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هل يتجه العراق أخيرًا نحو تعاون متبادل 
مع إيران لكشف الجناة ؟

جريمة المطار تتصدر المشهد السياسي مجدًدا

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يواصل وزي�ر الخارجية العراقي 
فؤاد حس�ن، زيارت�ه التي بدأها 
األربع�اء إىل العاصم�ة اإليراني�ة 
طه�ران، للقاء كبار املس�ؤولن 
وبح�ث ملف�ات مش�ركة ب�ن 
الرتباطهم�ا  نظ�راً  البلدي�ن، 
واقتصادية  سياس�ية  بعالق�ات 
وتب�ادل تجاري كب�ر عرب املنافذ 
ورشق�يَّ  جن�وب  الحدودي�ة 

األرايض العراقية.
بيد أن الجان�ب األكثر أهمية من 
الزي�ارة تط�ّرق إىل مل�ف إنه�اء 
الوج�ود العس�كري األمركي يف 
املنطق�ة، ال�ذي أكد علي�ه وزير 
الخارجي�ة اإليران�ي محمد جواد 
ظري�ف خالل لقائه حس�ن عىل 

هامش الزيارة.
وق�ال ظري�ف إن إنه�اء الوجود 
األمرك�ي يف املنطق�ة، س�يكون 
أفضل رٍد عىل اغتيال الش�هيدين 
قائد فيلق القدس الفريق قاس�م 
س�ليماني ونائ�ب رئي�س هيأة 
مه�دي  أب�و  الش�عبي  الحش�د 

املهندس.
ويف جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا 
يف الخام�س م�ن كان�ون الثاني 
2020، صوت مجلس النواب عىل 
قرار ُيل�زم الحكومة بالعمل عىل 
جدول�ة إخراج الق�وات األجنبية 
من العراق، ومنعها من استخدام 
أرض البالد وس�مائها ومياهها، 
لتنفيذ أي�ة أعم�ال عدائية تجاه 

دول الجوار الجغرايف.
والق�ى الق�رار الربملان�ي، تأييداً 
ش�عبياً كب�راً تمث�ل بتظاهرات 

مليونية غاضبة، طالبت ب�”طرد 
االحت�الل” الس�يما بع�د عملية 
االغتي�ال الغ�ادرة. وق�د تجددت 
االحتجاجات العارمة، بعد مرور 
ع�ام ع�ىل الفق�د الكب�ر ال�ذي 
أحدثت�ه جريمة املط�ار، إذ نّظم 
العراقي�ون بمختل�ف مذاهبه�م 
وقومياته�م، تظاه�رة مليوني�ة 
س�احة  به�ا  غّص�ت  حاش�دة 
الثال�ث  يف  ومحيطه�ا  التحري�ر 
من كانون الثان�ي 2021، لتعلن 
الش�هيدين  أن  رس�مي  بش�كل 
س�ليماني واملهندس هما رمزان 

قد خلدا يف ضمائر العراقين رغم 
أنف الراقصن عىل دمائهما.

وزي�ر  زي�ارة  ع�ىل  وتعليق�اً 
الخارجي�ة العراق�ي إىل طهران، 
يق�ول النائب ع�ن تحالف الفتح 
ل�«املراق�ب  الفت�الوي  فاض�ل 
العراق�ي«، إن »العالقات الثنائية 
ب�ن الع�راق وإي�ران مبنية عىل 
أس�اس الرشاكة املتينة، ونشجع 
إج�راء هكذا زي�ارات عىل اعتبار 
أن إي�ران دول�ة ج�ارة ومهم�ة 

للعراق«.
ويضي�ف الفت�الوي أن »العالقة 

ب�ن البلدي�ن ال يمك�ن للواليات 
املتح�دة األمركية أن تزعزعها«، 
عازياً ذلك إىل »وجود مش�ركات 
كبرة جداً ونتمنى أن تحقق هذه 

الزيارة ثمارها«.
»جريم�ة  إن  قائ�اًل  وي�ردف 
العراقي  الجانب�ن  املطار تخص 
واإليران�ي والبد أن تك�ون هناك 
البلدي�ن  ب�ن  مش�ركة  لج�ان 
املش�ركن  وكش�ف  للتحقي�ق 
فيه�ا«. وتأت�ي الزي�ارة يف ظ�ل 
الهجم�ات  وت�رة  تصاع�د 
تنظيم  الت�ي يش�نها  اإلرهابي�ة 

داعش اإلرهاب�ي، بدعم أمركي 
وخليجي واضح املعالم، حسبما 
ي�رى خ�رباء يف الش�أن األمن�ي، 
ع�ىل  بدوره�م  أك�دوا  والذي�ن 
رضورة وج�ود تنس�يق عراق�ي 
مع الجمهورية اإلس�المية لدفع 
الهجم�ة اإلرهابية املحتملة التي 
تش�كل خطراً عىل األمن القومي 
العراقي. وكان املس�ؤول األمني 
كتائ�ب  اإلس�المية  للمقاوم�ة 
ح�زب الل�ه، أبو عيل العس�كري 
»نج�دد  س�ابق:  وق�ت  يف  ق�ال 
تأكيدنا أن قرار القتل وآلة اإلبادة 

وأن  صهيو-أمري-س�عودية، 
ال�رد يجب أن يك�ون عىل مصدر 
أطرافه�ا«.وأردف  ال  الن�ران 
قائالً: »وبهذه املناسبة نشد عىل 
يد أبن�اء الجزي�رة، )ألوي�ة وعد 
الح�ق( ونب�ارك اس�تهداف وكر 
ابن س�لمان، كما ن�ويص اإلخوة 
الع�راق واملنطقة  املجاهدي�ن يف 
أن يس�روا عىل ه�ذا النهج، وأن 
ال تأخذه�م يف الل�ه لوم�ة الئم«. 
ويف وقت س�ابق، أعلن�ت “ألوية 
الوعد الحق” عن استهداف قرص 
اليمام�ة يف الس�عودية، وهو أمر 
أث�ار تس�اؤالت مفاده�ا: هل تم 
استهداف السعودية من داخلها؟ 
وه�ل تم قص�ف ق�رص اليمامة 
باململك�ة؟ وه�ل »ألوي�ة الوع�د 
الحق« تشكيل سعودي معارض 
لنظام آل سعود أم خليجي أم هو 
امتداد لفصائل محور املقاومة؟.

ب�ال  األس�ئلة  ه�ذه  وش�غلت 
املراقب�ن وال�رأي الع�ام املتاب�ع 
لإلعالن الس�عودي ع�ن اعراض 
اس�تهدف  باليس�تي  ص�اروخ 
مطار الرياض، م�ا أدى إىل وقف 
حرك�ة املالحة في�ه، وعىل الفور 
اتهمت الس�عودية حركة أنصار 
الحرك�ة  أن  إال  اليم�ن.  يف  الل�ه 
ويف بي�ان نف�ت اي عالق�ة له�ا 
باالس�تهداف وأكدت أنها لم تقم 
بأي�ة عملي�ات عس�كرية خالل 
هذه الفرة، وأنها اذا قامت بذلك 
فإنه�ا س�تعلن عنه ب�كل فخر. 
رغم ذلك ترص املصادر السعودية 
ع�ىل أن الص�اروخ انطل�ق م�ن 

داخل اليمن.

المراقب العراقي/بغداد...
كشفت لجنة األمن والدفاع النيابية، امس األربعاء 
، عن حواضن االنتحارين، فيما بينت ان االجهزة 
االمنية فككت الكثر من الخاليا االرهابية مؤخراً. 
وق�ال عض�و اللجن�ة عب�اس رصوط يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »مل�ف 
الخالي�ا النائم�ة واالنتحاري�ن تم�ت مناقش�ته 
بشكل مس�تفيض يف لجنة االمن والدفاع النيابية 
مع القيادات االمنية املختصة مؤخراً، خاصة بعد 
هجوم ساحة الطران الدامي الذي خلف اكثر من 

140 بن ش�هيد وجريح«.
واض�اف ، ان »االنتحاري�ن ل�م يك�ن بمقدورهم 
رضب أي اهداف يف بغداد لوال وجود خاليا نائمة، 
تش�كل حاضنة له�م م�ن ناحية االي�واء وتأمن 
االحزمة الناسفة التي تأتي من خارج العاصمة«، 

الفت�ا اىل ان »الخالي�ا موج�ودة يف كل املحافظات 
لكن وفق اطار معقد جدا«.

وتابع ان »عمل الخاليا النائمة ليس مثل الس�ابق 
بس�بب االجراءات االمنية، لكنها تحاول اقتناص 
اي فرصة او ثغرة لرضب االس�تقرار واس�تهداف 

املدنين«.
ولف�ت اىل ان »اغل�ب االنتحاري�ن الذي�ن اعتقلوا 
او قتل�وا مؤخ�را م�ن قب�ل االجه�زة االمنية هم 
م�ن مناط�ق قريبة م�ن كرك�وك وف�ق التقارير 
االس�تخبارية«، مؤك�دا ب�أن »االجه�زة االمني�ة 
فكك�ت بعض الخالي�ا واعتقلت عن�ارص خطرة 
ج�دا يف اآلونة االخرة، لكن تبق�ى الخاليا النائمة 
التي تش�كل حاضنة وم�أوى لالنتحارين مصدر 
خطر وه�ذا مايج�ب االرساع بكش�فها واعتقال 

افرادها«.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف الخب�ر االقتص�ادي، نبيل املرس�ومي، 
ام�س االربع�اء ، ان العراق يدفع س�نوياً 100 
ملي�ون دوالر لتأم�ن حقل الرميل�ة، فيما بن 
ان  300 ملي�ار دينار يه�در كنثريات للرشكات 

العاملة بموجب جوالت الراخيص.
وق�ال املرس�ومي، يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »الع�راق يدف�ع حوايل 
300 مليار دينار سنوياً، كنثرية طعام وسفر، 
ال�رشكات  يف  للعامل�ن  اخ�رى  ومس�تلزمات 

النفطية«.
وبن ان »الرشكات النفطي�ة، تأخذ من العراق 
اج�وراً عالي�ة للعاملن االجان�ب يف قطاعاتها، 

مثال قنينة املاء التي س�عرها يف االس�واق 250 
دينار عراقي، يكون سعرها عىل الدولة العراقية 
3 آالف دين�ار عراق�ي، وهذا االمر ينس�حب اىل 
امور واش�ياء اخرى تكون اس�عارها باضعاف 

مضاعف�ة عم�ا يدفع�ه الع�راق«.
وتاب�ع ان »الع�راق م�دد عق�وده م�ع بع�ض 
ال�رشكات النفطي�ة االجنبي�ة مل�دة 30 عاماً«، 
مشرا اىل ان »مئات املالين من الدوالرات تهدر 
ع�ىل حماي�ة اجتماع�ات ال�رشكات النفطي�ة 
يف دب�ي، وتتحم�ل تكالي�ف س�فرهم م�ن واىل 

العراق«.
ولف�ت اىل ان »العراق يدف�ع 100 مليون دوالر 

سنوياً لغرض حماية، حقل الرميلة«.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ا تحالف الفت�ح، امس االربع�اء، اىل 
تنفيذ احكام االعدام بحق االرهابين ثأراً  
الستش�هاد كوكب�ة من مقاتيل الحش�د 

الشعبي يف العيث و«نفط خانة«.
وق�ال النائب ع�ن التحالف ع�دي حاتم 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف  راج�ون 
»املراق�ب العراق�ي« ان » اإلرساع بتنفيذ 
أح�كام اإلع�دام ه�و رد جمي�ل لدم�اء 

شهداء العيث ونفط خانة« .
واض�اف أن “رئي�س الجمهوري�ة الزال 

إص�دار  بع�دم  املماطل�ة  ع�ىل  م�رصاً 
تنفي�ذ احكام االعدام املكتس�بة للدرجة 

القطعية بحق االرهابين«.
ولف�ت اىل أن “اإلرساع بتنفي�ذ اح�كام 
االع�دام ه�و رد جميل لجميع الش�هداء 
يف األجه�زة األمني�ة والحش�د الش�عبي 

واملواطنن األبرياء”.
وأش�ار إىل أن “هن�اك تباط�ؤا يف عملية 
املصادق�ة مما يعني فس�ح املجال أمام 
االرهابي�ن لتنفي�ذ املزيد م�ن اجرامهم 

الوحيش بحق أبناء شعبنا”.

األمن النيابية تكشف عن حواضن االنتحاريين
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عشرة الفجر .. الشعب االيراني يستذكر 
الثورة الكبرى

أفق جماهير العراق والتنافس السلطوي
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت عضو مجلس النواب س�هام ش�نون، امس األربعاء ، عن ضغوط  يمارسها 

اإلقليم عىل اللجنة املالية النيابية بما يخص حصته يف املوازنة.
وقالت ش�نون يف ترصيح صحفي تابعته »املرااق�ب العراقي« ان ” مطالب اإلقليم قد 
تم التعود عليها يف كل عام عند اعداد املوازنات الس�نوية محاوال كسب اكرب مايمكنه 
م�ن الحص�ول عىل األم�وال اال ان اللجن�ة املالية تعمل وفق القياس�ات والس�ياقات 
القانوني�ة دون االلتف�ات اىل الضغوط التي تمارس�ها حكومات اإلقلي�م املحلية عند 
اع�داد املوازنات الس�نوية ” . وأضافت ان »تلويح نواب اإلقليم بعدم حضور جلس�ة 
التصوي�ت ع�ىل املوازنة هو جزء من الضغ�وط التي تتم ممارس�تها عند كل موازنة 
وبالتايل يتم الراجع عندما يش�عرون بان كل األب�واب موصدة امامهم ” , مرجحة ” 

بان املوازنة ستمرر بموافقة اإلقليم يف اللحظات األخرة” . 

اإلقليم يضغط على المالية النيابية 
بخصوص حصته في الموازنة

الفتح يدعو إلعدام اإلرهابيين ثأرًا 
لشهداء العيث ونفط خانة

بسبب جوالت التراخيص .. العراق يهدر مليارات 
الدوالرات سنويًا

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
الش�ارع  عاش�ها  الت�ي  االخ�رة  املتغ�رات 
الكردس�تاني واملتمثلة باالحتجاج�ات والتنديد 
بالفساد املسترشي يف االقليم، تسر عىل وفق ما 
يطمح اليه ش�عب كردس�تان منذ سنوات عدة، 
فف�ي الوقت الذي مازال في�ه الحزبان الكرديان 
»الديمقراط�ي واالتح�اد الوطن�ي« ل�م يصحوا 
من صدمة قان�ون االنتخابات الجدي�د والدوائر 
املتعددة وما مدى تأثرهما عىل اس�تحقاقاتهما 
االنتخابية، ج�اءت االحداث االخ�رة التي مرت 

به�ا كردس�تان لتمه�د الطريق لظه�ور أحزاب 
جديدة ق�د تقلب املعادلة السياس�ية عىل هذين 
الحزب�ن وتضي�ق الخن�اق عليهم�ا م�ن خالل 
الحد من الس�طوة االنتخابية م�ن جهة، وكذلك 
الس�نوات  خ�الل  يفرضانه�ا  الت�ي  الس�يطرة 

السابقة من جهة أخرى.  
وش�هدت االش�هر االخرة رصاعات ع�دة داخل 
الش�ارع الك�ردي، تمثل�ت  بان�دالع تظاه�رات 
واس�عة عم�ت أرجاء كردس�تان بس�بب رسقة 
حكوم�ة االقلي�م للروات�ب، إضاف�ة اىل إقرارها 

خطة الستقطاع جزء من رواتب املوظفن، حيث 
تذرعت حكومة االقليم بهذا االجراء بحجة عدم 
حصولها عىل االموال الكافية املخصصة للرواتب 
م�ن قب�ل حكوم�ة املرك�ز بموجب قانون س�د 
العج�ز الحاصل يف خزينة الدول�ة، يف وقت تؤكد 
أوس�اط سياس�ية من بغداد أن الس�بب املبارش 
وراء ع�دم دفع أموال اىل حكومة كردس�تان هو 
عدم التزامها بدفع العوائد النفطية اىل الحكومة 
املركزية وقيامها بتصدير النفط خارج الرشكة 
العام�ة لتصدي�ر النف�ط )س�ومو(، فضال عن 

الفس�اد العلني الذي يمارسه الحزبان الكرديان 
خصوصا بمل�ف املوظفن الفضائين الذين بلغ 

عددهم عرشات اآلالف.
ويف س�ياق متص�ل، واجه�ت حكوم�ة االقلي�م 
احتجاجات الش�عب الكردي بإج�راءات قمعية 
تمثلت باس�تخدام االس�لحة الخفيفة والثقيلة 
ض�د املحتجن باالضاف�ة اىل اعتق�ال عدد كبر 
من املحتج�ن فضال عن إغالق عدد من القنوات 

الفضائية التي قامت بنقل التظاهرات...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
تس�عى كت�ل سياس�ية إىل تفعيل اس�تجواب 
وزي�ر املالي�ة ويف مقدمتها النزاه�ة الربملانية 
بسبب فش�ل الوزير يف إدارة امللف االقتصادي 
وامل�ايل , فض�ال ع�ن تس�ببه بإغ�راق العراق 
بقروض خارجية وبرشوط مجحفة , أدت اىل 
رف�ع الدعم لجميع القطاع�ات الحيوية التي 
تم�س املواطن , فضال عن ع�دم إعداد خطط 
علمية الدارة مالي�ة البالد وتفعيل القطاعات 
الخاص�ة , واالخط�ر يف ملف�ات االس�تجواب 
ه�و رفع قيم�ة الدوالر أمام الدين�ار ، ما أدى 

اىل ارتفاع االس�عار يف االسواق املحلية وبالتايل 
رف�ع معدالت البطال�ة والفقر وغي�اب النمو 
السياس�ية   الكت�ل  أن  ويب�دو   , االقتص�ادي 
التس�تطيع اس�تجواب رئيس الوزراء بسبب 
الظ�رف الراه�ن وما يرت�ب عليه م�ن فراغ 

دستوري يف حال إقالته .
لجنة النزاهة النيابية كشفت، عن أبرز ملفات 
اس�تجواب وزير املالية عيل عالوي يف مجلس 
الن�واب ، ه�و فش�له يف تقدي�م خط�ة تعزيز 
م�وارد حقيقي�ة اس�تنادا لقان�ون االقراض 
املصوت عليه من قبل مجلس النواب يف ش�هر 

أي�ار 2020، وال�ذي أل�زم الحكوم�ة  ووزارة 
املالية بتقديم خطة عمل خالل 20 يوماً”.

وبين�ت أن “امللف اآلخر، هو الفش�ل يف الكثر 
من امللفات التي أهمها االعتماد عىل القروض 
ولم يُق�ْم بتنمية امل�وارد االخ�رى, فضال عن 
الكارثة االخرة التي ختمت فيها وزارة املالية 
2020 هي زيادة س�عر الدوالر مقابل الدينار 
العراق�ي، وغره�ا الكث�ر من امللف�ات، التي 

سوف تمهد إىل إقالته.
مختصون أك�دوا أن الفش�ل الواضح يف عمل 
اىل  دفعه�ا  بإقالته�ا  واملطالب�ات  الحكوم�ة 

املوافق�ة عىل اس�تجواب وزي�ر املالية ليكون 
ضحي�ة لذلك الفش�ل مقاب�ل بقائه�ا ، وهي 
رغب�ة سياس�ية بالدرج�ة االوىل ولبي�ان أن 
الحكوم�ة ديمقراطي�ة اله�وى إعالمي�ا , أما 
ملفات االس�تجواب فهي كفيل�ة بإقالته من 
منصبه بس�بب القروض الخارجية والداخلية 
االق�راض  ع�ىل  الحكوم�ة  إرصار  لك�ن    ,
واس�تمرار ه�ذه السياس�ة يف موازن�ة العام 
الحايل س�يتحملها الوزير وح�ده والضر عند 

الحكومة من إقالته...

