربع قرن يف الصني وإيطاليا 
هذه  صيد  حظر  نتيجة  خصوصا  وفرنسا 
باعتباراته  العرص  روح  تجاري  األسماك، 
عىل  الحفاظ  عينه  الوقت  يف  متيحة  البيئية، 
األسماك  من  الصنف  هذا  يعيش  النوع.وقد 
عرص  منذ  موجود  وهو  عاما   120 حتّى 
االنقراض  وشك  عىل  بات  لكنّه  الديناصورات 

من مصدره الطبيعي يف روسيا وإيران.

بوغوتا،  الكولومبية  العاصمة  يف  مطعم  يقدم 
همربغر من الذهب عيار 24 قرياًطا مقابل 60 

دوالًرا أو 900 راند.
يقول صاحب مطعم  Toro McCoy الكولومبي 
جديدة  طهي  تجارب  تقديم  يف  يأمل  إنه 

السفر  عىل  القادرين  غري  الكولومبيني  للرواد 
 Newzroom( قناة  بسبب جائحة كورونا، وفق 

.)Afrika
الهمربغر من لحم بقري  وتتكون وجبة 

مغطاة  لكنها  شيدر،  وجبنة  وبصل 
بقطع ورق من الذهب سمكها حوايل 

0.0015 ملم.

رشطة  قيام  عن  السعودية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
منطقة مكة املكرمة باإلطاحة بسعودي رسق امرأة 
بمحافظة  داكار  رايل  فعاليات  إحدى  يف  مشاركة 
إشارة  أنه  السعودية  الداخلية  وزارة  تربه.وذكرت 
التواصل  مواقع  يف  املتداول  الفيديو  مقطع  إىل 
االجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة يف رايل داكار 
محافظة  يف  األمنية  األجهزة  تمكنت  فقد   ، للنشل 
تربه من تحديد هويته وهو مواطن يف العقد الثالث 
 ، ».وأضافت  عليه  القبض  تم  وقد   ، العمر  من 
مكة  منطقة  رشطة  أن  الرياض،  صحيفة  بحسب 
قامت بإيقاف الشخص  واتخاذ االجراءات النظامية 

بحقه إلحالته إىل فرع النيابة العامة.

ظهر تمثال جليدي ضخم 
لحاملة طائرات ألول مرة 
يف هاربني بهيلونغجيانغ 

شمايل رشق الصني.
طائرات  حاملة  طول  بلغ 
الجليدية 50 مرتًا وعرضها 

10 أمتار.
طائرات  حاملة  إنتاج  تم 
الثلجية بواسطة فريق مكون 
من 19 شخًصا يف حوايل 20 يوًما، 

وفق صحيفة )الشعب( الصينية.

من بني جميع األشخاص، عرض تاجر 
رشطة  رجل  عىل  أملانيا  يف  مخدرات 
كان يف ثياب مدنية يف ذلك الحني رشاء 

كوكايني.
أن  بيان،  يف  اليوم،  الرشطة،  وذكرت 
»الزبون  إىل  تحدث  عاماً(   36( املتهم 
مساء  »هام«  مدينة  وسط  يف  الخطأ« 

الجمعة املايض.
وتبعه  التاجر  بمجاراة  الرشطي  وقام 
أراد  حيث  األصدقاء،  أحد  منزل  إىل 
كيس  جلب   - االتفاق  حسب   - التاجر 

من الكوكايني.
وعندما عاد املتهم، كان الرشطي ينتظر 

املساعدة عىل عتبة الباب.
الرجل  ضد  جنائية  إجراءات  وبدأت 
يف  املرشوع  غري  اإلتجار  بتهمة 

الكوكايني.
يف  أخرى  مخدرات  عىل  العثور  يتم  ولم 
دراجة  عىل  العثور  تم  ولكن  الشقة، 
آخر،  شخص  ومحفظة  مرسوقة 
مع  أيضاً  التحقيق  الرشطة  بدأت  لذلك 
 48 العمر  من  البالغ  الشقة  صاحب 

عاماً.

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

مواقيت ال�صالة

االربعاء  6 كانون الثاين  2021   العدد  2497  السنة العاشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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الطريان  يمكنه  ال  الذي  الوحيد  الببغاء 
فاز للمرة الثانية بلقب »طائر العام« بعد 
منافسة رشسة واتهامات تزوير، فما رس 
املكانة املميزة للكاكابو يف نيوزيلندا؟ وما 
الببغاء  هذا  تواجه  التي  التحديات  أهم 

املهدد باالنقراض؟
»أسمن ببغاء يف العالم« أو »طائر برائحة 
القديمة«،  املوسيقية   اآلالت  صناديق 
الكاكابو  ببغاء  املرتبطة  األوصاف  معظم 
هذا  عىل  اإلطراء  بالضورة  تحمل  ال 
كـ  النيوزيلنديون  اختاره  الذي  الطائر، 
»طائر العام« للمرة الثانية عىل التوايل بعد 

تصويت صعب واتهامات بالتزوير.
واألحياء،  بالعلوم  املختصة  الصحفية 
أليسون باالنس قالت يف ترصيحات للقناة 
»إيه.أر.دي«:  األملاني  بالتليفزيون  األوىل 
»إنه كائن رائع وساحر.. إنه ببغاء ضخم 
بالليل  إال  ينشط  وال  الطريان  يستطيع  ال 
يتغذى عىل النباتات بشكل كامل ورائحته 
يصل  تماماً«.  مختلف  طائر  إنه  رائعة.. 