تفاصيل اوسع صفحة 3

كردستان ينجب أحزابًا جديدة تهدد بإزاحة 
ممسكي السلطة عن الواجهة

ُل ِعْبَء أخطاء الحكومة ورياح  »عالوي« ُيَحمَّ
التغيير تعصف بمنصبه

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
دع�ا النائ�ب كاظ�م الش�مري، ام�س 
االربع�اء، وزير الخارجية فؤاد حس�ن 
اىل االهتم�ام بالطي�ار العراق�ي املفقود 
اليون�ان بق�در اهتمام�ه يف حص�ة  يف 
االقليم باملوازن�ة، فيما انتقد غياب دور 

الخارجي�ة  ح�ول ذل�ك.
وقال الش�مري يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »طال�ب الط�ران املفقود 
عم�ار إبراهي�م مازال مجه�ول املصر، 
وم�ن املؤس�ف أن الس�لطات اليونانية 
فق�ط  اإلعالم�ي  الجان�ب  ترك�ز ع�ىل 
وليس�ت ج�ادة يف البح�ث عن�ه، وكلما 

تط�ول امل�دة ي�زداد قلق عائلت�ه، ولكن 
األمل مازال موجوداً بإذن الله تعاىل ».

وأض�اف ان »وزارة خارجيتنا يبدو أنها 
يف معزل عن هذا الحادث املؤلم، وقد كنا 
نأمل أن يهتم وزير الخارجية بمخاطبة 
الجان�ب اليونان�ي للكش�ف عن مصر 
الش�اب العراقي بقدر اهتمامها بحصة 
اإلقلي�م من املوازنة، إال أننا صدمنا بهذا 

التهاون والتقصر املخيب لآلمال«.
وشدد عىل » رضورة أن تسعى الحكومة 
طال�ب  مص�ر  معرف�ة  اىل  العراقي�ة 
الطران وأن تكون عىل قدر املس�ؤولية، 

سيما وأنه ذهب يف بعثة حكومية«.

نائب ينتقد »غياب« دور الخارجية في 
قضية الطيار العراقي المفقود

6
كاظم: الديوانية قادر  على حصد النقاط 

الثالث أمام الميناء



2 الخميس 4 شباط  2021 العدد 2518 السنة الحادية عشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

الطاولة السياسية في اإلقليم على وشك االنقالب

أحزاب كردية جديدة تضيق الخناق على »الديمقراطي 
والوطني« وتستعد لخوض االنتخابات المقبلة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
املتغريات االخرية التي عاشها الشارع 
الكردس�تاني واملتمثلة باالحتجاجات 
يف  املس�ترشي  بالفس�اد  والتندي�د 
االقليم، تسري عىل وفق ما يطمح اليه 
ش�عب كردس�تان منذ س�نوات عدة، 
ففي الوقت الذي م�ازال فيه الحزبان 
واالتح�اد  »الديمقراط�ي  الكردي�ان 
الوطني« لم يصحوا من صدمة قانون 
االنتخاب�ات الجدي�د والدوائر املتعددة 
وما مدى تأثريهما عىل استحقاقاتهما 
االنتخابي�ة، ج�اءت االح�داث االخرية 
لتمه�د  الت�ي م�رت به�ا كردس�تان 
الطري�ق لظه�ور أح�زاب جدي�دة قد 
تقل�ب املعادلة السياس�ية عىل هذين 
الحزب�ن وتضيق الخن�اق عليهما من 
خ�ال الحد م�ن الس�طوة االنتخابية 
م�ن جه�ة، وكذل�ك الس�يطرة الت�ي 
يفرضانها خال الس�نوات الس�ابقة 

من جهة أخرى.  
وش�هدت االش�هر االخ�رية رصاعات 
ع�دة داخل الش�ارع الك�ردي، تمثلت  
عم�ت  واس�عة  تظاه�رات  بان�دالع 
رسق�ة  بس�بب  كردس�تان  أرج�اء 
إضاف�ة  للروات�ب،  االقلي�م  حكوم�ة 
اىل إقراره�ا خط�ة الس�تقطاع ج�زء 
م�ن روات�ب املوظفن، حي�ث تذرعت 
حكوم�ة االقلي�م بهذا االج�راء بحجة 

ع�دم حصولها ع�ىل االم�وال الكافية 
املخصص�ة للرواتب م�ن قبل حكومة 
املرك�ز بموج�ب قان�ون س�د العج�ز 
الحاص�ل يف خزين�ة الدول�ة، يف وق�ت 
تؤكد أوس�اط سياس�ية من بغداد أن 
السبب املبارش وراء عدم دفع أموال اىل 
حكومة كردس�تان هو ع�دم التزامها 
بدف�ع العوائ�د النفطي�ة اىل الحكومة 
املركزي�ة وقيامه�ا بتصدي�ر النف�ط 
خارج الرشك�ة العامة لتصدير النفط 
)س�ومو(، فضا عن الفس�اد العلني 
الكردي�ان  الحزب�ان  يمارس�ه  ال�ذي 
خصوصا بمل�ف املوظفن الفضائين 

الذين بلغ عددهم عرشات اآلالف.
ويف س�ياق متص�ل، واجه�ت حكومة 
الكردي  الش�عب  االقلي�م احتجاجات 
بإج�راءات قمعية تمثلت باس�تخدام 
ض�د  والثقيل�ة  الخفيف�ة  االس�لحة 
املحتج�ن باالضاف�ة اىل اعتق�ال عدد 
كبري م�ن املحتجن فض�ا عن إغاق 
عدد من القنوات الفضائية التي قامت 

بنقل التظاهرات.
كل تلك العوامل قللت بش�كل أو بآخر 
من ش�عبية الحزبن  االتحاد الوطني  
حي�ث  الكردس�تاني  والديمقراط�ي 
االنش�قاقات  م�ن  بسلس�لة  تس�ببا 
تزام�ن  أن  اىل  باالضاف�ة  داخلهم�ا، 
ظه�ور تل�ك املتغ�ريات م�ع الحدي�ث 

عن االنتخابات واالس�تعدادات لها قد 
س�اعد عىل ظهور أحزاب جديدة رأى 
فيه�ا مراقبون للش�أن الك�ردي أنها 
س�تحد من هيمنة هذين الحزبن عىل 

شكل املشهد السيايس يف كردستان.
اىل ذلك أكد الس�يايس الكردي والنائب 
الس�ابق بيس�تون فائق, أن الش�ارع 
الك�ردي ممتع�ض ج�دا من س�لطة 
الديمقراط�ي  الرئيس�ين  الحزب�ن 
واالتح�اد الوطني عىل اإلقلي�م, مبينا 
أن تش�كيل الجبه�ات والكتل الجديدة 
س�ينهي احتكار الحزبن الرئيس�ين 

للسلطة يف اإلقليم.
وق�ال فائ�ق، إن الق�وى السياس�ية 
الرئيس�ين  الحزب�ن  غ�ري  الكردي�ة 
والشارع الكردي ممتعض من تسلط 
الحزبن الديمقراطي واالتحاد الوطني 
غري املتجانسن سياسيا داخل اإلقليم 
من�ذ أكثر م�ن 30 عام�ا أدى اىل قيام 
جبهة سياس�ية لتكون القوة الجديدة 
يف اإلقلي�م خ�ال االنتخاب�ات املقبلة 
س�واء كان�ت عىل مس�توى اإلقليم أو 
العراق.وللحديث أكثر حول هذا امللف، 
رأى املحلل السيايس جمعة العطواني 
يف  الحاص�ل  الس�يايس  »ال�راع  أن 
إقليم كردس�تاني ه�و ليس محصور 
ب�ن االحزاب الكردي�ة، إذ توجد هناك 
انقس�امات ومش�اكل حت�ى بداخ�ل 

الحزبن الرئيس�ين، وه�ذا ما أفرزته 
االحتجاج�ات االخرية الت�ي اندلعت يف 

االقليم بسبب فساد االحزاب«.
وقال العطواني، يف تريح ل� »املراقب 
االس�تحواذ  »عملي�ة  إن  العراق�ي« 
والهيمنة التي يمارسها حزب بارزاني 
الثق�ة  فق�دان  مرحل�ة  اىل  وصل�ت 
باملواط�ن بما يف ذلك جمه�ور الحزب 
نفس�ه«، مؤكدا أن »الش�ارع الكردي 
بات ع�ىل يقن تام بأن س�بب الجوع 
والفقر املوجود يف كردستان هو هذان 

الحزبان ودكتاتوريتهما املقيتة«.
وأض�اف، أن »كردس�تان تم�ر بفرتة 
أش�به بع�ر ديمقراطي جدي�د بعد 
أن كرس الش�عب حواج�ز الخوف من 
الحزبن وهن�اك فرص�ة متاحة أمام 
أبناء الشعب الكردي لتغيري خياراتهم 
بم�ا يتعل�ق باالنتخاب«، كاش�فا عن 
»وجود خشية لدى جماعات البارزاني 
والطالبان�ي م�ن قان�ون االنتخابات 
الجديد س�يما فقرة الدوائ�ر املتعددة 
لخش�يتهم من اعتاء أح�زاب جديدة 

للمشهد االنتخابي«.
يش�ار اىل أن عائل�ة البارزان�ي تتناقل 
الحكم بش�كل وراث�ي يف إدارة االقليم 
منذ عقود وسط سخط شعبي واسع 
جراء سياستها وفس�ادها ورسقاتها 

للمال العام.

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

س���ؤال محيرن���ي.. حي���ث تتحرك 
داعش في محيط خانقين او اطراف 
ديالى او في ص���اح الدين اين هي 

قوات البيشمركة عنهم؟
لماذا لم نجد البيشمركة حاجزا امام 
اي تحرك للحشد الشعبي او الجيش 
العراق���ي بحجة أن ه���ذه المناطق 
متنازع عليها واألمن يجب أن يكون 

مشتركا؟
الحش���د  ض���د  االس���تهداف  لم���اذا 

الشعبي فقط؟
الكمائن تحتاج الى رصد من يرصد 

لهم

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب ع�ن تحالف الفتح، مختار املوس�وي، 
الحكوم�ة  ب�ن  املباحث�ات  أن  االربع�اء،  ام�س 
االتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مرشوع 

قانون املوازنة لسنة 2021 لم تحسم حتى اآلن.

وق�ال املوس�وي، يف تري�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »املباحثات بن بغداد وكردس�تان ما 
زالت مستمرة دون التوص�����ل إىل نتيج�����ة 
قطعي�ة، ح�ول حص�ة اإلقلي�����م يف املوازن�ة 

االتح�����ادية لسنة 2021«.

وأض�اف، إن »الكث�ري م�ن النواب اش�رتطوا عدم 
التصوي�ت عىل حصة كردس�تان إال بع�د دفع ما 
بذمته م�ن دي������ون إىل بغ�داد، وكذلك حر 
عملي�ة تص����دي�ر النفط بش����ركة س�ومو 

فقط«.

، أن »جمي�ع الحس�ابات لم يتم تس�ويتها  وب�ننّ
حت�ى اآلن فيما يخ�ص املنافذ والكم�ارك، بالتايل 
املفاوضات ال تزال مستمرة، وحتى أن توصلوا إىل 
قرار فنتوقع إن اإلقليم لم يلتزم بذلك كما حدث يف 

السنوات السابقة«.

تحالف الفتح: لن نمرر الموازنة مالم يدفع اإلقليم ما بذمته إلى بغداد

كـربالء والنجــف تجــريــان مــراسم ذكــرى والدة السيدة الزهراء »ع«
املراقب العراقي/ كرباء...

ش�هدت محافظتا كرباء املقدس�ة والنجف االرشف 
تنظي�م العديد م�ن الفعالي�ات واالنش�طة الخاصة 

بوالدة السيدة الزهراء عليها السام.

وق�ال مص�در، أن »العتب�ات املقدس�ة وااله�ايل يف 
محافظتي كرباء املقدس�ة والنجف االرشف نظمت 
العديد من االحتفاالت واالنشطة الحياء ذكرى والدة 

السيدة فاطمة الزهراء عليها السام«.

واضاف ان »ملتقى الزهراء الثقايف االبداعي انطلقت 
االنبي�اء  وارث  ام�س يف جامع�ة  فعاليت�ه صب�اح 
بمش�اركة باحثن من مختلف الجامعات لتس�ليط 
الض�وء ع�ىل حي�اة ودور الس�يدة الزه�راء عليه�ا 

السام«. 
يذكر ان كرباء والنجف نرشت مظاهر الزينة والفرح 
وعمت االحتفاالت جميع االماكن، وزينت الش�وارع 

واالزقة بالزهور والورود والنرشات الضوئية.

نائــب: نسبـة الفقــر فـي الجنــــوب ارتفـعت
 الى 50 % بسبب وزيـر المـاليـة

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب عن كتل�ة النهج 
العقاب�ي،  الوطن�ي حس�ن 
ع�����دم  االربع�اء،  ام�س 
امتاك وزي����ر املالية عيل 
ع�اوي اية رؤي�ة اقتصادية 
خ�ال وضع�����ه املوازنة، 
املحافظ�ات  ان  مبين����ا 
ع�ن  زادت  الجن�����وبي�ة 

.%50
العقاب�ي، يف تريح  وق�ال 
تابعته »املراقب العراقي« إن 
»ازمة الوظائ�ف تهدد االمن 
الوطني العراقي حيث تتزايد 
التظاه����رات املحيط���ة 
الخض������راء  باملنطق�ة 
بالحق��وق  للمطالب�����ة 
ان  ح�ن  يف  املوظف�����ن 
مصفى كرب�اء يحتوي عىل 
18 ال�ف موظ�ف، 16 ال�ف 
وه�ذه  اجنبي�����ا  منه�م 
الس�كوت  يمك�ن  ال  كارث�ة 

عنها«.
أن  العق����اب�ي،  وأض�اف 

»املناطق النفطية يف الجنوب 
زادت نس�بة الفقر فيها عن 
50% وه�ي كارث�ة يتحملها 
وزي�ر املالية ال�ذي لم يضع 
للمحافظ�ات  حل�ول  اي�ة 

املحرومة«.
وأش����ار اىل أن »الحكومة 
مق�رة ولي�س لديه�ا بعد 
وال  اقتص���ادي  نظ�����ر 
تمتلك أي خطة اس�رتاتيجية 

يف بن���������اء االقتص�اد 
عرضت  وق�����د  الوطن�ي 
بي�ع ام�����وال وممتلكات 
لتس�����������ديد  الدولة 

العجز«.

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى الخب�ري االمن�ي امري عبد املنعم الس�اعدي، ان 
تأجيل االنتخابات يعد احد عوامل عودة التفجريات 
االرهابية والعمليات االجرامية ضد القوات االمنية 
يف بعض املناطق، محما الحكومة مس�ؤولية عدم 

التعامل بجدية مع امللف االمني.
»املراق�ب  تابعت�ه  تري�ح  يف  الس�اعدي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »املل�ف االمن�ي ليس باملعق�د بحيث 
اليمك�ن للحكوم�ة ان تس�يطر علي�ه، لك�ن ربما 
هناك دوافع اجنبية وكذلك سياسية الرباك الوضع 
االمني«.واض�اف ان »داع�ش االرهاب�ي يتخذ من 

املناط�ق الوع�رة واالودي�ة وكذلك االري�اف مكانا 
لاختب�اء بعيدا عن انظار الق�وات االمنية، يف وقت 
تنش�ط في�ه عن�ارصه االس�تخبارية يف املناط�ق 
التي تش�هد اس�تقرارا امنيا وبالتايل نشهد حدوث 

عمليات اجرامية اينما وجدت تلك املناطق«.
وبن ان »جدية الحكومة بالتعامل مع امللف االمني 
ليس�ت حقيقية، اذ يتوج�ب نرش الق�وات االمنية 
يف جمي�ع مناط�ق الع�راق وت�رك اجه�زة مراقبة 
ومستش�عرات حراري�ة يف املناط�ق التي تنس�حب 
منه�ا تل�ك الق�وات م�ن اجل رص�د اي تح�ركات 

ارهابية«.

أبرزها تأجيل االنتخابات.. عوامل سياسية 
لعبت دورا بعودة نشاط االرهاب

ردا عىل التعرض االخري.. الحشد الشعيب 
يطلق عملية أمنية يف نفط خانة

ًّ

املراقب العراقي/ دياىل...
تمكنت قوات الحش�د الش�عبي، امس االربعاء، من ضبط 
ع�دد من العب�وات الناس�فة واملضافات التابع�ة لداعش 
خ�ال عملية تطهري نفط خانة رشقي دياىل.وقال مصدر 
أمني، إن »الحش�د الش�عبي أطلق عملية واس�عة لتعقب 
خاي�ا داعش يف منطقة نف�ط خانة رشقي دياىل، ردا عىل 
التع�رض االرهابي االخ�ري«، مبين�ًا أن »العملية انطلقت 
م�ن 4 محاور وبمش�اركة 7 الوية يف الحش�د«. واضاف، 
أن »الحش�د تمكن خال ه�ذه العملية من ضبط عدد من 
املضاف�ات والعبوات الناس�فة التابع�ة لعصابات داعش 

االرهابية يف املنطقة«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

»من خصائص الثورة اإلسالمية في إيران«
�� إنها الثورة اإلس�امية الوحيدة الت�ي انطلقت ألجل إقامة النظام 
اإلس�امي ، ولي�س فق�ط إلس�قاط النظ�ام الدكتاتوري املس�تبد، 

ونجحت يف ذلك بالفعل.
ُرها ومفجرها ،وخطيبها األملعي. �� إن قائد هذه الثورة هو ُمنظِّ

وه�و الذي أرشف عىل تأس�يس الدولة، وس�ن الدس�تور، وتش�كيل 
الحكومة دون أن يكون جزءاً منها.

�� إن قائد هذه الثورة )اإلمام الخميني(
فقيه، وعارف، وفيلسوف ،وسيايس محنك، ومجاهد جسور، خاض 
غمار املعارضة السياس�ية ،وواجه طاغيًة من أرشس طغاة األرض 

وجبابرتها، وانتر عليه دون أن يستعن بغري الله وشعبه.
�� إن الش�عب  اإليراني ثار عىل حاكم يعتن�ق عن مذهبه واعتقاده 

الديني )بحسب الظاهر(.
��� إنها الثورة التي حافظت ع�ىل جذوتها رغم تغييب قيادتها عنها 

لعقد ونيف.
��� هذه الث�ورة ضمت جهاب�ذة املفكرين واملنظري�ن ، لكنهم كانوا 
ي�دورون يف فلك اإلم�ام الخميني  ويتمحورون حول�ه ، ويلوذون به 

عند الشدائد حتى قبل نجاح الثورة اإلسامية.
�� ه�ذه الث�ورة تمكنت من ط�رح مفاهيم جدي�دة أصبح قاموس 

املصطلح�ات السياس�ية واإلع�ام العاملي 
مرغم�اً عىل تداولها ؛ كمفهوم االس�تكبار 
العامل�ي، ومفه�وم املس�تضعفن ، وغرب 

آسيا بدالً عن الرشق األوسط إلخ ...
��� هي الث�ورة التي وقفت بوج�ه أمريكا 
ول�م تغ�ري موقفه�ا منه�ا ال حينم�ا كان 
النظ�ام العاملي ثنائي القطبية ، وال بعد أن 

استأثرت بقيادته لوحدها.
��� هي الث�ورة التي اس�تمر فيها ش�عار 

املوت ألمريكا _للمنظومة السياسية وليس 
الش�عب طبعاً _ولم يفرت هذا الشعار ، وحافظ عىل جذوته وتوارثته 

أجيال الثورة بذات القوة التي انطلق فيها.
���� إنها الثورة التي تخطت حدوده�ا الجغرافية والقومية ، وحتى 

الدينية.
فتأثر فيها العربي والرتكي واإلفريقي وجملة من الغربين .

��� إنها الث�ورة التي ش�ملت تغي�ري الدس�تور ،والنظام الس�يايس 
،والس�لطة ،والعاق�ات الدولي�ة ،والثقاف�ة املجتمعي�ة ،واملناه�ج 
الرتبوي�ة ،والعقيدة العس�كرية، وارتبطت بالغيب اإللهي ورس�خت 
مفهوم الس�عادة األخروي�ة إىل جنب الرفاهي�ة والخدمات يف الواقع 

املعاش .
�� إنها الثورة الوحيدة التي حورصت يف بواكري انطاقتها حتى يومنا 
هذا . وُش�نَّْت عليها حرٌب كوني�ة ، وهي الزالت تحبو يف عامها األول 

، لكنها أصبحت أقوى من محارصيها وغدت ِندنّاً لهم يف كل صعيد .
��� إنها الث�ورة الوحيدة التي س�نت قانوناً يل�زم الحكومة اإليرانية 

بدعم القضية الفلسطينية .
��� إن هذه الث�ورة أكثر ما يقلق إرسائيل وأكرب  يشء تخش�اه ؛فقد 
أعلن�ت حتى قبل نجاحه�ا أن إرسائيل عدوة له�ا . وهو أمر يف غاية 

املبدئية وأبعد مايكون عن الرباغماتية.

سياسة..

بالــوثيقـة

القض����������اء  يح�����دد 8 شب�������������اط 
موعدا لمحاكمة وزير الكهرباء السابق 

بقضايا فساد.

ماجد الشوييل
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رأى عضو مجلس النواب برهان املعموري أن اس�تمرار التهريب تسببت 
بإنه�اك االقتصاد املحيل، داعي�ًا القوات األمنية إىل تش�ديد قبضتها عىل 
املنافذ والرشيط الحدودي.وقال املعموري يف بيان ، إنه “ما زالت عمليات 
إدخ�ال البضائع إىل البالد وإخراجها بصورة غري رشعية تجري عىل قدم 
وساق”، مبينا أن “االجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء لضبط 
املناف�ذ الحدودي�ة لم ترت�ق ملس�توى الطموح”.وأضاف، أن “ش�بهات 
الفس�اد يف املناف�ذ الحدودية تعد من أكرب امللفات التي لم تتخذ بش�أنها 
التداب�ري الالزم�ة”، مطالبا اللجنة العليا ملكافحة الفس�اد ب�”إيالء ملف 
الح�دود أهمي�ة قصوى للحد من عملي�ات التهريب”.وتاب�ع املعموري، 
ان “استمرار تهريب الس�لع واملنتجات وبالخصوص االستهالكية منها 
س�بب رئيس يف انهاك االقتصاد املحيل ، محذراً من انعكاساتها الخطرية 

عىل تراجع القطاع الخاص وازدياد نسب البطالة والفقر”.

المعموري: التهريب أنهك 
االقتصاد المحلي

عاودت مبيع�ات البنك املركزي العراقي م�ن العملة الصعبة ، 
لإلرتفاع مرة اخرى بنس�بة تبلغ 26.47% لتصل اىل 86 مليون 
دوالر.وذك�ر مص�در، أن البنك املرك�زي العراقي ش�هد خالل 
مزاده لبي�ع ورشاء العمالت االجنبية اليوم ارتفاعا يف مبيعاته 
بنسبة 26.47 % لتصل اىل 86 مليونا، و162 ألف دوالر، غطاها 
البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دوالر، مقارنة 
بيوم امس الثالثاء حيث بلغت املبيعات فيها 68 مليونا، و281 
أل�ف دوالر.وأضاف أن جميع املبيع�ات ذهبت لتعزيز االرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات ، فيما لم يتم البيع 
بش�كل نقدي.وأش�ار املصدر، إىل أن 15 مرصف�ا قامت بتلبية 

طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

البنك المركزي يسجل قفزة في 
االقت�صاديمبيعاته من العملة الصعبة

تنفذ املالكات املختصة يف العتبة الحس�ينية املقدسة 
مرشوع�ا يعت�رب االك�رب واالول م�ن نوع�ه يف البالد، 
إلنش�اء مدين�ة صناعي�ة متكامل�ة بدأت بخمس�ة 
مشاريع مهمة للوصول اىل شعار »صنع يف العراق«.
وقال مدير اعالم العتبة عيل شرب يف بيان ، ان “العتبة 
الحس�ينية وضم�ن توجهاتها الوطني�ة لدعم املنتج 
الوطني من خالل مشاريع واعدة، سواء االستثمارية 
او الخدمية منها، تبنت انش�اء مدينة صناعية كربى 
بمحافظة كربالء املقدس�ة س�تضم بمرحلتها االوىل 
خمسة معامل صناعية مهمة سرتفد السوق املحلية 

بحاجتها من املنتجات فائقة الجودة”.
وأضاف شرب، أن “املعامل الخمسة انجز اثنان منها، 

االول إلنت�اج الثالج�ات ونفذ عىل مس�احة تصل اىل 
ثمانية آالف و350 م�رتا مربعا، والثاني للكايش عىل 
مس�احة ثمانية االف م�رت مربع وس�تبلغ انتاجيته 
500 م2 يف الس�اعة وهو يف ط�ور العمل التجريبي”، 
مضيف�ا ان “املعامل الثالثة االخرى من بينها: معمل 
لصناعة االثاث واالبواب والديكورات الخشبية وينفذ 
عىل مساحة خمس�ة آالف و700 مرت مربع ووصلت 

نسب انجازه
يذك�ر أن املدين�ة الصناعي�ة الكربى الج�اري العمل 
به�ا يف محافظ�ة كربالء، تص�ل مس�احتها اىل 500 
دونم وس�تضم مختلف انواع الصناعات والقطاعات 

الهامة.

العتبة الحسينية تنفذ أكبر مشروع صناعي في العراق
أفاد مصدر س�يايس مطلع ، بأن س�عر رصف 
ال�دوالر س�ريتفع إىل 150 ألف دين�ار لل� 100 
باالس�تعجال  االم�ر  ت�اليف  إىل  داعي�ا  دوالر، 
باستجواب وزير املالية وإرجاع سعر الرصف 

إىل 120 ألف.
وقال املصدر ، إَن »س�عر رصف الدوالر مقابل 
الدينار العراقي، س�يصل اىل )150( الف دينار 
لكل 100 دوالر ، بعَد إقرار املوازنة اإلتحادية«.
وأوض�ح املص�در أن »الربملان س�يصوت عىل 
الفق�رة الت�ي ُتحدد س�عر الرصف ب��)145( 
ليس�تلمها البن�ك املركزي العراق�ي ب�)147( 

وبالت�ايل ُتب�اع للمواطن الورق�ة ذات ال� 100 
دوالر ب��)150( ال�ف دينار«، داعي�ا إىل »تاليف 
ازم�ة خانق�ة ع�رب االس�تعجال باس�تجواب 
وزير املالية وبعدها نقض قراراته واس�رتجاع 
أل�ف   120 إىل  دوالر  ال��100  س�عرف رصف 

دينار«.
وكان وزير املالية عيل عالوي قد تسبب بأزمة 
اقتصادي�ة أرضت املواطن�ن بش�كل مب�ارش 
عندم�ا ق�رر رفع س�عر رصف ال�دوالر، فيما 
ت�م تحدي�د موع�د الجلس�ة الربملاني�ة املقبلة 

الستجوابه إزاء ذلك.

مصدر: بعد التصويت على الموازنة سيرتفع سعر صرف الـ100 دوالر إلى 150 ألف دينار

مزارعو الطماطم في البصرة 
يطالبون بغلق المنافذ 
الحدودية امام المستورد

الذهب يلتقط أنفاسه بعد 
ثالث جلسات من التراجع

محص�ول  مزارع�ي  م�ن  املئ�ات  تظاه�ر   
الطماط�م يف م�زارع قض�اء الزب�ري وناحية 
سفوان غربي البرصة للمطالبة بغلق املنافذ 
الحدودي�ة امام دخول الطماطم املس�توردة 
خالل موسم الجني.وطالب املزارعون خالل 
تظاهرته�م يف الطري�ق الرئي�ي بمنطق�ة 
الربجس�ية الحكومة االتحادي�ة بتنفيذ قرار 
غل�ق جمي�ع املناف�ذ الحدودية ام�ام دخول 
الطماط�م املس�توردة حت�ى انتهاء موس�م 

جني املحصول وتسويقه من البرصة .

ث�الث  بع�د   ، الذه�ب  اس�عار  ارتفع�ت   
جلس�ات من الرتاجع ليتداول عىل مستوى 

1838.82 نقطه.
وارتفعت اس�عار الذهب بع�د ان انخفض 
مؤرش الدوالر بنس�بة 0.01% ليتداول عند 
مس�توى 91.088 بالوق�ت الح�ال، مم�ا 
يجع�ل املس�تثمرون يتجه�ون نحو رشاء 
الذه�ب باعتب�اره امل�الذ االم�ن يف الوق�ت 

الحارض.
كم�ا وترتقب األس�واق البيان�ات الصادرة 
من قبل االقتصاد األمريكي والكش�ف عن 
بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة 

مؤرش التغري يف وظائف القطاع الخاص.
االخ�رى،  النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنس�بة 
ارتفعت أسعار البالتينيوم 0.18% لتتداول 
حالي�اً عن�د 1,100.23 نقط�ة، وارتفعت 
أيضاً العقود اآلجلة ألس�عار الفضة بنسبة 

0.56% لتتداول عند 26.960 نقطة.

ملفات عدة تواجه وزير المالية في استجوابه.. 
»الــدينار« والقـروض« على رأسهـا 

الحكومة تضحي بـ »عالوي« من أجل بقائها

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
تس�عى كتل سياس�ية إىل تفعيل اس�تجواب وزير 
املالية ويف مقدمتها النزاهة الربملانية بسبب فشل 
الوزي�ر يف إدارة امللف االقتصادي واملايل , فضال عن 
تسببه بإغراق العراق بقروض خارجية وبرشوط 
مجحف�ة , أدت اىل رفع الدعم لجمي�ع القطاعات 
الحيوية التي تمس املواطن , فضال عن عدم إعداد 
خطط علمية الدارة مالية البالد وتفعيل القطاعات 
الخاصة , واالخطر يف ملفات االستجواب هو رفع 
قيم�ة ال�دوالر أم�ام الدين�ار ، م�ا أدى اىل ارتفاع 
االس�عار يف االس�واق املحلية وبالتايل رفع معدالت 
البطالة والفقر وغي�اب النمو االقتصادي , ويبدو 
أن الكتل السياس�ية  التس�تطيع استجواب رئيس 
الوزراء بسبب الظرف الراهن وما يرتتب عليه من 

فراغ دستوري يف حال إقالته .
لجن�ة النزاهة النيابية كش�فت، عن أب�رز ملفات 
اس�تجواب وزي�ر املالي�ة ع�يل ع�الوي يف مجلس 
الن�واب ، هو فش�له يف تقديم خط�ة تعزيز موارد 
حقيقية اس�تنادا لقانون االقرتاض املصوت عليه 
من قبل مجلس النواب يف ش�هر أيار 2020، والذي 
أل�زم الحكومة  ووزارة املالي�ة بتقديم خطة عمل 

خالل 20 يوماً”.
وبين�ت أن “امللف اآلخر، هو الفش�ل يف الكثري من 
امللف�ات التي أهمه�ا االعتماد عىل الق�روض ولم 
يُق�ْم بتنمي�ة املوارد االخ�رى, فضال ع�ن الكارثة 
االخرية التي ختمت فيه�ا وزارة املالية 2020 هي 
زيادة سعر الدوالر مقابل الدينار العراقي، وغريها 

الكثري من امللفات، التي سوف تمهد إىل إقالته.

مختص�ون أك�دوا أن الفش�ل الواض�ح يف عم�ل 
الحكوم�ة واملطالبات بإقالته�ا دفعها اىل املوافقة 
عىل اس�تجواب وزي�ر املالية ليك�ون ضحية لذلك 
الفش�ل مقاب�ل بقائه�ا ، وه�ي رغب�ة سياس�ية 
بالدرج�ة االوىل ولبي�ان أن الحكوم�ة ديمقراطية 

الهوى إعالميا , أما ملفات االستجواب فهي كفيلة 
بإقالت�ه من منصبه بس�بب الق�روض الخارجية 
والداخلي�ة ,  لك�ن إرصار الحكومة عىل االقرتاض 
واس�تمرار هذه السياس�ة يف موازن�ة العام الحايل 
سيتحملها الوزير وحده والضري عند الحكومة من 

إقالته , وفيما يتحدث البعض عن إمكانية تسويف 
جلس�ة االس�تجواب كما حصل مع محافظ البنك 
املرك�زي ,فه�ذا اليمكن ك�ون املص�ارف الخاصة 
واملرتبط�ة بالكتل السياس�ية والت�ي تربحت من 
جراء تغيري رصف الدوالر دافعت عن املحافظ ألنه 

لها يف قروض مستقبلية تحصل عليها . أَمَّ
ويرى الخبري االقتصادي إياد املالكي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراقي(: أن وزير املالية الحايل فش�ل 
بش�كل كب�ري يف إدارة املل�ف امل�ايل للب�الد , بل إنه 
أغرقها بدي�ون إضافية تعج�ز الحكومة الحالية 
واملقبل�ة عن تس�ديدها ك�ون االقتص�اد العراقي 
أح�ادي الجان�ب ول�م تفع�ل الحكوم�ة الجوانب 
الصناعي�ة والزراعي�ة وغريه�ا , وه�و يتحم�ل 
ما آل�ت اليه البالد م�ن ارتفاع مع�دالت التضخم 
والبطال�ة والفق�ر , وانكماش االس�واق بس�بب 
ارتفاع االس�عار الناتج عن قراره بتخفيض قيمة 
الدينار مقابل الدوالر .وتابع املالكي: والنس�تبعد 
إقالته يف أول جلس�ة اس�تجواب له , وهذا بسبب 
أن الحكومة تريد إظه�ار ديمقراطيتها , لذلك لن 
تعرتض عىل إقالته من أجل بقائها يف الحكم , كما 
أن الكتل السياس�ية لن تغامر م�رة أخرى بكرس 
نصاب جلس�ة اس�تجواب وزير املالية كما حدث 
مع محافظ البنك املركزي  حفاظا عىل س�معتها 

بأنها ضد الفساد.
يش�ار اىل أن النزاه�ة الربملاني�ة ح�ددت موع�دا 
الستجواب وزير املالية بسبب موازنة العام الحايل 
الت�ي وصف�ت بالكارثي�ة بس�بب ارتف�اع رصف 
ال�دوالر والقروض الكثرية , فضال عن تهميش�ها 
ملحافظ�ات الوس�ط والجن�وب وإعط�اء االولوية 
لحصة االقليم , رغ�م عدم وجود اتفاق لغاية اآلن 
بس�بب مماطلته، ومن املؤمل أن تش�هد الجلسة 
مفاجئ�ات ق�د تؤدي اىل تس�ويفها وس�ط إرصار 

برملاني عىل استكمالها.

أغلق�ت األس�هم اليابانية ع�ىل ارتف�اع ، فيما قادت 
أس�هم رشكات النقل املكاس�ب، إذ تلق�ت املعنويات 
يف الس�وق الدع�م من موجة صع�ود بقيادة رشكات 
املاضي�ة،  الليل�ة  س�رتيت«،  »وول  يف  التكنولوجي�ا 

وتوقعات بأرباح قوية للرشكات املحلية.
وصع�د امل�ؤرش نيك�ي القي�ايس واح�دا يف املئ�ة إىل 
28646.50 نقطة، بينما قفز املؤرش توبكس األوسع 

نطاقا 1.3 يف املئة إىل 1871.09 نقطة«.
واختتمت األسهم األمريكية الجلسة عىل ارتفاع قوي 
للي�وم الثاني عىل التوايل بدعم من مكاس�ب ألمازون 
وألفاب�ت الرشك�ة األم لجوج�ل قب�ل إع�الن نتائ�ج 
أعمالهما، وبفضل تف�اؤل إزاء إحراز تقدم يف حزمة 
أمريكي�ة للتخفي�ف م�ن تداعيات ف�ريوس كورونا.
وارتفع�ت جمي�ع م�ؤرشات القطاع�ات الفرعية يف 
بورص�ة طوكيو البال�غ عددها 33 باس�تثناء واحد، 
فيما قادت أسهم رشكات الطريان والنقل الربي التي 

عصفت بها الجائحة املكاسب.
وقف�ز س�هم الخط�وط الجوي�ة الياباني�ة )جابان 
إيرالينز( 6.56 يف املئة، بينما ارتفع س�هم إيه.إن.إيه 

هولدينجز 2.9 يف املئة.
وربح س�هم سكك حديد وس�ط اليابان، التي تشغل 
القط�ارات فائق�ة الرسع�ة التي تربط ب�ن طوكيو 
وأوس�اكا، 5.47 يف املئة. وزاد سهم سكك حديد غرب 
اليابان 6.86 يف املئة وقفز س�هم س�كك حديد رشق 

اليابان 5.48 يف املئة.
ومددت اليابان ، حالة الط�وارئ يف طوكيو ومناطق 
أخرى ملدة شهر آخر، إذ تسعى ملواصلة السيطرة عىل 
تف�ي كوفيد-19، عىل الرغم م�ن أن عدد اإلصابات 

اليومية بدأ يف االنخفاض.

أسهم اليابان تغلق مرتفعة 
مع تحسن المعنويات بفضل 

أرباح قوية للشركات
ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك ، 
لتصل اىل ما يقارب من 57 دوالر 
متاثرة ارتفاع الخامات النفطية 

االخرى.
وذك�رت منظمة أوب�ك يف تقرير 
إن »س�عر س�لة أوبك م�ن ثالثة 
ارتف�ع  للخ�ام  برمي�اًل  ع�رش 
اىل  ليص�ل  دوالر   1.76 بمق�دار 
بالي�وم  56.80 دوالراً، مقارن�ة 

السابق الذي بلغ 55.13 دوالراً«.
وعزا بعض املختصن ان اسعار 
بأس�عار خامات  تأث�رت  اوب�ك 
برن�ت واالمريكي الت�ي ارتفعت 
الي�وم ايض�ا متأث�رة بخف�ض 
انت�اج اوبك وتراج�ع مخزونات 
النف�ط االمريكي�ة ال�ذي انعش 
الطل�ب ع�ىل النفط يف االس�واق 

مرة اخرى. 

أسعار سلة أوبك تقفز إلى نحو 57 دوالرًا

أرقام واقتصاد
20

الف طن من السكر تعاقدت 
لشرائها وزارة التجارة 

لتوزيعها ضمن مفردات 
البطاقة التموينية

80

مليون دينار مبلغ القرض 
الذي يمنحه مصرف 

الرشيد للمشاريع الصغيرة 
للحد من البطالة

�ذت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة أوامر القب�ض والتحرّي  نفَّ
فن يف رشكة  الص�ادرة بحق عدٍد م�ن املس�ؤولن واملُوظَّ
توزي�ع املُنتجات النفطيَّة يف محافظة واس�ط؛ وذلك عىل 
خلفيَّة ش�بهادت اخت�الس كمياٍت كبريٍة م�ن مواّد زيت 
الغاز والبانزين والنفط.وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة 
ت بإرشاف  إن »أوام�ر القبض الصادرة عن القض�اء وتمَّ
ن مالكات  جهات إنفاذ القان�ون باملُحافظة، أفادت بتمكُّ
مكتب تحقيق الهيئة باملُحافظة من تنفيذ أوامر القبض 

فاً يف رشكة  والتحرّي الصادرة بحّق )13( مسؤوالً وُموظَّ
توزيع املُنتج�ات النفطيَّ�ة يف املحافظة«.وتابعت الدائرة 
إنَّ أوام�ر القبض والتح�رّي الصادرة جاءت اس�تناداً إىل 
أح�كام املادة )316( من قانون العقوبات العراقي؛ وذلك 
ع�ىل خلفيَّة الدعوى الت�ي تتعلق باخت�الس )361630( 
ألف ل�رت من زي�ت الغ�از، و )99750( لرت م�ن البنزين، 
و )73948(  أل�ف ل�رت م�ن النفط.وكش�فت أن أوام�ر 
القبض التي تم تنفيذها ش�ملت مس�ؤولن وموظفن يف 

الرشك�ة،  من بينهم مديرون  وعدد من مديري األقس�ام 
والشعب ورؤس�اء اللجان الحالين والسابقن وعدد آخر 
من  املوظفن، إذ تم تس�يريهم إىل السيد قايض التحقيق 
املخت�ص؛ ال�ذي ق�رَّر تكفيلهم بكفال�ٍة ماليَّ�ٍة مقدارها 
)25( ملي�ون دين�ار لكل واح�د منهم.وكان�ت الهيئة قد 
أعلنت مطلع الش�هر الجاري ع�ن تمكنها من ضبط )5( 
مس�ؤولن يف رشكة توزيع املنتج�ات النفطيَّة  بكركوك؛ 

لتسبُّبهم بهدر )2.5( ملياري دينار.