وزن الكاكابو لنحو أربعة كيلوغرامات.
 2020 العام  طائر  لقب  كاكابو  وانتزع 
منظمو  اكتشف  إذ  طويل،  رصاع  بعد 
عرشات  وجود  السنوي،  االستطالع 
عناوين  تستخدم  التي  املزيفة  األصوات 

بريد إلكرتونية مزيفة.

يف  كبرية  بأهمية  املسابقة  هذه  تحظى 
املشاهري  عادة  فيها  ويشارك  نيوزيلندا 
املحلية  الطيور  كافة  لرتجيح  والساسة 
تهدف  املسابقة  أن  ورغم  لهم.  املفضلة 
معاناة  عىل  الضوء  لتسليط  األساس  يف 
أنها  إال  باالنقراض،  املهددة  الطيور 
رصاعات  إىل  األحيان  بعض  يف  تتحول 
للبيانات التي نرشتها  عىل األصوات.وفقاً 
طيور  عدد  فإن  »أيه.أر.دي«  محطة 
الكاكابو بلغ 47 طائراً منتصف تسعينات 
القرن املايض، ارتفعت اآلن إىل 213.تكاثر 
عملية  إذ  املعقدة،  األمور  من  الكاكابو 
تزهر  ال  معينة  بشجرة  مرتبطة  التكاثر 
خمسة  إىل  ثالثة  كل  واحدة  مرة  إال  عادة 
أعوام، بحسب )DW(.مشكالت وتحديات 
عديدة واجهها الكاكابو، الذي كان يعتقد 
الصيد  عمليات  فبعد  انقرض،  أنه  لفرتة 
تعرض  غابات،  وتدمري  القانوني  غري 
فطرية  لعدوى  عامني  قبل  الكاكابو 
تصيب جهازه التنفيس، ما أدى إىل نفوق 

عدد من الطيور.

كمامة تقضي على كورونا داخل السيارة !
»الكمامة«  خالل  من 
»كوروماكو«،  املسماة 
اليابانية  هوندا  رشكة  تعد 
لصناعة السيارات بالقضاء 
عىل 99.8 % من الفريوسات، 
داخل  الركاب  يجلس  حيث 

السيارة.
فكيف  جيد،  ابتكار  إنه 
يمكن لـ »كمامة هوندا« أن 

تقىض عىل الفريوسات؟
كورونا  أزمة  ظل  يف 
من  الحماية  إىل  والحاجة 
ربما  الخطري  الفريوس 
»الكمامة«  أن  أحدنا  يتخيل 
ستوضع  للسيارة  الجديدة 
مثلما  السيارة،  »وجه«  عىل 
هو الحال بالنسبة لإلنسان.
لكن يف الواقع فإن »كمامة« 
تماما،  مختلفة  السيارة 
هوندا  رشكة  عرضت  فقد 
املسمى  منتجها  اليابانية 
عبارة  وهو  »كوروماكو«، 
يف  يوضع  »فيلرت«  عن 
وعد  مع  السيارة  صالون 

الفريوسات  عىل  يقيض  بأن 
يجلس  حيث  داخلها، 

الركاب.
هذا  بأن  القول  ويمكن 
يقوم  )املرشح(،  »الفيلرت« 
تقوم  ملا  مماثلة  بوظيفة 
والفم«  األنف  »كمامة  بها 
اإلنسان،  يستخدمها  التي 
أي منع انتشار الفريوسات.

فريوس  لتفيش  ونظرا 
اليابان،  يف  حتى  كورونا، 
أداء  الجديد  لالبتكار  يمكن 
التقليل  يف  بسيط  دور  ولو 
من انتشار العدوى، بحسب 
موقع  عن   )DW( نقلت  ما 

»موتور1.كوم«.
كيف  هو:  السؤال  لكن 
باألحرى  أو  »كمامة«  تعمل 
الذي  »كوروماكو«  مرشح 

طورته هوندا؟
اليابانية  الرشكة  توضح 
خاص  سطح  له  املنتج  أن 
قطرات  التقاط  عىل  قادر 
هذه  خالل  ومن  الفريوس، 

القطرة  حجم  يقل  العملية 
بشكل  الفريوس  ويتلف 
التفاعل  خالل  من  دائم، 
فوسفات  ملادة  الكيميائي 
يف  تستخدم  التي  الزنك، 
أيضا  منها  عديدة  أشياء 
حسبما  الصدأ،  تكون  منع 

نقل »موتور1.كوم«.
كوروماكو  وبإمكان 
الفريوسات  عىل  القضاء 
أماكن  داخل  املوجودة 
مثل  بالسيارة،  الجلوس 
باإلنسان  تعلق  التي  تلك 
بالتسوق  مثال  يقوم  عندما 
قصرية.وتعتقد  لفرتة  ولو 
»كوروماكو«  أن  هوندا 
بإمكانه القضاء عىل %99.8 
الفريوسات  قطرات  من 
السيارة  داخل  تتحرك  التي 
من  دقيقة   15 غضون  يف 
بالسيارة.  التهوية  تشغيل 
املوجودة  الفريوسات  أما 
عىل األسطح فيقىض عليها 

خالل 24 ساعة.