فين بشركة الُمنتجات النفطيَّة في واسط النزاهة تنفذ أوامر قبٍض لمسؤولين وُموظَّ

أكبر شركة نفط أمريكية تخسر أكثر من 20 مليار دوالر في 2020
كش�فت رشك�ة “إكس�ون موبي�ل” ع�ن 
خسارة تكبدتها خالل الربع الرابع من عام 

2020 قدرها 20 مليار دوالر.
ورصح�ت الرشكة يف بي�ان لها نرشه موقع 
“يس إن ب�ي يس” أنها خ�رست 20.1 مليار 
دوالر خ�الل الربع األخري، وهو الربع الرابع 
عىل التوايل من الخس�ائر، بسبب تأثري وباء 

كورونا عليها.
ت�رسب نفط�ي يف منطق�ة تايم�و دولغان 
ومدينة نوريلس�ك الروسية، ترسب كميات 
أمبارناي�ا  نه�ري  يف  النف�ط  م�ن  كب�رية 

ودالديكان، روسيا
وقالت عمالق النف�ط األمريكي إنها ربحت 
3 س�نتات للس�هم باس�تثناء البن�ود خالل 
الربع الرابع، وهو ما كان متجاوًزا توقعات 
محل�يل األرب�اح بنس�بة 1% الذين ش�ملهم 
اس�تطالع رفينيتي�ف، وم�ع ذل�ك، ج�اءت 
اإلي�رادات أق�ل م�ن التوقعات عن�د 46.54 

مليار دوالر.
وأك�دت أن�ه ويف نف�س الف�رتة م�ن العام 

املايض، ربحت الرشكة 41 سنًتا للسهم عىل 
أس�اس معدل، ع�ىل إي�رادات 67.17 مليار 
دوالر.وخ�الل الربع الثال�ث من عام 2020 
، خ�رست إكس�ون 18 س�نًتا للس�هم عىل 
أس�اس مع�دل، بينما حقق�ت 46.2 مليار 

دوالر م�ن العائ�دات، وارتفع�ت أس�همها 
بنح�و 2% خالل تداول ما قبل الس�وق يوم 

الثالثاء.
م�ن جهت�ه وص�ف داري�ن وودز، رئي�س 
مجل�س اإلدارة والرئي�س التنفيذي لرشكة 

إكس�ون، ما واجهته رشكت�ه العام املايض 
بأن�ه “أكثر ظروف الس�وق تحدًيا”متوقعا 
التكالي�ف  خف�ض  إج�راءات  ت�ؤدي  أن 
الصارم�ة للرشك�ة إىل توف�ري يف النفق�ات 
الهيكلي�ة بقيم�ة 6 مليارات دوالر س�نوًيا 

بحلول عام 2023.
وق�ال: “لق�د أنش�أنا برنام�ج رأس م�ال 
مرًن�ا قوًي�ا يتناس�ب م�ع مجموع�ة م�ن 
س�يناريوهات الس�وق ويركز ع�ىل فرص 
تحقيق أع�ىل عائد لدينا لدف�ع تدفق نقدي 
أك�رب، وتغطية توزيع�ات األرب�اح، وزيادة 
إمكانات أرب�اح أعمالنا عىل امل�دى القريب 
والطويل”يش�ار إىل أن “إكسون” كانت قد 
أعلنت أمس االثنن عن خطط الس�تثمار 3 
مليارات دوالر يف احتجاز الكربون وتقنيات 

أخرى لخفض االنبعاثات.
ووص�ف البع�ض خط�وة إكس�ون بانه�ا 
متأخ�رة ج�ًدا، حي�ث ي�رون أن�ه كان عىل 
يف  لالس�تثمار  األولوي�ة  إعط�اء  الرشك�ة 

املستقبل.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير أميركي: جرائم مختلفة تالحق ترامب أهمها تزوير االنتخابات والثراء »الفاحش«

ميديابارت: السلطات الفرنسية تختلق ذرائع إلغالق محال المسلمين

المراقب العراقي/ متابعة...
فكت ميليشيات “قسد” الحصار الذي تفرضه 
منذ نحو ثالثة أسلابيع على أحياء يف مدينتي 
الحسكة والقامشيل شمال رشقي سوريا بعد 

تزايد االحتجاجات والغضب الشعبي.
وتم التوصلل التفاق بفك حصلار مجموعات 
“قسلد” املرتبطلة باالحتلالل األمريكلي عن 
مناطلق سليطرة الدوللة يف مدينة الحسلكة 
والقامشليل بعلد اجتماعلات مكثفلة جلرى 
قسلم يف مدينة القامشليل وقسلم آخر خارج 

محافظة الحسكة .
وقال محافظ الحسكة، غسان خليل: “طبعا، 
اليوم بلدأوا بإجراءات فلك الحصار عن مركز 
مدينلة الحسلكة وعلن حيي طلي وحلكو يف 
القامشيل ونأمل ان يسلتمر فتح هذه الطرق 
كلي يتلم تأملن كل مسلتلزمات املواطن من 
املشلتقات النفطيلة التي هم باملس الحاجة 
لهلا يف هذه الظروف وهذا الجلو البارد وايضا 
امللواد الغذائيلة واالدويلة”. واالتفلاق يقيض 
بسلماح دخول املواد الغذائية والشلاحنات إىل 

الشيخ مقصود بمدينة حلب وتل رفعت بريف 
حلب، وباملقابل فك الحصلار وإزالة الحواجز 
عى مداخل مركز مدينة الحسكة، وحيي طي 

وحلكو يف مدينة القامشيل.
والحصلار اللذي فرضته مجموعات “قسلد” 
املرتبطة باالحتالل األمريكي اسلتمر لعرشين 
يوملا وحلرم األهلايل ملن امللواد األساسلية 
ملقوملات الحيلاة من طحلن للمخابز ووقود 
ونقلص يف األدوية وعرقلة وصلول الطالب إىل 

مدارسهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
استهدفت قوات االحتالل الصهيوني، 
والصياديلن  املزارعلن  األربعلاء، 

الفلسطينين يف غزة.
وذكلرت وكالة “فلسلطن اليوم” أن 
قلوات االحتلالل أطلقلت الرصلاص 
الحلي وقنابل دخانية صلوب أرايض 

املنطقلة  يف  الزراعيلة  املواطنلن 
الحدوديلة رشق مدينة خلان يونس، 
جنوب قطاع غزة وأجلرت املزارعن 
وقلوع  دون  أراضيهلم  تلرك  على 
إصابلات. وهاجملت زوارق بحريلة 
العدو مراكب الصيادين الفلسطينين 
يف بحلر منطقة السلودانية، وفتحت 

خراطيلم امليلاه صوبهلا وهلي على 
بعلد ثالثلة أميلال بحريلة، وأجرت 
الصياديلن على الخروج إىل شلاطئ 
البحر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات 

بن صفوف الصيادين.
يشلار اىل ان قوات العلدو الصهيوني 
تتعملد يوميلاً اسلتهداف املزارعلن 

ورشق  شلمال  الزراعيلة  األرايض  يف 
القطلاع بإطلالق الرصلاص صوبهم 
وتجريفهلا  أراضيهلم  يف  والتوغلل 
وتخريلب مزروعاتهلم ومنعهلم من 
فالحتهلا، إضافلة إىل تنغيلص حياة 
الصياديلن يف بحر غلزة، ومنعهم من 

ممارسة مهنة الصيد.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللن مكتب القائلد العام للجيلش يف ميانمار عن 
تشلكيل مجلس جديلد إلدارة الدولة يتألف من 11 

عضوا، وذلك “بموجب املادة 419 من الدستور”.
ويضم املجلس، الذي يرأسله القائلد العام للجيش 
ملن أونغ هالينلغ، 10 أعضاء آخريلن من بينهم 

نائب القائد العام الجنرال سو وين نائبا للرئيس.
وأعللن مجللس إدارة الدوللة عن تعيلن مدع عام 
جديلد، ومراجلع علام، ومحافلظ للبنلك املركزي 
امليانملاري، ووزراء للملوارد الطبيعيلة والحفاظ 
على البيئلة، والبنلاء، ورؤسلاء مجاللس مناطق 
يانغلون  منطقتلي  باسلتثناء  البلالد  وواليلات 
وأيلاروادي، إضافة إىل تعيينلات جديدة يف الهيئات 

األمنيلة. وتنص امللادة 419 من الدسلتور عى أن 
القائد العام لقوات الدفاع الذي نقلت إليه السلطة 
السيادية، له الحق يف ممارسة السلطة الترشيعية 
التنفيذيلة القضائية. ويجوز للقائلد العام لقوات 

الدفاع ممارسلة السللطة الترشيعية إما بنفسله 
أو بواسلطة هيئة تضمه. ويمكن ممارسة أو نقل 
السللطة التنفيذية والسللطة القضائيلة إىل هيئة 

مناسبة يتم تشكيلها أو شخص مناسب.
وصباح االثنن، اعتقل العسكريون زعيمة ميانمار 
أونلغ سلان سلو كلي ومسلؤولن كبلار آخرين، 
وأعلنوا حالة الطوارئ ملدة عام وسللموا السللطة 
إىل قائد الجيش من أونغ هالينغ االثنن، يف انقالب 
نلددت بله األملم املتحلدة وعلدد ملن دول العالم 
مطالبلة باإلفراج عن املعتقلن والعودة إىل املسلار 
الديمقراطي. داخليا، دعا حزب “الرابطة الوطنية 
للديمقراطيلة” وقوى أخرى لحملة عصيان مدني 

احتجاجا عى استيالء الجيش عى السلطة.

عصابات »قسد« تفك الحصار عن الحسكة

بعد االنقالب .. الجيش يشكل مجلس إدارة الدولة في ميانمار

االحتالل يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

المراقب العراقي/ بغداد...
قال موقع “ميديا بارت” اإلخباري الفرنيس إن 
السللطات املحلية طلبت من مفتشيها اختالق 
“ذرائلع قانونيلة”، إلغالق محلالت املواطنن 

املسلمن يف البالد.
وتواصلل السللطات اتبلاع سياسلات التمييز 
بحلق املسللمن، يف الوقلت اللذي تبحلث فيه 
ملن  )جلزء  الفرنسلية  الوطنيلة  الجمعيلة 
الرملان( مرشوع قانون “مبادئ تعزيز احرتام 

قيلم الجمهوريلة”، بعدما كان يحمل سلابقا 
اسلم “مكافحلة االنفصالية اإلسلالمية“، إثر 

انتقادات واسعة.
وحسلب املوقلع املذكلور، فإن فلرق مكافحة 
االنفصالية اإلسلالمية التابعة لوزارة الداخلية 
التلي تلم تشلكيلها يف كانلون الثانلي 2020، 
نفذت 18 ألف عملية مراقبة وتفتيش منذ ذلك 
التاريخ، تم خاللها إغلالق أكثر من 400 محل 

ومؤسسة للمسلمن.

وطالبلت اللوزارة املفتشلن بل“فلرض رقابة 
شلديدة عى محالت املسلمن، فضال عن إيجاد 
أية ذريعة قانونية إلغالق تلك املحالت، والتأكد 
من امتالك صاحبها أي نزعلة انفصالية، مثل 
اإلخالل بمعايري قانون العمل”. وتوصل املوقع 
اإلخباري إىل وثيقلة بريد إلكرتوني يظهر فيها 
تعليمات الوزارة للمفتشلن إليجاد أي مسوغ 
قانوني إلغلالق مطعم يف منطقة مدينة مولن، 

جنوبي باريس .

المراقب العراقي/ بغداد...
االمريكلي،  روسلتوري  ملوقلع  تقريلر  كشلف 
التلي  االربعلاء، علن وجلود علرشات الجرائلم 
تالحلق الرئيلس الخلارس دوناللد تراملب، فيما 
بن ان على رأس تلك الجرائلم تزوير االنتخابات 
والثلراء الفاحلش. وذكلر التقريلر أن ”تجاهلل 
ترامب الصارخ للقانلون يعتر جزءا من عالمته 
التجاريلة ، لكنله االن للم يعلد رئيسلا وأصبلح 
عرضلة لعواقب غيلاب القانلون الواضح، حيث  
تواصل املنطقة الجنوبية يف نيويورك تحقيقاتها 
ملع دوناللد تراملب يف جرائلم مختلفلة ، والتي 
قلد تشلمل التهلرب الرضيبلي أو أنلواع أخلرى 

ملن االحتيلال، حتى أنله من املحتملل أن املدعي 
العلام يف مقاطعة فولتون يف واليلة جورجيا ، قد 
يحاكم ترامب بتهمة تزوير االنتخابات ، املتعلقة 
بجهوده للتالعلب باألصوات املزيفلة وتصنيعها 
كجلزء من مؤاملرة االنقالب”. واضلاف انه ” يف 
حلال قيام ادارة بايلدن واألغلبية الديمقراطية يف 
الكونغلرس تحقيًقا شلامالً يف الجرائم واألفعال 
السليئة األخرى لرئاسلة ترامب ، فملن املتصور 
أن الرئيلس السلابق قد يواجله محاكمة جنائية 
ومدنيلة، وقد  يواجه ترامب أيًضا التحدي العميل 
املتمثل يف اسلتحقاق مئلات املالين من الدوالرات 
من القلروض املرصفية لرشكته ، وهي القروض 

التي ضمنها شخصًيا ولم يعد بإمكانه استخدام 
الرئاسة لحماية نفسه منها”. وتابع أن ”مؤامرة 
ترامب االستبدادية والكلبتوقراطية مستمرة. لقد 
جملع ما ال يقل عن 30 مليلون دوالر من أعضاء 
طائفتله السياسلية يف األسلابيع التلي تلت يوم 
االنتخابلات ، وهي أموال كانت تهدف ظاهرًيا إىل 
تمويل جهوده إللغاء االنتخابات الرئاسلية لعام 
2020 وإلغلاء فوز جو بايدن، لكن  لم يتم إنفاق 
الكثلري من هلذه األموال بعلد ، ويمكلن لرتامب 
اسلتخدامها ملجموعة واسعة من األغراض ، مثل 
تمويلل رئاسلة الظل الخاصلة بله والتمرد ضد 

الديمقراطية األمريكية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
يسلتذكر الشلعب االيراني، الذكرى »42« للثورة االسلالمية الكرى 

التي فجرها روح الله االمام الخميني قدس رسه الرشيف.
وتوافلق االيلام العرشة االوىل من شلباط من كل علام ذكرى الثورة 
االسلالمية وسقوط نظام الشاه الفاسلد عى يد مفجر الثورة الذي 

التف حوله الشعب وحقق مبتغاه يف »11« شباط عام 1979.
وتجري نشلاطات عدة يف الجمهورية االسالمية طيلة االيام العرشة 

التي سميت بل«عرشة الفجر«.
يشار اىل انه يف عام 1979 عاد اإلمام الخميني من املنفى، واستطاع 
ملن تثبيت دعائلم الجمهورية االسلالمية التي الزالت مسلتمرة اىل 
اليلوم عى الرغلم من الضغلوط التلي مارسلتها االدارة االمريكية 

وحروب االنابة التي خاضتها ضدها.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف حقوقيون سعوديون عن استمرار انتهاكات النظام السعودي 
خالل شلهر كانون الثاني املايض، بحق معتقيل الرأي الذين ترفض 

اململكة إطالق رساحهم رغم املطالبات الدولية واملحلية.
وذكر نشلطاء سلعوديون أن عدداً من معتقيل الرأي يف السلعودية 
نفلذوا إرضابلا علن الطعلام احتجاجلا عى سلوء املعامللة داخل 

املعتقالت السعودية سيئة الصيت.
ويواصل مؤسلس جمعية االتحاد الحقوقلي محمد العتيبي املعتقل 
للدى النظلام السلعودي إرضابه لليلوم الخامس عرش على التوايل 

احتجاجاً عى سوء املعاملة واألوضاع املرتدية يف معتقله.
وكان القضاء السلعودي أصلدر بحق العتيبي حكماً بالسلجن ملدة 
14 عاملاً، بعد أن القت القبض عليه السللطات القطرية وسللمته 
للسلعودية يف 2017، وهو عى وشلك صعود سللم الطائلرة قاصداً 

النرويج لطلب اللجوء السيايس.
ويف أحدث تقارير املنظمة السلعودية األوربيلة املتخصصة بحقوق 
االنسلان يف السعودية، كشفت عن 102 امرأة سعودية أقدم النظام 
السلعودي عى اعتقالهن خالل السلنوات املاضية من بينهن قارص 

وحاملتن أنجبن داخل املعتقل.

عشرة الفجر .. الشعب االيراني 
يستذكر الثورة الكبرى

السعودية تنتهك حقوق 
مواطنيها في السجون

إيران ُتقلق الغرب بأحدث االختبارات 
الصاروخية الناجحة

المراقب العراقي/ متابعة
جمهوريلة إيلران اإلسلالمية، باعتبارهلا 
واحلدة ملن 10 دول يف العالم لديها القدرة 
املحليلة عى إطلالق األقملار الصناعية يف 
مدار األرض، قدمت نفسلها للعالم كالعب 
جديد منذ حوايل عرش سنوات مع صاروخ 

»سفري« الحامل لألقمار الصناعية.
وبعد عدة عمليات إطالق ناجحة لصاروخ 
»سلفري«، ظهلر صلاروخ إيرانلي جديلد 
حامل لألقمار الصناعية أثقل وزًنا يسمى 
»سيمرغ« يف املدار، والذي لم يحقق النجاح 
املطلوب ألسباب فنية، ودفعت هذه املسألة 
بعض املنافسلن األجانلب وأعداء إيران إىل 
املنلاورة عللی إنهاء قلدرة إيلران التقنية 
والعلميلة يف هلذا املجال، فانتهلى األمر يف 
مايو من هذا العام بإطالق ناجح ومفاجئ 
لقمر »نلور« الصناعي بواسلطة صاروخ 
»قاصلد« الحاملل لألقملار الصناعية من 
الصحراء الوسطى إليران عى ارتفاع 425 

كم.
وملع حللول الرابع عرش من شلباط، يوم 
صناعلة الفضلاء يف إيران، بلث التلفزيون 
اإليرانلي ألول ملرة صلور التجربة األخرية 
لجيل جديد من الصواريخ الحاملة لألقمار 

الصناعية يسمى »ذو الجناح«.
ويف هذا الرنامج، قدَّم السيد أحمد حسيني 
املتحدث باسم املجموعة الفضائية التابعة 
للوزارة الدفاع اإليرانيلة، إيضاحات مهمة 
للغايلة حول خارطلة الطريق واسلتمرار 
مرشوع الفضلاء اإليراني يف مجال األقمار 

الصناعية.
ووفق هلذه اإليضاحلات، فلإن الصاروخ 
الحاملل لألقملار الصناعیلة »ذو الجناح« 
هلو يف الواقع نظام من ثلالث مراحل، أول 
مرحلتلن منه يسلتخدم الوقلود الصلب، 

واملرحلة األخرية تستخدم الوقود السائل.
وبالنظر إىل شكل الصاروخ وقت االختبار، 
يتضح أن االختبار الذي جری علی صاروخ 
»ذو الجنلاح« الحامل لألقملار الصناعیة، 
واللذي بثلت صلوره أيًضلا، كان إلحلدى 
املراحل الثالث املعنية عى ما يبدو. ويف هذه 
املرحللة، كان نظام الدفع نشلًطا ملدة 70 
ثانية، وكان قلادًرا عى الوصول إىل ارتفاع 

15 كم.
وتبلغ قوة املرحلتن األوىل والثانية من هذا 
القمر الصناعي، وهما من الوقود الصلب، 
74 طًنا لكل منهملا، ويمكن أن تصل هذه 

القوة إىل 100 طن.
کما يبلغ قطلر محلركات املرحلتن األوىل 
والثانيلة التلي تعملل بالوقلود الصلب يف 
صلاروخ »ذو الجنلاح« الحاملل لألقملار 
الصناعیة، والتلي تعّد أقوى مراوح الوقود 
الصللب يف جميلع أنحاء إيلران حتى اآلن، 

1.5 ملرت، ويصل قطر املرحللة الثالثة إلی 
1.25 مرت.

كذللك، يبلغ الطول الكاملل لهذا الصاروخ 
الحاملل لألقملار الصناعیلة 25.5 ملرًتا، 
ووزنله 52 طًنلا، ويمكنله إيصلال قملر 
صناعلي يلزن 220 كجلم أو سلسللة من 
املقذوفات املتعددة بوزن نهائي 220 كجم 

إىل مدار 500 كم.
وللمقارنلة، من الجيلد معرفة أن صاروخ 
الصناعيلة،  لألقملار  الحاملل  »سلفري« 
الصواريلخ  ملن  األول  الجيلل  باعتبلاره 
اإليرانيلة الحامللة لألقملار الصناعيلة يف 
قطلاع الدفلع القطلري، كان يبللغ حوايل 
1.25 مرت ووزنه اإلجمايل 26 طًنا، ويمكنه 
إيصلال قملر صناعلي بلوزن 50 كجم إىل 

مدار 450 كم يف الحد األقصی.
واملثلال الثانلي، لفهم قوة هلذا الصاروخ 
الحامل بشكل أفضل، هو أن »ذو الجناح« 
بمراحلله الثلالث الكاملة، يمكنله إطالق 
حوايل 10 أقمار »نلور« الصناعية التي تم 
إطالقها يف الفضاء يف مايو بواسطة سالح 

الجلو التابع للحلرس الثلوري اإليراني، يف 
عملية إطالق واحدة.

ويف االختبلار األخلري، اللذي تلم إجلراؤه 
للمرحللة األوىل ملن الوقلود الصلب فقط، 
تم تركيب سلسللة من أجهزة االستشعار 
الالزمة إلجراء الحسلابات الالزمة، لتقدير 
أداء أنظمة هذا الصاروخ الحامل، يف الجزء 

األول من الصاروخ.
وملن األسلئلة التلي تطرح هنا، هلي ملاذا 
لم يتم اسلتخدام الوقود الصللب للمرحلة 
الثالثلة من هذا الصلاروخ الحامل لألقمار 

الصناعية؟
والجواب عى هذا السؤال هو، أنه بالنسبة 
للمرحلة النهائيلة لصاروخ حامل لألقمار 
الصناعيلة، وخاصًة يف الظلروف الجديدة 
إليلران، حيلث تتطللب مسلألة الحركلة 
املدارية والحقن دقلًة أكثر، من الرضوري 
أن يكون وقت االحرتاق أو تشلغيل النظام 
أطول، ويف بعض الحاالت يتم إلغاء تنشيط 

نظام الدفع وإعادة تنشيطه.
ومن النقاط املهمة بشلأن هلذا الصاروخ 

اإليراني الجديد الحامل لألقمار الصناعية، 
هلي أنه يطلق عى منصلة إطالق متنقلة، 
ما يعنلي أن موقع إطالقله ال يقترص عى 
نقطلة معينة )عى سلبيل املثلال، منطقة 
محافظة سمنان باعتبارها إحدى القواعد 
الرئيسلة لإلطلالق الفضائلي يف إيلران(، 
بل يمكلن أن ينطلق من أجلزاء أخرى من 
البلالد، وخاصًة املنطقة الجنوبية الرشقية 

وسواحل »مكران«.
وتم اإلعالن عن نبأ بدء الدراسلات الخاصة 
ببنلاء قاعلدة اإلطلالق الفضائلي الثانية 
إليران يف »تشابهار«، ولكن من الواضح أن 
هذه مسألة مكلفة وتستغرق وقًتا طويالً.
ويف الوقت نفسه، فإن امتالك منصة إطالق 
متنقلة لحامالت األقمار الصناعية، يمكن 
أن يمّكلن إيلران من اإلطالق ملن منطقة 

مثل »تشابهار« بأقل بنية تحتية ممكنة.
بدايًة دعونا نقدِّم تعريفاً عن املدار املتزامن 
مع الشلمس. املدار املتزامن مع الشلمس 
هلو نوع من امللدارات القطبيلة املتمركزة 
حول األرض)أو الكواكلب األخرى(، والتي 

تكلون دائًملا يف سلاعة محددة بالنسلبة 
ُيعلرف  املضيلف(.  األرض)الكوكلب  إىل 
Sun- هذا امللدار باللغة اإلنجليزية باسلم

 SSO ويشلار إليه بل ،synchronous orbit
اختصاراً.

وبمعنلى آخلر، النقلاط املوجودة أسلفل 
القملر الصناعلي يف نصف امللدار تکون يف 
سلاعة محددة من اليوم يف أي لحظة)عى 
سلبيل املثال، 10:00 صباًحا( ويف النصف 
اآلخلر، أو بفلارق 12 سلاعة، ال تلزال يف 
سلاعة محددة أخری من اليوم)عى سبيل 

املثال، الساعة 22:00(.
وُيسلتخدم هذا امللدار لألقملار الصناعية 
التلي تحتاج إىل موقع إنلارة محدد إلكمال 
مهمتهلا، أو يجلب أن تملر فلوق أقطاب 
األرض وفلق مهمتهلا. وعلادًة ملا يكون 
هلذا املدار مناسلًبا للتصويلر الفوتوغرايف 
واألرصلاد الجوية وأقمار االستشلعار عن 
بعلد. ويلرتاوح االرتفاع املعتاد لهلذا املدار 
املتزاملن ملع الشلمس بلن 600 و800 

كيلومرت.

»ذو الجناح« الحامل لألقمار الصناعية..
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عديدة هي المؤشرات التي تؤكد عمل كل األحزاب التركية على ترتيب صفوفها وتحالفاتها استعدادًا لالنتخابات، إذ تشهد السياسة الداخلية التركية تحركات شملت 
تأسيس أحزاب عدة وتحضيرات وعقد تحالفات. 

ومع تزايد االحتقان السياسي في الداخل التركي، وانشقاق شخصيات في أكبر حزبين، حزب »العدالة والتنمية« وحزب »الشعب« الجمهوري، وظهور أحزاب جديدة، 
حاولت المعارضة جّر تركيا إلى انتخابات مبكرة برلمانية ورئاسّية بتوقيت مناسب لها، في ظل األزمة االقتصادية وارتفاع وتيرة المطالبة بالديموقراطية، وال سيما 

في ظل حظر وسائل التواصل االجتماعي ووضع مراقبة عليها، وسيطرة الحكم على القضاء، وبروز مؤشرات خارجية من االتحاد األوروبي واإلدارة األميركية الجديدة 
بضرورة دعم الديموقراطية وحقوق اإلنسان، إال أنَّ الرئاسة التركية أّكدت أّن االنتخابات ال تسير على أهواء األشخاص، وستتم في موعدها، أي في العام 2023. 

»الخريطة االنتخابّية السياسّية الجديدة«
تغ�ّ�ت الخريط�ة االنتخابي�ة الجدي�دة بش�كل 
تدريجّي، بعد أن كان االنقسام االنتخابي يف العام 
2018 ب�ن تحالف الش�عب )»العدالة والتنمية«، 
حزب »الحركة« القومي�ة( وتحالف األمة )حزب 
»الش�عب« الجمه�وري، ح�زب »الجي�د«، وم�ن 

خلفهما حزب »الشعوب« الديموقراطي(.
أعل�ن يف كانون األول/ديس�مرب 2020 عن تأليف 
ح�زب »التغي��« الذي أطلق�ه الرئيس الس�ابق 
لبلدية شيش�ي يف إسطنبول مصطفى صارغول، 
كذلك أعل�ن عن »الح�زب الديموقراط�ي«، وهو 
حزب كردي جديد بقيادة رش�يد آكنجي، وحزب 
»التجديد« الذي أعلن عن تأسيس�ه قنصل تركيا 
الس�ابق يف املوصل أوزتوك يلم�از. وتوالت األنباء 
عن سعي املرشح الس�ابق للرئاسة واملنشّق عن 
حزب »الش�عب« الجمه�وري، مح�رم أنجي، إىل 

إنشاء حزب يحمل اسم »حركة الوطن«.
كذل�ك، أعل�ن الن�واب الربملاني�ون محم�د ع�ي 
تش�لبي وأوزجان أوزال وحس�ن عوني أقصوي 
اس�تقالتهم م�ن ح�زب »الش�عب« الجمه�وري 
الرتكي. ومع استقالة النواب الثالثة، تراجع عدد 
مقاعد حزب »الش�عب« الجمه�وري املعارض يف 

الربملان الرتكي إىل 135 مقعداً.
وكان�ت ق�د خرج�ت م�ن رح�م ح�زب »العدالة 
ح�زب  مث�ل  جدي�دة،  أح�زاب  والتنمي�ة« 
»الديموقراطية والنهضة« برئاسة عي باباجان، 
ال�ذي ت�وىل حقائ�ب وزاري�ة ك�وزارة االقتصاد، 
وكان نائب�اً لرئي�س ال�وزراء، وازدادت، بحس�ب 
بيانات املحكمة االس�تئنافية، أع�داد املنتمن إىل 
هذا الحزب م�ن 9 آالف إىل حواىل 16 ألفاً. وهناك 
حزب »املستقبل« برئاسة رئيس الوزراء ورئيس 
ح�زب »العدال�ة والتنمية« الس�ابق، أحمد داوود 
أوغلو، والذي ازداد أيضاً عدد أعضائه من 14 ألفاً 
إىل 18 ألف منتس�ب. وقد عقد الحزبان مؤتمرات 
يف معظ�م الوالي�ات الرتكي�ة. كم�ا ازدادت أعداد 
املنتم�ن إىل ح�زب »الجيد القومي« ح�واىل ألف. 
أما حزب الش�عب الجمه�وري، فقد َفَق�َد املئات 
من دون تحقيق أي مكاس�ب جديدة. كذلك ازداد 
أعضاء ح�زب »العدالة والتنمي�ة« حواىل مليون، 
فأصبح�وا 11 مليوناً، بينما انخفض عدد أعضاء 

وأدت  عض�و.   2000 ح�واىل  القومي�ة  الحرك�ة 
انتق�ادات للحكوم�ة من ش�خصيات سياس�ية 
كس�لجوق أوزداغ، نائ�ب رئيس حزب املس�تقبل 
املع�ارض الذي يتزعم�ه داوود أوغل�و، وأورهان 
أوغوروغل�و، وهو صحايف، وأفس�ن هاتيبوغلو، 
املحام�ي ال�ذي يق�دم برنامج�اً تلفزيوني�اً، إىل 
اعت�داءات بال�رب عليه�م م�ن قب�ل ش�بان 
متطرفن م�ن الحركة القومية، ما أثار اس�تياء 

عاماً، وأطلق دعوات للمحاسبة.
ويتشارك كّل من »اإلس�المين« وجماعة »تركيا 
أوالً« يف قناعة مفادها أّن الواليات املتحدة تسعى 
إىل إضعاف تركيا، لكن بدأ دعم طيف واس�ع من 
املحافظن املعتدلن، أصح�اب التفك� التقليدي 
تباط�ؤ  بس�بب  بالرتاج�ع  املدين�ن،  والتنمي�ة 
االقتصاد والفساد املحي الّذي يرون أنه ُبني عىل 
املحس�وبيات، وال س�يما بن الناخبن الش�باب، 
فالذي�ن ترتاوح أعمارهم ب�ن 18 و29 عاماً هم 
اآلن أكرب كتل�ة ديموغرافية يف تركيا، وس�ينضم 
ع�دة مالي�ن آخرين إىل صف�وف املصوت�ن قبل 

االنتخابات املقررة التالية يف العام 2023. 
»إردوغان والسعي إىل تحالفات جديدة »

القومي�ة  النزع�ة  أنَّ  جي�داً  إردوغ�ان  ي�درك 
املس�توحاة من ح�زب »الحرك�ة القومية« آخذة 
يف الصعود عىل مس�توى القاعدة الشعبية لحزب 
»العدال�ة والتنمي�ة«، ما يه�دد بس�يادة العلمنة 
وانت�زاع بعض رشائ�ح قاعدته. وملن�ع مثل هذه 
التحوالت، يحتاج إىل التأّكد من أن قاعدته ستظل 
ملتزمة بالقيم املحافظة، والحفاظ عىل مؤهالته 
اإلسالمية السياسية، إذ يمكن لألحزاب املحافظة 
الجديدة أن تأخذ من ش�عبية إردوغان، وال سّيما 
بعد قيام النائب مصطفى نياز أوغلو باالنسحاب 
م�ن حزب »العدالة والتنمي�ة« والذهاب إىل حزب 
»الديموقراطي�ة والتق�دم«. وبذل�ك، أصبح لعي 

باباجان نائب يف الربملان.
يس�عى إردوغ�ان إىل تحالفات جدي�دة. وقد قام 
بزيارة منزل رئيس املجلس االستش�اري يف حزب 
»الس�عادة« أوغ�وز خ�ان أصيل ت�ورك يف أنقرة، 
والَّ�ذي انفصل عن ح�زب »الرفاه« الذي أّسس�ه 
رئي�س الوزراء الس�ابق وأب اإلس�الم الس�يايس 
نجم الدين أرب�كان. والجناح الثاني املنفصل عن 

»الرفاه« هو حزب »العدالة والتنمية«. 
بع�د ه�ذه الزي�ارة، ق�ام إردوغ�ان بزي�ارة قرب 
معلّمه أرب�كان يف خطوة الفت�ة إعالمياً من أجل 
استقطاب األحزاب اإلس�المية الصغ�ة، فحزب 
»السعادة« يملك 700 ألف صوت ثابتن انتخابياً، 
لك�ن يب�دو ال�راع ع�ىل أش�ده ب�ن باباج�ان 
وإردوغان عىل استقطاب هذا الحزب الذي رّصح 
رئيس�ه بأنه ينتظ�ر تغي�اً يف سياس�ة إردوغان 
الذي وعد باإلص�الح القضائي وإصالحات أخرى 
إبان شهر ش�باط/فرباير، ما أثار حفيظة دولت 
بهش�ي، رئيس الحزب القومي، الذي يرى تغي�اً 
يف سياس�ة إردوغ�ان الخارجي�ة، وه�و يخ�ى 
تقلب�ات الرجل وبراغماتيت�ه، كما يخى إطالق 
رساح مس�اجن سياس�ين، عىل رأس�هم صالح 

ديمرتاش. 

وما يزال املحافظون املديني�ون والتقليديون من 
الطبقة العاملة واملتوس�طة، والذين لطاملا كانوا 
جوهر حزب »العدالة والتنمية«، يش�كلون جزءاً 
م�ن التعددية الحزبية، لك�ن املجموعات األصغر 
سناً ال تتبنى املعاي� نفسها التي يعتمدها هؤالء 
األساسيون، وبات إردوغان يعتمد بشكل متزايد 
ع�ىل أقىص اليمن للحفاظ ع�ىل حكمه. رشيحة 
الش�باب املديني�ن يحرتم�ون بش�كل ع�ام إرث 
إردوغان، وينظرون إليه عىل أنه »أفضل األسوأ«، 
لكن�ه أيض�اً تجس�يد ملؤسس�ة ُينظ�ر إليها عىل 
أنها فاش�لة لألتراك الش�باب الذين أصبح معدل 

البطالة بينهم يرتاوح بن 20 و%25.
يعت�رب جمي�ع الش�باب، إىل أّي ح�زب انتموا، أن 
الالجئن السورين يف طلبهم العمل، ارتضوا أجوراً 
متدنية، ما أقفل باب العمل أمام الشباب الرتكي، 

وي�رون أّن ع�ىل هؤالء الع�ودة إىل بالده�م، فهم 
يستهلكون البنية التحتية والبيوت التي أصبحت 
غالي�ة األج�ر، حت�ى إن رئيس�ة ح�زب »الجيد« 
أكش�نر رّصحت ب�أنَّ حري�اً بالالجئ�ن الذهاب 
للقت�ال يف بالدهم، وأنها ليس�ت وظيف�ة الجنود 
األتراك.  ميزان القوى الي�وم خاضع للمتغّ�ات، 
فرتكيا تضّج بمواقف األحزاب الصغ�ة، وأهمها 
موقف حزب »السعادة«. وقد حّذر حزب »الحركة 
القومية« من تقلبات إردوغان ومسايرته للغرب 
ومواق�ف حزبي باباج�ان وداوود أوغل�و اللذين 
أقام�ا مخيم�ات حواري�ة يف املناط�ق الكردي�ة 
الس�تعادة أص�وات الكرد اإلس�المين عىل األقل.  
مي�زان الق�وى، إذاً، يق�ع يف ي�د املحافظ�ن من 
مختلف األطي�اف التي تجّم�ع بعضها حتى اآلن 
ح�ول إردوغ�ان، ألنهم ال ي�رون خي�ارات أخرى 

أو ألنه�م وج�دوا أن بدائ�ل املعارض�ة املقدم�ة 
يف االنتخاب�ات الس�ابقة غ�� مستس�اغة. هذه 
املجموع�ة م�ن الناخبن املحافظ�ن املتأرجحن 
املحتملن ه�ي التي بإمكانها توف� نس�بة تزيد 
ع�ىل 50% يحتاجها للفوز بالرئاس�ة مرة أخرى، 
ومنحه أغلبية برملانية أو حجبها وحرمانه منها. 
ل�م يكد حرب هذه التريحات يجّف، حتى جاءت 
حادث�ة االعتداءات عىل ش�خصيات تنتقد حليف 
حزب »العدالة والتنمي�ة« القومي للحكومة منذ 
أس�بوعن، وهم�ا أس�لجوق أوزداغ، نائب رئيس 
حزب »املس�تقبل« املعارض ال�ذي يتزعمه داوود 
أوغل�و وأوره�ان أوغوروغل�و، الصح�ايف ال�ذي 
يرتأس مكتب أنقرة لصحيفة »ينيكاج« اليومية، 
وأفسن هاتيبوغلو، املحامي الذي يقدم برنامجاً 
تلفزيوني�اً عىل قن�اة تنتقد الحكوم�ة، والجميع 

انتقدوا جهاراً حزب »الحركة القومية«.
أم�ا املعتدي�ان، فهما ش�ابان م�ن ف�رع أنقرة، 
وه�ي املجموعة الش�بابية التي تعت�رب فرعاً من 
الحركة القومية التي اش�تهرت بصدامات دامية 
يف الش�وارع م�ع اليس�ارين يف الس�بعينيات. ال 
تب�دو ه�ذه االعت�داءات بريئ�ة، فه�ي تحم�ل يف 
طياته�ا تحذي�رات إلردوغ�ان الرباغمات�ي الذي 
يخى بهش�ي تقلباته السياسية، وال سيما بعد 
التحوالت التي بدأت تظهر يف السياسة الخارجية، 
وهو ل�ن يتخىل ع�ن ح�زب »الحرك�ة القومية« 
لصالح حلفاء أكثر مالءمة قبل انتخابات 2023. 
قضائي�ة  إصالح�ات  بإج�راء  إردوغ�ان  وع�د 
ش�باط/فرباير،  يف  عنه�ا  يكش�ف  واقتصادي�ة 
تش�مل اإلفراج عن بعض املحكومن السياسين 
بع�د حملة قم�ع املعارض�ة التي أدت إىل س�جن 
اآلالف منه�م، بينم�ا يرفض بهش�ي أّي تراٍخ يف 
ه�ذا املوضوع، كما تحرك إردوغان لزيارة أحزاب 
إس�المية، كح�زب »الس�عادة«، خليف�ة ح�زب 
»الرف�اه« اإلس�المي، وق�رب أس�اتذه نج�م الدين 
أرب�كان لتش�كيل كتلة سياس�ية ثالثة س�تكون 
تح�ت س�يطرته، وتقس�يم املعارض�ة، لكن مثل 
هذه الكتلة يمكن أن تخفف من اعتماد إردوغان 
عىل ح�زب »الحرك�ة القومية«. وم�ن هنا، أدت 
اتصاالته م�ع األطراف األخرى إىل إثارة أزمة ثقة 

يف التحالف.

بقلم/ حسام عبد الحسين
إن التناف�س ام�ا أن يك�ون رشيف�ا وبريئا 
وجي�دا، ببس�اطة: كم�ا يحصل ب�ن بعض 
الطالب؛ حينما يتنافس�ون عىل املرتبة األوىل 
والثاني�ة فهذا يشء جيد، او يف الغالب يكون 
متصال بانحطاط املدنية، ومتصال بانحطاط 
األخ�الق؛ ألن التناف�س يف الغالب يتم بطرق 
غ� مرشوعة، كما نعرف مثال يف سياس�ات 
الطرد من األس�واق؛ عندما يأتي تاجر كب� 
فيخف�ض األس�عار إىل درج�ة أن�ه يخرس، 
لكي يطرد املنافس�ن من السوق وينفرد يف 
الس�وق بعد ذلك؛ ل�فع األس�عار كما يشاء 
أو يهيمن بوساطة النفوذ والسالح واإلعالم.