يف  املرتاس  منطقة  شهدت 
املرصية  االسكندرية  محافظة 
الطابق  فتاة سقطت من  مرصع 
سكنها،  محل  بالعقار  السابع 
أصيب  فيما  الغسيل،  نرش  أثناء 
وقفز  هياج  بحالة  خطيبها 
هو  ليتوىف  عليها،  حزنا  خلفها 
املرصي  لصحيفة  اآلخر.ووفق 
رشطة  قسم  تلقى  فقد  اليوم، 
األهايل  من  بالغاً  البصل  مينا 
أعىل  من  فتاة  سقوط  يفيد 
جنوب  مساكن  بمنطقة  عقار 
مباحث  ضباط  وانتقل  املرتاس، 
القسم رفقة سيارة اإلسعاف إىل موقع البالغ.وتبني من الفحص سقوط 
الغسيل،  نرش  أثناء  سكنها  الشقة  رشفة  من  سنة،   17 »شيماء.م.م«، 
ووفاتها  الجسم،  أنحاء  بمختلف  وجروح  بكسور  إصابتها  إىل  أدى  ما 
الدكة،  كوم  إىل مرشحة  اإلسعاف  بسيارة  الجثة  نقل  الفور.وجرى  عىل 
الرشطة  قسم  تلقى  الحق،  وقت  للتحقيق.ويف  العامة  النيابة  وأخطرت 
بالغا آخر يفيد انتحار خطيب الفتاة املتوفية بإلقاء نفسه من أعىل ذات 
من  وفاتها.وتبني  عىل  حزنا  عصبي،  هياج  بحالة  إصابته  بعد  العقار، 
التحقيقات ورواية شهود العيان، أن املذكور قفز من ذات العقار، وجرى 
نقله بسيارة خاصة إىل مستشفى جمال حمادة بغيط العنب، إال أنه توىف 

بمجرد وصوله.

سقطت خطيبته 
من الطابق السابع  فقفز خلفها !

news

حاملة طائرات صينية من الثلج !همبرغر عيار 24 قيراطًا !

أغلى أكل في العالم من جود جبال األلب! وسط جبال األلب النمسوية، 

يعاين شتيفان أستنر سمك 

حفش أمهق نادر من نوعه يصّدر 

بأسعار خيالية إلى بلدان العالم 

ليقّدم على الموائد الفاخرة.

الزبون الخطأ

سعودي يسرق امرأة مشاركة برالي داكار!

ببغاء ال يطير »طائر العام« في نيوزيلندا !

فريجينيا  جمال  ملكة  الي،  غوثري  باربرا  عادت 
صحيفة  أعلنت  بعدما  بأعجوبة  الحياة  إىل  السابقة، 
»نيويورك بوست« وفاتها  عشية عيد امليالد عن العمر 
املرأة،  بكوفيد-19.ودخلت  إصابتها  إثر  عاماً،    82
التي فازت بلقب ملكة جمال فريجينيا عام 1958، إىل 
مستشفى يف جورجيا يف 20 ديسمرب بعد معاناتها من 
بفريوس  اإلصابة  بسبب  التنفيس  الجهاز  يف  مشاكل 
يومني  بعد  وفاتها  عن  اإلعالن  وتم  املستجد،  كورونا 
النبأ  هذا  تلقى  من  أول  وكان  املستشفى.  دخول  من 
كطبيب.  يعمل  الذي  كييل،  توم  ابنها  هو  املحزن، 
وقام االبن بإبالغ توني الي زوج والدته بالخرب، لكن 
املستشفى  من  مكاملة  كييل  تلقى  دقائق،  بضع  بعد 
وفق  أخرى،  مرة  ينبض  باربرا  قلب  إن  له،  قال  الذي 
»العائدة  املرأة  زوج  قال  جانبه،  من  اليوم«.  »روسيا 
سعيد  غري  شخص  من  »تحولت  اآلخر«:  العالم  من 
ابن  للغاية«.وقال  سعيد  شخص  إىل  مكسور،  بقلب 
هناك  إن  القول  يف  أتردد  لن  طبيبا،  »بصفتي  باربرا: 
كلمة واحدة فقط لوصف ما حدث األسبوع املايض - 

»هذه معجزة«.

أعلن األطباء وفاتها وبعد دقائق عادت للحياة