ب�كل تأكي�د التنافس يف العملية السياس�ية 
يف الع�راق م�ن نوع آخ�ر، ألن السياس�ة يف 
األس�اس ه�ي ال تق�وم ع�ىل النق�اء يف ظل 

األنظمة الرأس�مالية، وليست هناك سياسة 
ليست فيها مناورة، دائما السياسة هنا فيها 
ظاهر وباطن وهذا له أسبابه طبعا، وليست 
هناك سياسة رأس�مالية خالية من التالعب 
السلطوي عىل حس�اب اإلنسان، فالتنافس 
يص�ل أحيان�ا اىل كش�ف الفضائ�ح، يعن�ي 
ترتيب تهم مؤمرات وملفات فس�اد والتهم 
الس�يايس  واملقال�ب واألفخ�اخ، فالتنافس 
هن�ا يغلب عليه دائما الس�وء، بتربيرات رش 
البد منه؛ ألن بعض أحزاب الس�لطة تكيفت 
بهذا الوضع، وتفاعل الش�ارع معها بشكل 
ظاه�ر، ه�ذا من جه�ة؛ ومن جه�ة اخرى: 
إذا منعن�ا التنافس يف املجال الس�لطة فهذا 
يعني أننا س�نص� إىل استبداد سلطوي بن 
أحزاب الس�لطة، ويف حال االس�تبداد تكون 
النتائج والعواقب اخطر من نتائج التنافس 

السيايس.
واالخط�ر لإلنس�ان يف الع�راق وه�و األه�م 
اصطفاف الكتل السياس�ية خلف املسميات 
أهدافه�ا  لتحقي�ق  والقومي�ة،  الطائفي�ة 
الربحي�ة ال غ�� وه�ذا يجعل م�ن العملية 
السياسية تراوح مكانها، لكن أرباح بعضها 
مستمرة، وإعادة االمور لنفس وضعها دون 
تغي�� يذكر، وبالت�ايل يقت�ر التغي� عىل 
بع�ض الوجوه، فيما يبقى االطار العام ذاته 
والعودة لتقاسم السلطة عىل اسس طائفية 
وقومي�ة، الن بع�ض الكت�ل “السياس�ية” 
تنص�اع للتبعية الخارجية مل�ا تطلبه بعض 
ال�دول، وربما بش�كل علن�ي او رسي، وهذا 
أصل تأس�يس الس�لطة يف العراق )2003(؛ 
نتيجة لتفضيل مصلحة الخارج عىل الداخل، 
يف حن تل�ك الدول تبحث عن مصالحها عىل 

حساب اإلنسان، بمساعدة وجود الضعف يف 
تطبيق القان�ون او رسيانه عىل بعض دون 
البع�ض االخر وترك تعديالت�ه، وهذا تغييب 
ملبدأ العدالة ناهيك عن انعدام املس�اواة، فلو 
طبق القانون عىل الجميع بنفس املس�توى 
ومحاسبة “الفاس�د” )الذي اصبح الجميع 
ينادي بمحاسبته( من االعىل اىل االدنى لكان 

الوضع افضل بكث�.
ثم�ة حاج�ة مرتهن�ة إىل النخ�ب الثقافي�ة 
الكب��ة،  املس�ؤولية  الحقيقي�ة يف تحم�ل 
تجاه جعل املجتمع يس�� يف تيارات ثقافية 
وفكرية سياسية راش�دة، تقوم عىل املنطق 
العق�ي املقب�ول، كم�ا ذك�ر امل�ؤرخ الكب� 
“ارنولد توينبي” يف كتابه املختر يف دراسة 
التاريخ حن أشار فيه: يبدأ انهيار الحضارة 
حن تعج�ز النخ�ب. اي حن تفق�د النخب 

إمكاني�ة ج�ذب الجماه��، حينئ�ذ يصبح 
الن�اس تائه�ن ال يعرفون م�اذا يصنعون، 
وعندما يس�ود التنازع ال يعترب س�ببا وانما 

نتيجة.
يكم�ن الخلل االه�م هو مداهنة ما يس�مى 
“املثقفن” للس�لطة أي�ًا كان�ت، إضافة اىل 
الضع�ف يف الوع�ي الش�عبي والتنظيم�ي؛ 
فبالرغ�م م�ن تع�دد ال�دورات االنتخابي�ة 
وم�رور “املواطن” وخوض�ه لتلك التجارب، 
إال ان الوع�ي االنتخابي بش�كل عام ال يزال 
دون مس�توى الطموح، وربم�ا هناك تعمد 
من الس�لطة وروافدها يف التشويش وخلط 
االوراق واللج�وء لألس�اليب امللتوي�ة لجذب 
“الناخب�ن” يف عدة متاه�ات. وعليه؛ يبقى 
الحل اوالً واخ�اً بي�د الجماه�، فهم صناع 

زمام املبادرة وخلق أجواء التغي�.

بقلم/ ديمة ناصيف
ال يشء يتغ�� يف دمش�ق. السياس�ة هن�ا مبين�ة عىل 
أولوي�ات ومب�ادئ ثابت�ة، ال يحكمها انتظ�ار تغي� يف 
اإلدارة األم�كية أو غ�ها.. وال يبدو أن امللف الس�وري 
ع�ىل جدول أعم�ال بايدن أو ضمن أولويات�ه، إذ إنَّه لم 
يدرج سوريا يف أّي تريح أو موقف منذ توليه الرئاسة 

األم�كية، عىل عكس ملفات املنطقة األخرى. 
ربما يجد بايدن يف امللف الس�وري ملفاً متضمناً ضمن 
ملف�ات التف�اوض م�ع إيران وروس�يا، فه�ي لم تكن 
قضّية مهّمة لألمن القومي األم�كي، كما يرى جيفري 
فيلتمان، مس�اعد وزي�ر الخارجية األم�كي لش�ؤون 
الرشق األوس�ط، ويوافقه بذلك روبرت فورد، الس�ف� 
األم�كي السابق يف دمشق، الذي يزيد يف نصح الرئيس 
الجديد بأن يغادر س�وريا، ألنه الخيار األقل سوءاً، وأن 

يتخىّل عن دعم الكرد فيها.
ق�د ال تك�ون مصادفة أن تبدأ مبكراً بع�د دخول بايدن 
إىل البي�ت األبي�ض تريحات ت�كاد تك�ون متطابقة، 
وتصدر عن مسؤولن أم�كين لطاملا كانوا األكثر قرباً 
ومعرفة بالش�أن السوري، وأدركوا بشكل واضح فشل 
كل السياس�ات والتقارير التي قالت إن إسقاط الدولة 
السورية مسألة وقت ال أكثر، وزاد يف هذا اليقن حينها 
سيطرة املجموعات املسلّحة عىل مساحات واسعة من 
أرايض س�وريا، وعرشات االغتي�االت والتفج�ات التي 
راهنوا أنها ستتدحرج إىل الهجوم عىل دمشق من خالل 
املناف�ذ الجنوبية والرهان عىل تفكي�ك األجهزة األمنية 

والجي�ش.

لي�س االنتص�ار العس�كرّي وح�ده للجيش الس�وري 
وحلفائه والرئيس األس�د، هو ما استدعى من جيفري 
فيلتم�ان وروبرت فورد ه�ذه التريحات التي تقارب 

االعرتافات بأخطاء فادحة أثبتتها السنوات العرش من 
األزمة السورية. كما أّن الضغط االقتصادي والعقوبات 
التي طالت قطاعات واسعة وشخصيات كث�ة، لم تؤِد، 

بحس�ب فيلتمان وفورد، إال إىل املزيد من تمسك دمشق 
بحلفائها واالعتماد عليهم، وليس العكس، »فباستثناء 
مواجهة تهديد »داعش«، فشلت السياسة األم�كية يف 

سوريا«، يقول فيلتمان.
يف الورق�ة الت�ي نرشه�ا جيف�ري فيلتم�ان وهراي�ر 
باليان، مدير مركز »كارتر«، يطرح الرجالن مس�اومة 
سياس�ية: خط�وات ملموس�ة وش�فافة ومح�ددة يف 
اإلصالح السيايس من دمشق مقابل تخفيف العقوبات، 
واله�دف هو وقف االنحدار يف س�وريا وإعادة تنش�يط 
الدبلوماسية األم�كية، بشكل يمّكن من إحراز تقّدم يف 
قضايا منفصلة، ويمنح الحكومة الس�ورية وداعميها 
االقتصادي�ة  األزم�ة  للخ�روج م�ن  طريق�اً واضح�اً 

واإلنسانية.
تعت�رب الكث� م�ن الّتحلي�الت السياس�ّية والّصحافية 
املعادي�ة لدمش�ق أنَّ الرئي�س األس�د يمل�ك داعمن يف 
واش�نطن، وهو أمر بدأت بتداوله منذ أن تراجع أوباما 
عن خط�ه األحمر وامتن�ع عن قصف دمش�ق بذريعة 

استخدام السالح الكيميائي يف الغوطة. 
م�ا ف�ات ه�ذه التحلي�الت أن واش�نطن، وبمعزل عن 
براغماتية السياس�ة األم�كية، تعط�ي دائماً األولوية 
أش�د  م�ع  حت�ى  مصالحه�ا،  لتعزي�ز  للدبلوماس�ية 
خصومها، وس�لوك ترامب وقراراته كانا أداًء استثنائياً 
يف السياس�ة الخارجي�ة، لك�ّن جواباً قاطع�اً يأتي من 
دمش�ق: »ع�ادة م�ا ال نعط�ي تريحات املس�ؤولن 
األم�كي�ن أهمية، وال يمكن أن نبن�ي عليها أي يشء. 

األفضل انتظار السياسات التي ستطّبق«.

هل يمكن أن تطيح األزمات الداخلية بطموحات إردوغان ؟ 

أفق جماهير العراق والتنافس السلطوي

دمشق تنتظر السياسات األميركية

 

 إنه فعالً تيار  »الشهيد أبو مهدي املهندس« رضوان الله تعاىل عليه، 
وهو ليس تياراً »ش�بابياً« فحس�ب شكله الش�باب الذين تربوا بن 

يدي املهندس يف سوح الجهاد دفاعاً من العقيدة والعراق.
تيار الش�هيد املهندس أكرب حجماً وأقدم تاريخاً من ذلك بكث�، وإن 
كان هؤالء الش�باب يش�كلون محرواً أساس�ياً يف هذا التيار الفاعل 

منذ عقود من الزمن.
تيار الش�هيد ابو مهدي املهندس رضوان الله عليه هو تيار الشهيد 
الس�عيد اإلمام محمد باقر الصدر رضوان الله عليه يضم يف خمائله 
القش�يبة الدع�اة األوائل وآل بدر األماث�ل وكل َمن نهل من فكر هذا 
املفكر العظيم والفيلسوف الكب� والفقيه املتبحر واملجاهد الشهيد 
الذي قدم دم�ه الطاهر قربان الثورة العراقية إمت�داداً لثورة اإلمام 

الحسن عليه السالم.
نع�م ه�ذا هو تيار الش�هيد أبو مه�دي املهندس رض�وان الله عليه 
ب�كل ه�ذه التفاصي�ل والجزئيات، بكل ه�ذا العط�اء والتضحيات، 
بأرساب املجاهدين الوطنين الذين قدموا ويقدموا كل ما لديهم من 

تضحيات من أجل قيمهم ومبادئهم ووطنهم العراق.
الش�هيد أب�و مهدي املهندس رض�وان الله عليه »التي�ار« بقي وفياً 
لقائ�ده الصدر اإلمام محمد باقر رضوان الل�ه عليه حتى إلتحق به 
يف جنان الُخلد مع األنبياء واملرسلن واألولياء والصالحن والشهداء 
والصديقن، بقي عىل العهد ثابتاً راس�خ اإليمان يجوب الفيايف وكل 

خطواته عبادة وأنفاسه تسابيح لله الواحد األحد..
عاش الش�هيد أبو مهدي املهندس »التيار« صدراً، وأُستشهد صدراً، 
وبق�ي يف القلوب والعق�ول تياراً صدرا، ونحن ع�ىل خطى املهندس 
»صدريون« حتى يكتب الحق س�بحانه وتعاىل لنا إحدى الحس�نين 

إما النر وإما الشهادة.
أقول تيار الشهيد أبو مهدي املهندس ال ألسجل رقماً جديداً يف قوائم 
املسميات الطويلة يف هذا البلد الذي يزدحم باملسميات التي لم ُيثمر 

أغلبها إنجازاً، وإنما:
- لك�ي أقول إن مدرس�ة اإلمام الصدر  رض�وان الله عليه وهي من 
قبل مدرس�ة الحسن عليه السالم »مدرسة اإلسالم األصيل« ال تزال 
قائمة وستبقى كذلك ترفد اإلنسانية بالقناديل التي تيضء طريقها.
- لك�ي يفهم األع�داء إن فكرنا واحد وعقيدتنا واح�دة، وإن نهجنا 

وخطنا ثابت وهو يقوى و يتجدد بالشهادة.
- لك�ي أنقل الرس�الة كم�ا هي »إنكم ل�ن تمحوا ذكرن�ا« وها هو 
الش�هيد املهن�دس رضوان الل�ه عليه يتح�ول إىل تي�ار ممتد يعبئ 

العراقين من جديد.
يا أبن�اء الصدر العظيم يا أخ�وة وأبناء املهندس »تيار الش�هيد أبو 
مه�دي املهندس« الكب� كونوا ع�ىل العهد كما كان قادتكم من قبل 
وقد مضوا عىل »البص�ة« التي أوقدتها يف نفوسهم مدرسة الوالء..
كونوا كما كانوا هم بنفس املس�توى م�ن الوعي وبنفس الهمة من 

التوثب وبنفس اإلستعداد للتضحية ال تأخذكم يف الله لومة الئم.
كونوا كما هم رحلوا إىل الس�ماء فقراء ال يملكون من حطام الدنيا 
شيئاً لكنهم هم األغنياء تحيط بهم نعم الله من كل جانب يف جنان 

الُخلد تحت أظلة عرش الجليل.

تيار الشهيد
 أبو مهدي المهندس..!

بقلم/ إياد اإلمارة  

الخميس 4 شباط 2021 
العدد 2518 السنة الحادية عشرة

بقلم/ هدى رزق



االنضباط تعاقب ناديي الحسنين والبياع 
وتحرم مدرب الشعلة من مرافقة فريقه

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الخميس 4 شباط 2021 العدد 2518 السنة الحادية عشرة

عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية، 
اجتماعا ملناقش�ة تقاري�ر مرشيف املباريات 
للنظ�ر يف اعرتاض�ات األندي�ة، إضاف�ة اىل 
الت�ي  واإلس�اءات  التج�اوزات  مناقش�ة 

حصلت يف املباريات. 
وتق�رَر، خ�ال االجتم�اع، اعتب�ار فري�ق 
الحسنني خارسا أمام فريق التاجي بنتيجة 
)0-3(، وذل�ك بعد اط�اع اللجنة عىل إفادة 
الاع�ب )ع�ي باس�م عب�د النب�ي( والت�ي 
تضمنت عدم مشاركته يف املباراة املذكورة، 
وإرشاك الع�ب آخ�ر يحم�ل رق�م الفانيلة، 
وعليه تقرر اعتبار فريق الحس�نني خارسا 
إلرشاك�ه العبا غري مس�جل يف كش�وفاته، 
اس�تنادا للمادة الثامنة / أوال مس�ابقات، 
عىل أن يكون القرار قابا لاستئناف ضمن 
امل�دة القانوني�ة، ومعاقب�ة م�درب فري�ق 
الحس�نني )فراس جعفر( بالحرمان لثاث 
مباريات إلرشاكه الاع�ب املذكور، والقرار 

غري قابل لاستئناف، وُيرد مبلغ االعرتاض 
اىل نادي التاجي بعد مرور س�بعة أيام أو يف 

حالة مصادقة لجنة االستئناف عليه. 
ولدى االطاع عىل أوليات مباراة )الش�امية 
واالنتفاضة(، تقرَر اعتبار فريق االنتفاضة 
اس�تنادا  الش�امية  فري�ق  أم�ام  خ�ارسا 
ألح�كام امل�ادة الثامنة/ اوال أ، ق�رارا قابا 
)حي�در  الاعب�ني  وحرم�ان  لاس�تئناف، 
قي�س عوي�د ومصطف�ى جلي�ل م�ال الله 
وع�ي عبد الرحمن( من ن�ادي األثري  ألربع 
مباري�ات اس�تنادا ألحكام امل�ادة الثامنة/ 
أوال ب، والق�رار غ�ري قاب�ل لاس�تئناف، 
وحرمان م�درب االنتفاضة )أن�وار نارص( 
من مرافقة فريقه ألربع مباريات اس�تنادا 
وذل�ك  انضب�اط،   /  52 امل�ادة  أح�كام  اىل 
ملخالفت�ه القوانني واللوائح، قرارا غري قابل 
لاس�تئناف، عىل أن ُيرد مبلغ االعرتاض اىل 
نادي الش�امية بعد مرور س�بعة أيام، عند 

ع�دم الطعن بالق�رار او املصادقة عليه من 
قبل لجنة االستئناف .

وبع�د اط�اع اللجن�ة ع�ىل اع�رتاض نادي 
البي�اع واس�تدعاء  اإلس�كان ع�ىل فري�ق 
الاعب�ني، تبنَي ان فريق البياع أرشك العبني 
غري مسجلني يف كش�وفاته، وهذا ما أثبتته 
إفادة الحارس )س�جاد عي نجم( املرافقة 
بالق�رار، وعليه تق�رر اعتبار فري�ق البياع 
خارسا )0-3( أمام فريق االسكان، استنادا 
ألحكام املادة اوال/ مسابقات، والقرار قابل 
لاس�تئناف، عىل أن ُيرد مبلغ االعرتاض اىل 
فريق اإلسكان بعد مرور سبعة أيام، أو بعد 

تصديق لجنة االستئناف عىل القرار.
مب�اراة  م�رشف  تقري�ر  مناقش�ة  ول�دى 
)الشعلة والعني(، ونظرا لإلساءة واالعتداء 
الذي تعرض له الطاقم التحكيمي ومرشف 
املب�اراة م�ن قب�ل ن�ادي الش�علة، ق�ررت 
اللجنة معاقبة مدرب فريق الش�علة )عامر 

ناج�ي( بالحرم�ان م�ن مرافق�ة الفري�ق 
لس�ت مباريات، اس�تنادا ألحكام املادة 52 
انضب�اط، والقرار غ�ري قابل لاس�تئناف، 
ومعاقبة نادي الشعلة باللعب خارج أرضه 
لس�ت مباريات اس�تنادا للم�ادة الثامنة / 
أوال- ثاني�ا أ، والق�رار قاب�ل لاس�تئناف، 
م�ع دفع غرامة مالية قدره�ا مليون دينار 
اوال،   / الثامن�ة  امل�ادة  ألح�كام  اس�تنادا 

والقرار غري قابل لاستئناف. 
ونظرا ملناقش�ة تقرير حكم مباراة )شباب 
الع�راق والس�ياحة(، تق�رر معاقبة العبي 
فري�ق ش�باب الع�راق )حيدر عب�د نعمة( 
ال�ذي يحم�ل الرق�م )35(، و)ع�ي داخل( 
ال�ذي يحمل الرق�م )8( بالحرمان ملباراتني 
لسوء سلوكهما تجاه حكم املباراة، استنادا 
ألح�كام امل�ادة 51 /1 انضب�اط، والق�رار 
غري قابل لاس�تئناف بموجب املادة )128( 

انضباط. 

اكد م�درب فريق الزوراء بكرة القدم رايض شنيش�ل ان اضاعة ركلة 
الج�زاء من قبل رضغام إس�ماعيل لم تؤثر عىل خط�ط الفريق امام 
النج�ف والتي احتضنه�ا ملعب النجف الدويل لصال�ح الجولة 16 من 

دوري الكرة املمتاز وانتهت بفوز النوارس بهدف نظيف.
وقال شنيش�ل إن »فريق النج�ف يملك عنارص ممت�ازة وصعب عىل 
ملعبه جوبه بانضباط والت�زام تكتيكي من جانب الزوراء وكما قلت 
س�ابقا املهم يف الف�رتة الحالية جمع النقاط يف ظل وجود منافس�ني 
رشس�ني«.  واش�ار اىل ان »الفريق يبحث عن العبني يشكلون اضافة 
قوية خال االنتقاالت الش�توية الحالية حتى عىل مستوى املحرتفني 
يج�ب ان تكون هن�اك مواصفات تفوق الاع�ب املحي ويكون نقطة 

تحول للفريق«.

أعلن الاعب عي حصني عن انتقاله رسمياً إىل نادي الرشطة، بعد أن تلقى 
عرضاً رسميا من النادي لضمه. وقال حصني إنه »أكمل إجراءات التوقيع 
م�ع نادي الرشطة بش�كل كامل وت�م الرتحيب من قب�ل االدارة واتمنى ان 
اك�ون اضافة جي�دة للفريق لتكون عودت�ي للمنتخب الوطن�ي عرب بوابة 

القيثارة«.
واضاف »ساكون موجودا مع فريق الرشطة خال مباريات الجولة املقبلة 

17 من الدوري العراقي املمتاز واتمنى تقديم االفضل«.
وكان عي حصني قد تعرض الصابة مع فريقه السابق فريق القوة الجوية 
اثناء مباريات الدوري بعد التواء يف مفصل الركبة ابتعد فيها لفرتة طويلة.

أكد حسن أحمد، مدرب الطلبة، أن إدارة النادي اقرتبت 
من التعاقد بش�كل رس�مي مع العبني م�ن دولة مايل 

بفرتة االنتقاالت الشتوية.
وق�ال أحم�د »الطلب�ة بحاجة الس�تقطاب ع�دد من 
الاعب�ني، بعد التعاقد مع محمد مزهر من الس�ماوة، 

وعي جبار من النجف«.
وأردف: »هن�اك مفاوضات وصلت ملراحل متقدمة مع 
العبني من مايل، ونأمل أن تحس�م الصفقة خال األيام 
القليل�ة املقبل�ة، ألن هناك بعض الاعب�ني يرغبون يف 

الرحيل، كما أن الحارس أمجد رحيم رحل رسميا«.

واس�تكمل حس�ن أحم�د: »كم�ا يرغ�ب ع�ي قاس�م 
يف الحص�ول ع�ىل بطاق�ة االس�تغناء وق�د امتنع عن 
الحضور مع الفريق، وهن�اك العبني آخرين طلبوا من 

اإلدارة االنتقال لألندية األخرى«.
وأش�اد م�درب الطلب�ة، بموقف الاع�ب محمد جفال 
الذي تلقى عروض�ا من أندية كبرية، لكنه تحدث معي 
بشكل شخيص وأكد بأنه سيبقى مع الفريق إىل نهاية 

املوسم، وهذا املوقف يحسب لاعب.
يشار إىل أن الطلبة نتيجة االرتباك املايل واألزمة الخانقة 

تراجع إىل املركز السابع عرش يف الئحة الرتتيب. شنيشل يبحث عن العبين جدد 

حسن أحمد يؤكد حاجة الطلبة لصفقات جديدةرسميًا حصني ينتقل الى القيثارة

أك�د ثائ�ر أحم�د املدي�ر الفن�ي للك�رخ، أن فريقه 
س�ريفع شعار النقاط الثاث يف مواجهة الصناعات 
الكهربائي�ة، املقرر إقامتها الي�وم الخميس، ضمن 

منافسات الجولة ال�17 من الدوري املمتاز.
وق�ال م�درب الك�رخ، »الفريق 

بحاجة إىل تحقيق فوز يعيد 
خصوص�ا  الت�وازن،  ل�ه 

الجولة  الخسارة يف  وأن 
نف�ط  أم�ام  املاضي�ة 
البرصة أخرت الفريق يف 
الئحة الرتتيب، وخرسنا 

أفضليتنا  رغ�م  نتيجتها 
يف امللعب، وبالتايل سنكون 
بالتعوي�ض  مطالب�ني 

الصناع�ات  مب�اراة  يف 
الكهربائية«.

ب�ني  و

أن الفري�ق جاهز للمباراة، مضيفا: »عملنا بش�كل 
جاد خ�ال األيام املاضية لتصحيح مس�ار الفريق، 
وس�عينا خ�ال الوح�دات التدريبي�ة إىل من�ح عدد 
من الاعب�ني واجبات محددة للضغ�ط عىل الفريق 
املناف�س، ألن هدفن�ا من املب�اراة النق�اط الثاث 

وبالتايل سنلعب بطريقة هجومية«.
وأش�ار إىل أن املح�رتف النيجريي س�لمون 
لن يش�ارك يف املباراة بس�بب اإلجازة التي 
منحت ل�ه من قب�ل اإلدارة لزي�ارة بلده، 
وبالتايل سيغيب عن املباراة، لكننا نراهن 

عىل الاعبني املتواجدين معنا.
يش�ار إىل أن الكرخ يحت�ل املركز الثالث 
ع�رش برصي�د 18 نقط�ة، فيم�ا يتذيل 
الصناع�ات الكهربائي�ة الرتتيب برصيد 

11 نقطة.

أكد س�مري كاظم، مدرب الديوانية، أنه يتطلع 
للظف�ر بالثاث نق�اط من مواجه�ة امليناء، 
املق�رر إقامته�ا الي�وم الخمي�س، ضم�ن 
منافس�ات الجول�ة ال��17 م�ن ال�دوري 

املمتاز.
وق�ال كاظم »رغ�م أننا ندرك ب�أن امليناء 
من الف�رق العريقة واملحرتمة وس�تكون 
إىل  لكنن�ا بحاج�ة  املواجه�ة يف ملعب�ه، 
تحقي�ق الفوز يف ظل ال�رصاع والتنافس 
الشديد بني األندية عىل املراكز مع نهاية 

املرحلة األوىل«.
وبني أن املب�اراة ال تخلو م�ن الصعوبة 
خصوص�ا بعد ع�ودة املين�اء وتحقيقه 
الفوز يف املب�اراة املاضية عىل الطلبة، ما 
منح�ه دفعة معنوي�ة، إال أن فريقنا هو 
اآلخ�ر ينظر للمب�اراة بع�ني األهمية ألن 

نقاطها ستدفعنا عدة مراكز إىل األمام.
وأش�ار م�درب الديواني�ة، إىل أن التح�اق 
الاعب�ني الجدد »املح�رتف األفريقي ليما 
ومحم�د الباقر والاعب عباس جاس�م« 
س�يمنح الفري�ق ق�وة إضافية، نس�عى 
فري�ق  ويحت�ل  املواجه�ة.  يف  الس�تثمارها 
الديواني�ة املركز الثاني ع�رش برصيد 19 نقطة، 
فيما يحتل امليناء املركز الرابع عرش برصيد 17 نقطة.

الجوي�ة  الق�وة  ن�ادي  اتف�ق 
العراق�ي، م�ع مهاج�م راوندا 
لانضم�ام إىل صفوف الفريق، 
االنتق�االت  ف�رتة  ضم�ن 
الشتوية، لتكون آخر صفقات 

الفريق باملوسم الحايل.
وقال مصدر مقرب من النادي 
إن »اإلدارة اتفقت بشكل نهائي 
مع مهاجم راوندي، مش�ريا إىل 
أن الاعب بمواصفات عالية«.

وبني أن »القوة الجوية يسعى 
لتدعيم فريق�ه قبل الدخول يف 
املرحل�ة الثاني�ة م�ن الدوري، 
وكذلك قبل مشاركته يف ملحق 

دوري أبطال آسيا«.
وس�عى الجه�از الفن�ي إلبرام 
صفق�ات مؤثرة، وت�م التعاقد 
م�ع املداف�ع األردني إحس�ان 
ح�داد، باإلضاف�ة إىل املهاج�م 
الراون�دي ال�ذي س�يوقع عىل 

العقد خال اليومني املقبلني.
الجوي�ة  الق�وة  أن  إىل  يش�ار 

يتص�در الئحة ترتي�ب الدوري 
املمتاز برصيد 32 نقطة.

انه�ا  الرشط�ة  ن�ادي  ادارة  اعلن�ت 
اس�تفرست ع�ن امكانية اس�تضافة 

مباريات دوري ابطال آسيا.
/ تابعت�ه  بي�ان  يف  االدارة  وذك�رت 
ن�ادي  »إدارة  ان  العراق�ي/  املراق�ب 

الرشط�ة فاتح�ت الهي�أة التطبيعية 
من أج�ل مخاطبة االتحاد اآلس�يوي 
للتع�رف ع�ىل تعليم�ات اس�تضافة 
املجموع�ة االس�يوية الثالث�ة لدوري 
ابطال القارة«. واوضحت ان »الطلب 

ج�اء للوقوف عىل إمكانية اس�تقبال 
فرق املجموعة يف محافظة البرصة«.

وتض�م املجموعة اىل جان�ب الرشطة 
القط�ري وااله�ي  الدحي�ل  كل م�ن 
السعودي واستقال طهران االيراني.

اظه�رت الفح�وص الطبية، 
اصاب�ة موهبة ن�ادي القوة 
الجوية محمد قاسم نصيف، 

اصابة بالرباط الصليبي.
وق�ال عضو الهيئ�ة االدارية 
ان  كاظ�م  هيث�م  للن�ادي 
قاس�م  محم�د  »الاع�ب 
لبن�ان  اىل  وص�ل  نصي�ف، 
الطبي�ة  الفح�وص  إلج�راء 
اصابت�ه«.  م�ن  والتأك�د 
»الفح�وص  ان  واوض�ح 
أثبتت تعرض الاعب  الطبية 
إىل قط�ع يف الرباط الصليبي، 
اج�راء  إىل  الاع�ب  وحاج�ة 
عملية جراحي�ة خال األيام 
س�يغيب  وبالت�ايل  املقبل�ة، 

الاعب لفرتة طويلة«.
تع�رض  نصي�ف  ان  يذك�ر 
لاصابة خال مباراة الفريق 

امام الرشطة.

أحمد: الكرخ سيرفع شعار الفوز أمام الصناعات 

كاظم: الديوانية قادر 
على حصد النقاط الثالث 

أمام الميناء

القوة الجوية يتفق مع مهاجم راوندي
الشرطة يرغب باستضافة مباريات 

دوري ابطال آسيا

الرباط الصليبي ينهي موسم محمد قاسم



الربتغ�ايل  أب�دى 
نو  يس�تيا كر

نج�م  رونال�دو، 
س�عادته  يوفنت�وس، 

بالفوز ال�ذي تحققق عىل 
إنرت ميالن، وتسجيله هدفني 

يف بطول�ة كأس إيطاليا.وحق�ق 
يوفنت�وس فوًزا غالًي�ا عىل مضيفه 

إن�رت مي�الن، بنتيج�ة )2-1(، بملع�ب 
جيوزيب�ي مياتزا، يف ذه�اب نصف نهائي 

كأس إيطاليا.وكت�ب رونال�دو عرب حس�ابه 
ع�ىل »توي�رت«: »حققن�ا ف�وزا عظيما«.
ه�ذه  إىل  بحاج�ة  »نح�ن  وأض�اف: 
الروح«.وم�ن املقرر أن يق�ام لقاء 
اإلي�اب، ي�وم الثالث�اء املقبل، عىل 

ملعب أليانز ستاديوم.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن واحد  من امللفات 
التي سيفتتح بها السكرتري الفني أو املدير الريايض 
الجديد لربشلونة، والذي سيأتي مع الرئيس املقبل، 
عمل�ه يف الن�ادي الكتالوني.وم�ن املق�رر أن تجرى 
انتخاب�ات برش�لونة ي�وم 7 آذار املقب�ل، بعد قرار 
تأجيله�ا من يوم 24 كانون الثاني املايض، بس�بب 
انتش�ار فريوس كورونا.وبحسب صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن مل�ف الثالثي عثمان 
ديمبيل، س�ريجي روبرتو وكارلي�س ألينيا، من أهم 

امللف�ات يف برش�لونة حالًي�ا، باعتب�ار أن عقودهم 
تنته�ي يف صي�ف 2022، ويج�ب حس�م موقفه�م 
رسًيع�ا، إم�ا بالتجدي�د، أو بيعه�م الصي�ف املقبل 
لتجن�ب خروجهم مجاًنا.وأوضح�ت الصيحفة، أن 
اس�تمرار الثالثي »عثمان ديمبيل، سريجي روبرتو 
وكارلي�س أليني�ا« من عدم�ه، ال يعتم�د فقط عىل 
اإلدارة الجدي�دة، وإنم�ا ع�ىل املدي�ر الفن�ي أيًضا.
وأش�ارت إىل أن ديمب�يل يملك العدي�د من العروض، 
أبرزها من الربيمريليج وتحديًدا مانشسرت يونايتد، 

إال أن املدي�ر الفن�ي رونال�د كوم�ان، لدي�ه ثقة يف 
قدرات�ه ويؤي�د اس�تمراره.وأضافت الصحيفة، أن 
سريجي روبرتو، يلقى ترحيًبا هو اآلخر من كومان 
باس�تمراره، حيث يرى فيه امل�درب الهولندي العًبا 
متع�دد االس�تخدمات، ويمكن توظيف�ه كظهري أو 
العب وسط.ومع ذلك، ال يزال موقف كارليس ألينيا، 
املعار حالًيا إىل خيتايف، معلًقا، لكن النادي س�يميل 
لتمديد عقده، وس�يختار الالعب أيًض�ا البقاء، عىل 

الرغم من صعوبة حصوله عىل دقائق مع كومان.

رغ�م احتكار األندية املكس�يكية ملقع�د بطل اتح�اد كونكاكاف 
)أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي( يف بطوالت كأس العالم 
لألندي�ة، كان أفضل إنجاز لألندية املكس�يكية هو الفوز باملركز 
الثال�ث يف البطولة، وهو ما يس�عى تيجريس أون�ال لتغيريه من 
خالل النس�خة الجدي�دة للبطولة، والتي تنطل�ق فعالياتها اليوم 
الخميس.وعندم�ا يلتق�ي تيجري�س فري�ق أولس�ان هيون�داي 
الك�وري الجنوبي الي�وم يف الدور الثاني للبطولة، س�تكون هذه 
املب�اراة هي الخط�وة األوىل عىل طري�ق تحقيق الحلم بالنس�بة 
للفري�ق املكس�يكي.ويلتقي الفريق�ان عىل س�تاد أحمد بن عيل 
يف الري�ان، أحد االس�تادات املضيفة لبطول�ة كأس العالم 2022 
املق�ررة يف قطر.وبينما تجتذب املباراة األخ�رى يف هذا الدور بني 
الدحيل القط�ري واألهيل املرصي االهتمام األكرب كونها مواجهة 
عربي�ة خالصة ب�ني ممثل البل�د املضيف وفري�ق األهيل صاحب 
الش�عبية الكب�رية يف املنطق�ة العربية، تتس�م مب�اراة تيجريس 
وأولس�ان بكثري من اإلثارة أيضا كونها ب�ني فريقني ال يحظيان 

بخ�ربة كبرية بالبطول�ة من ناحية، كم�ا أن الفائ�ز فيها يمتلك 
طريق�ا أكثر س�هولة من الفائ�ز يف املباراة األخ�رى فيما يتعلق 
ببل�وغ نهائ�ي البطولة.ويلتق�ي الفائ�ز م�ن مب�اراة تيجريس 
وأولس�ان يف املربع الذهبي للبطولة مع باملرياس الربازييل املتوج 
بلق�ب كأس ليربتادوريس، الت�ي أقيمت مباراته�ا النهائية يوم 

السبت املايض.
وق�د تك�ون املواجهة م�ع باملرياس 

أكثر س�هولة من مواجهة 
بايرن يف املربع الذهبي، 

ال سيما وأن الفريق 
سيقطع  الربازييل 

س�فر  مس�افة 
بع�د  كب�رية 
أي�ام قليلة من 
بلق�ب  ف�وزه 

كبري مث�ل كأس ليربتادوريس، والذي تغل�ب يف مباراته النهائية 
ع�ىل س�انتوس الربازييل.ولهذا، يج�د كال الفريق�ني دافعا قويا 
للف�وز، لتك�ون خط�وة أوىل عىل طري�ق تحقيق إنج�از حقيقي 
يف البطولة.ويخ�وض تيجري�س البطول�ة للم�رة األوىل علما بأن 
الفرق املكس�يكية احتكرت مقعد بط�ل الكونكاكاف يف مونديال 
األندي�ة عىل مدار النس�خ املاضية باس�تثناء نس�خة 2005 التي 
ش�ارك فيه�ا سابريس�ا الكوس�تاريكي ممث�ال للكون�كاكاف.
وباتش�وكا ومونت�ريي هما أكثر الفرق املكس�يكية مش�اركة يف 
مونديال األندية، برصيد أربع مشاركات لكل منهما، مقابل ثالث 
مش�اركات لفري�ق كل�وب أمريكا.ولكن تيجري�س يحظى بثقة 
كبرية قبل خوض البطولة العاملية، ال سيما وأنه فاز بلقب دوري 
أبط�ال الكونكاكاف لنس�خة 2020، بعد عام واحد من خس�ارة 
نهائي البطولة نفس�ها لنسخة 2019.كما أن الفريق جمع سبع 
نقاط من أربع مباريات خاضها يف الدوري املكسيكي هذا املوسم 
قبل الس�فر إىل الدوحة، لتفصله نقطة واحدة عن صدارة جدول 

املس�ابقة.ويف املقاب�ل، يخ�وض أولس�ان البطول�ة 
العاملي�ة للمرة الثانية يف تاريخه، وهي األوىل منذ 

مش�اركته الوحي�دة الس�ابقة يف 2012.كما 
يحظى الفري�ق بثقة هائلة اكتس�بها من 

مسريته نحو منصة التتويج بلقب دوري 
أبطال آس�يا يف كانون أول املايض، حيث 
حقق الف�وز يف جميع املباريات التس�ع 
التي خاضها يف البطولة، واهتزت شباكه 

س�ت مرات فقط.وقلب الفريق تأخره يف 
نهائي البطولة أمام بريسيبوليس اإليراني 

العني�د إىل فوز ثمني، بفض�ل ثنائية لنجمه 
املخ�رم جونيور نيج�او )34 عاما(، الذي 

ل�م يعد ضم�ن صف�وف الفريق بع�د النهائي 
اآلس�يوي، وهو ما يضاعف الضغوط عىل باقي 

زمالئه الذين يحاولون إثبات جدارتهم.

حلم النهائي يداعب تيجريس المكسيكي وأولسان الكوري بمونديال األندية

برشلونة يخشى رحيل ثالثة العبين
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حصد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفس�كي، نج�م بايرن ميونخ، جائزتني 
جديدت�ني، بع�د العام املذه�ل الذي قدم�ه رفقة العم�الق الباف�اري يف مختلف 
البطوالت.وبحس�ب صحيف�ة »كيكر« األملانية، فق�د حقق ليفاندوفس�كي جائزتي أفضل 
العب وأفضل هداف يف العالم لعام 2020 من قبل االتحاد الدويل للتأريخ واإلحصاء، بعد قيادة بايرن 
ميون�خ لتحقي�ق 5 ألقاب، هي »الدوري األملان�ي، كأس أملانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس الس�وبر 
األوروب�ي، كأس الس�وبر األملاني«.أم�ا عىل الصعيد الف�ردي، فقد توج ليفاندوفس�كي خالل عام 
2020 بالعدي�د م�ن الجوائز، وهي، »أفضل الع�ب يف العالم من قبل الفيف�ا، أفضل العب يف العالم 
من قبل جلوب س�وكر، جائزة هداف البوندسليجا، جائزة هداف كأس أملانيا، جائزة هداف دوري 
أبط�ال أوروبا، جائ�زة أفضل مهاجم يف أوروبا، جائزة أفضل الع�ب يف أوروبا، جائزة العب العام 
يف بايرن ميونخ، جائزة أفضل العب يف أملانيا، جائزة أفضل العب بولندي«.وعرب ليفاندوفس�كي 
عن سعادته بعد الفوز بتلك الجائزتني، حيث نرش صورة له بهما عرب حسابه عىل »انستجرام«، 
وكت�ب عليه�ا: »أفضل العب وأفضل هداف لع�ام 2020 من االتحاد ال�دويل للتأريخ واإلحصاء، 
أش�كركم مرة أخرى عىل هذا الرشف العظيم، ويمكنني أن أؤكد أن الجوائز موجودة بالفعل يف 
بيتي«.ويملك بايرن ميونخ فرصة إلضافة لقب سادس، عندما يخوض غمار منافسات كأس 
العالم لألندية، والتي س�تنطلق اليوم بقطر، حيث ينتظر الفريق البافاري الفائز من مواجهة 

الدحيل القطري واألهيل املرصي.

أعلن ميالن رس�مًيا، قائمته األوروبية النهائية، الستكمال 
بطول�ة اليوروبالي�ج، والت�ي ش�هدت تواج�د الصفق�ات 
الجديد.وم�ن املقرر أن يلتقي ميالن مع ريد س�تار بلجراد 
يف دور ال�32 لبطولة اليوروبا ليج يومي 18 و 25 ش�باط 
الجاري.وبحس�ب موقع »فوتب�ول إيطاليا«، ف�إن قائمة 
مي�الن ضم�ت التعاق�دات الت�ي أبرمه�ا مي�الن يف كانون 
الثاني املايض، وهي ماريو ماندزوكيتش، فيكايو توموري 
وس�واليهو ميتي.القائم�ة Aحراس�ة املرم�ى: أنطوني�و 
ثي�و  دال�وت،  كاالبري�ا،  تاتاروس�انوالدفاع:  دوناروم�ا، 
هرنانديز، كالولو، كاير، توموري، رومانيويل.الوس�ط: بن 
نارص، كاستييخو، إبراهيم دياز، كييس، كرونيتش، ميتي، 

سايليمايكرز، تونايل ، كالهانوجلو.
الهجوم: إبراهيموفيتش، لياو، ماندزوكيتش، ريبيتش.

القائمة B       دوناروما، جابيا، مالديني.

اهتمت الصح�ف اإلنجليزية باالنتصار الكاس�ح الذي حققه 
مانشسرت يونايتد بالتغلب عىل ساوثهامبتون بنتيجة )0-9(، 

ضمن الجولة رقم 22 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وعنون�ت صحيف�ة »م�ريور«: »االبته�اج.. اليونايت�د يكت�ب 
التاري�خ بعدما س�جل 8 العبني ليجعلوها ليلة بائس�ة عىل 9 
رجال من القديس�ني«.وكتبت يف األعىل: »رؤية األحمر.. أرتيتا 
بعيد عن الس�عادة بعد طرد لويز ولينو«.وم�ن جانبها كتبت 
»ذا ص�ن«: »ه�ذا مؤل�م.. قس�وة اليونايتد م�ع معادلة رالف 
املس�كني للرقم القيايس للربيمريليج مرة أخرى«.أما صحيفة 
»الجارديان« فعنونت: »اليونايتد القايس يرب بالتس�عة يف 
صخب«.كما عنونت »دييل تليجراف«: »اليونايتد يدق 9 العبني 

من القديسني«.

أكد أنطونيو كونتي، املدير الفني إلنرت ميالن، أن 
يوفنتوس استغل »خطأين ساذجني« وفاز بهما 
باملب�اراة، مش�ريا إىل أن لوال الخطأي�ن ملا وصل 
اليويف ملرمى النرياتزوري.وحقق يوفنتوس فوًزا 
صعًب�ا خارج ملعب�ه عىل حس�اب غريمه إنرت 

مي�الن، بنتيج�ة )2-1(، يف ذه�اب نصف نهائي 
كأس إيطاليا.وقال كونتي يف ترصيحات لش�بكة 

»راي س�بورت« اإليطالي�ة: »رصاح�ة، فعلن�ا كل 
يشء بأنفس�نا، يوفنتوس اس�تغل خطأين ساذجني 
لتس�جيل أهدافه«.وزاد: »نح�ن بحاجة إىل أن نكون 
أكث�ر قوة وإرصار، ألننا صنعن�ا الكثري من الفرص، 
وأمام يوفنتوس، يجب أن تس�جل الفرص التي تتاح 
لك«.وأض�اف املدير الفني إلن�رت: »قدمنا أداًء ممتاًزا، 
النتيجة فقط كانت س�لبية، إن�ه ألمر مخيب لآلمال، 

ألننا اس�تحقينا أكثر بكثري م�ن النتيجة النهائية«.
وتابع: »يوفنتوس لم يصنع أي خطورة، وال أتذكر 

أن س�مري هاندانوفيت�ش تص�دى للك�رة، إذ ل�م 
نرتكب هذي�ن الخطأين، ملا وصلوا إىل مرمانا«.

وأكم�ل :«أن�ا أح�رتم كل االنتق�ادات، لكن يف 
الحقيق�ة هي أننا ل�و فزنا يف ه�ذه املباراة 

2-0، مل�ا انتقدنا أح�د، فالنتيجة النهائية 
هي ما تس�يطر عىل الحكم النهائي عىل 

العام«.وخت�م: »م�ع هزيمتن�ا  األداء 
بهدفني لهدف يف ملعبن�ا، نحتاج إىل 

الف�وز خارجه بفارق هدفني، لذلك 
س�تكون املباراة صعبة، وليس�ت 

نزهة يف الحديقة«.

حج�زت إيطاليا مكانا يف قب�ل نهائي كأس اتحاد الالعبني املحرتفني للتنس، بع�د فوزها بمباراتي الفردي أمام 
فرنس�ا، بينم�ا تقدمت أملانيا )2-0(ع�ىل كندا، عىل ملعب رود ليفر لتضع نفس�ها يف موقف ق�وي للتأهل.ومع 

اختصار النسخة الثانية من بطولة الفرق بسبب الحجر الصحي املتعلق بفريوس كورونا من أجل بطولة أسرتاليا 
املفتوح�ة، ضم�ن فوز فابيو فونيني وماتي�و بريتيني يف مباراتي الفردي باإلضافة لالنتصار )2-1( عىل النمس�ا 

تص�در إيطالي�ا للمجموعة الثالثة.وتغل�ب فونيني عىل بنوا بري 6-1 و7-6 يف املب�اراة االفتتاحية عىل ملعب جون 
كني، قبل أن يفوز بريتيني عىل جايل مونفيس 6-4 و6-2 ليصبح فوز فرنس�ا يف مباراة الزوجي بدون قيمة.وإذا 
كان�ت هذه املواجه�ة من جانب واحد، فإن مب�اراة أملانيا ضد كندا كانت مختلفة تمام�ا وتحددت 4 مجموعات 
م�ن ال�5 يف مباراتي الفردي بأش�واط فاصلة.وهيمن األملاني يان-لينارد ش�رتوف عىل أول ش�وطني فاصلني، 

وأجهز عىل ميلوش راونيتش بربة إرسال ساحقة لينترص 7-6 و7-6 ويمنح أملانيا التقدم 1-0 يف املباراة 
االفتتاحية.

ميالن يسجل صفقاته الجديدة بقائمته األوروبية

ليفاندوفسكي يحصد جائزتين جديدتين

سحق اليونايتد لساوثهامبتون
 في الصحف اإلنجليزية

رونالدو 
سعيد  بعد 

إسقاط  االنتر

إيطاليا تتأهل إلى نصف نهائي كأس اتحاد المحترفين كونتي: دفعنا ثمن
األخطاء الساذجة أمام يوفنتوس
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أحمد شوقيالثقافـي

رأيت عىل لوِح الخيال يتيمًة
 قىض يوَم لوسيتانيا أََبواها

 فيا لك من حاٍك أمني ُمصدٍَّق
 وإن هاج للنفس الُبكا وشجاها 

وال أُمَّ َيبغي ِظلَّها وَذراها
 وُقوَِّض ُرْكناها، وَذلَّ ِصباها 

وليت الذي قاست من املوت ساعة 
كما راح يطوي الوالدين طواها

 كَفْرٍخ رمى الرامي أَباُه فغالُه 
ُه فرماها فقامت إليه أمُّ

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
إن النف�س إذا كان�ت ع�ىل ح�ال االعت�دال يف قب�ول 
الخرب أعطته حقه م�ن التمحيص والنظر حتى تبني 
صدق�ه من كذبه، وإذا خامرها تش�يع لرأي أو نحلة 
قبل�ت ما يوافقها من األخب�ار ألول وهلة، وكان ذلك 
امليل والتش�يع غطاء عىل ع�ني بصريتها عن االنتقاد 
والتمحي�ص، فتق�ع يف قب�ول الك�ذب ونقل�ه. يقلب 
الحاك�م توجس�ه وغريته م�ن ش�عبه إىل خوف عىل 
ملكه، فيأخذهم بالقتل واإلهانة. اعلم أن فن التاريخ 
ف�ن عزي�ز املذهب ج�م الفوائد رشي�ف الغاية إذ هو 
يوقفن�ا عىل أحوال املاضني من األم�م يف أخالقهم. و 
األنبياء يف س�ريهم. و امللوك يف دولهم و سياس�تهم. 

حتى تتم فائدة اإلقتداء.

املراقب العراقي/ القسم الثقايف...
 ان بن�اء القصي�دة الش�عرية يف مجموعة 
)مط�ر صاعد إىل الس�ماء( للش�اعر منذر 
عبد الحر تش�ري إىل وج�ود دروب وثيمات 
املتع�ددة  امله�ام  أم�ام  وأف�كار، تضعن�ا 
للش�اعر، وهو يقوم بصناعة قصيدته، إذ 
إننا وبعد متابعتنا للعالم الش�عري يف هذه 
النصوص س�وف نكتش�ف بأنه�ا خرجت 
من األطر املحددة، التي يعتمدها الش�اعر، 
مثل التداعيات الذاتية املحددة، واملش�اعر 
قص�رية املدى إذا صح التعب�ري، والعالقات 
العاطفي�ة الت�ي تجمع بني امل�رأة والرجل 
بكل أنواعه�ا اللق�اء، االش�تياق، الفراق، 
انتظ�ار الحبيب�ة، وأم�ور أخ�رى تعودن�ا 
عىل متابعتها، يف نصوص ش�عرية أخرى، 
أما ما س�وف نكتش�فه فهو أكرب وأسمى 
وأهم، ألنه�ا وأقصد بذلك ه�ذه املجموعة 
الش�عرية، فتلك النصوص وبحكم الخربة 
الطويلة للش�اعر يحمل ع�ىل عاتقه مهام 
شعرية حس�ية إنس�انية كبرية، تشبه إىل 
حد بعيد من يمهد األرض الجدباء اليابسة 
ويهيُئه�ا ويعده�ا لتك�ون أرض�اً خصبة 

تصل�ح ألن يعي�ش فيه�ا اإلنس�ان ب�كل 
حب وود وبس�الم وآمان، حتى يس�تطيع 
أن يم�ارس دوره يف كتابة الش�عر س�الف 
الذك�ر، وذل�ك بس�بب الخراب الذي س�اد 
أرض املعم�ورة والح�روب التي اش�تعلت 
لتحرق األخرض والياب�س، وفقدان الكثري 
م�ن القيم واملب�ادئ الت�ي يج�ب أن تعاد 
إىل مكانه�ا الطبيع�ي. واض�اف :ومن هنا 
ونض�وج  القصي�دة  نض�وج  أن  نع�رف 
الوع�ي ومتابع�ة تقلبات الحي�اة تقتيض 
م�ن الش�اعر أن يعت�ي صه�وة ج�واده، 
ويتس�لح بمشاعر يستطيع فيها مواجهة 
هذا الخراب الذي يش�به اإلعصار املجنون 
ال�ذي يري�د أن يش�وه كل معال�م الجمال 
ويقت�ل داخ�ل اإلنس�ان رغبت�ه يف الحياة 
القويمة الس�ليمة وأن يطوع أحاسيس�ه 
الشعرية املتوهجة لتكون أداة ملحاربة هذا 
الزحف املختلف، وهي محاولة موفقة من 
الش�اعر لنكران الذات واالنسالخ من هذه 
النرجسية لحب الذات والتغني بها يف عالم 
الش�عر، إىل مس�احة أكثر رحابة وأوس�ع 
مم�ا هو ضيق ومغلق، إذ يجد الش�اعر أن 

ال�رضورة ملحة للدخ�ول يف هذا املضمار، 
م�ن أجل أن يواكب الش�عر حرك�ة الحياة 
ويق�ف مدافعاً ع�ىل معالم الجم�ال فيها، 
ونبذ القبح، وهذا ما س�وف نتابعه ونحن 

نمر عىل قصائد هذه املجموعة الشعرية.
وتاب�ع: ويف قصي�دة )أصدقائ�ي( يضعنا 
الش�اعر بلغ�ة ش�عرية واضح�ة املعالم، 
بس�يطة س�هلة خفيفة االنزياح وبصور 
روح  تحم�ل  خصب�ة  متدفق�ة  مرتاكب�ة 
املف�ردة الش�عرية وجماله�ا ورش�اقتها 
وقوتها دون تكلف، واس�تعارات ش�عرية 
تدخ�ل ضم�ن مس�ار الن�ص، يضعنا بني 
عامل�ني عال�م الفق�ر وعال�م الث�راء، ألننا 
س�نتابع حي�اة الفق�ري والتفاصي�ل التي 
تدخ�ل ضمن يوميات�ه وهموم�ه، وكذلك 
الثري الذي يضعه الشاعر عىل نقيض ذلك 
م�ن أجل تذك�ري الصديق الث�ري، أن حياة 
الفقري رغم صعوبتها إال أنها أكثر سعادة 

وهناًء من هموم جمع املال:
أصدقائي األثرياء 

ضع�وا ثرواتك�م 
وكنوزكم 

وكل ما يمكن أن يطمع به فقري مثي 
ضعوها جانباً

وتعالوا أسمعكم آخر نكتة 
أضحكوا ...

الضحك مجانّي
ونحن الفقراء 
نجيد صناعته 

وهكذا يّتضح لنا تلك املس�احة التي خرج 
لها الش�اعر من دائ�رة املش�اعر الضيقة 

إىل عال�م أرح�ب، وهك�ذا نتابع محاس�ن 
الفق�ر، ومس�اوئ الثراء، وه�و يصف لنا 

هذا الفقر:
أصدقائي الفقراء...

عشاق..
حاملون

يطريون بأجنحة الغناء 
فراشات بني زهور املعنى 

هم...
أكثر ثراًء

من تّجار السيارات
ومقاويل الدم 

واس�تطرد: أما قصي�دة )أيها الغ�ُد.. قف 
بعي�داً( فإنه�ا رحلة نحو غ�د مجهول، ال 
يريده أن يصل ألن الحياة تس�ري من سيٍّئ 
إىل أسوأ، وقد يحمل هذا الغد ما هو مخيف 

ومفزع:
أيها الغُد.. قْف بعيداً

عرباتَك ندٌم 
محطاُتَك فزٌع

وطريقك أنني....
أيها الغد 

أيها الشامت بحطام أيامنا 
الضاحك من فتوحات أمنياتنا 

ال تأت...
دعنا ننام طويالً 

حاملني بجنان 
وهك�ذا تّتض�ح لن�ا الرؤي�ة الفني�ة التي 
قصيدت�ه  صناع�ة  يف  الش�اعر  اتخذه�ا 
الخارج�ة من الذات واألنا والنرجس�ية إىل 
ما هو أس�مى وأكرب، فعندما يكرب الشعر 
تكرب معه املش�اعر واألحاس�يس لتشارك 
الن�اس حياته�م اليومية، أم�ا قصيدة )ال 
تكن ش�بيهي تماماً( وهي مهداة إىل ولده 
مط�اع يف عيد ميالده، وه�ي تحمل الكثري 
م�ن األىس والحزن واملعاناة التي عاش�ها 

األب وال يري�د ألبن�ه أن يك�ون ش�بيهه، 
وعليه أن يختار طريقاً آخر حتى ال تتكرر 
تلك الرحلة املحفوفة بالتعب، كما نالحظ 
ومن خ�الل متابعتن�ا لنصوص الش�اعر 
منذر عبد الحر أن بنية العنونة مدخالً ملتن 
النص وعتبة نصية مكملة ال بد املرور من 

خاللها:
وأنت تدخل عامَك الجديد 

تأكد يا ولدي...
أن الحياَة ليسْت أرجوحٌة
شوطها الصاعد : بهجٌة 

وشوطها النازل: عناٌء
وم�ىض اىل القول :وتميض ه�ذه القصيدة 
بهذا الحس الش�عري، الذي هو مزيج من 
رحل�ة تعب ومعان�اة كب�رية، وكذلك هي 
تذك�ري م�ن األب لالب�ن أن يعي�ش وهو ال 
يشبهه. اعتمد الشاعر يف صياغة قصيدته 
الش�عرية عىل املفردة البس�يطة الس�هلة 

التي تشبه السهل املمتنع لكنها تحمل بني 
ثناياها ش�حنة كبرية من الحس الشعري 
املتدف�ق واملش�اعر املتوهج�ة ويف قصيدة 
)رسالة من الس�ياب إىل محمود درويش( 
تتس�ع دائ�رة تل�ك االهتمام�ات الكب�رية 
لنك�ون مع مح�اورة مركبة من الس�ياب 
ال�ذي ين�وب ع�ن وطن�ه الع�راق ليناجي 
الش�اعر الفلس�طيني محم�ود دروي�ش، 
مش�يداً بدوره املرشف يف ال�ذود عن حمى 

الوطن املسلوب:
من نخلة األوجاع 

أبعُث شهقة 
تغدو نداء يغرس الرايات 

يف أرض الضياع 
وإليك يا محمود باقة نرجس 

من عاشق للصرب
أدمنه الوداع 

وتم�يض هذه القصي�دة بلغتها الش�عرية 
نحو س�موها وعنفوانها وهي تطرح دور 
ه�ذا الش�اعر يف قضية بل�ده وهنا نقف يف 
ذروة ه�ذا التصاع�د وهذا االتس�اع ونحن 
نتاب�ع قصي�دة )مطر صاعٌد إىل الس�ماء( 
والت�ي انبثق�ت م�ن ضمري الش�اعر ومن 
تفاعل�ه م�ع طفل م�ن ضحاي�ا اإلرهاب 
والكراهي�ة وهو يقول: )س�أخرب الله بكل 

يشء( 
سمعته ينئ:

سأخرب الله....
أكشف له صدري 

وأريه ضماد رأيس 
سأبكي أمامه 

وأنا أحفظ مالمح ذئاب تضحك 
وقرود بمخالب 

وذكور يزحفون 
وإناث من خشب 

الش�عرية )مط�ٌر  املجموع�ة  :ان  وخت�م 
صاعٌد إىل الس�ماء( ضمت قصائد متعددة 
ومختلف�ة تحمل ثي�م ال تق�ل أهمية من 
تلك الت�ي مررن�ا عليها، وهكذا نكتش�ف 
أن امله�ام الش�عرية تتصاع�د وتك�رب مع 
كرب اإلحس�اس باملسؤولية وهموم الناس 

ويومياتهم.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
 يرى الناقد يوس��ف عبود جويعد ان مجموعة »مطر صاعٌد إىل 
الس��ماء » للشاعر منذر عبد الحر يه قصائد عن تفاعل الشاعر 
م��ع طف��ل م��ن ضحاي��ا اإلره��اب والكراهية.وق��ال جويع��د يف 

قراءة  نق���دية خص بها )الم�����راقب العراقي(:

»مطر صاعد إلى السماء« قصائد عن تفاعل الشاعر مع طفل من ضحايا اإلرهاب والكراهية
المهام الشعرية تكبر مع كبر اإلحساس بهموم الناس ويومياتهم

بعد فهرستها وفقًا لمعايير المكتبات العالمية

يوسف عبود جويعدمنذر عبد الحر

ُهزَّها يا أبي ُهزَّها

من ُسباٍت هنا يف َنجيِع الكالْم

شجرُة املعنى

ناعٌس ظلُّلها

يف دروِب العماْء

لم ُيالِقُحها لهٌب من حننِي الربارْي

لزنٍد يجوُس املدى

كْي يرى وارَف األحالْم

ُهزَّها يا أبْي

من فساِد البالغْة

وحّرْر ثغوَر الغماْم

من بروٍق عجاْف

ليَس يلْ نزفها يف خبيِص الّدواْل

ليَس يلْ غرُي ورٍد

حروٍن ُيجايف الهباْء

ُهزَّها

حينما ال تفيُض الّسطوْر

خافٌت ِجرُْسها

يف هسيِس الفؤاْد

يف حدوِد الحوارْي

وشوِق البالْد

ُهزَّها يا أبْي

ال تحْد عن ضفاِف األمانْي

فقد ال تفيُق الّنسوْر

من جيوب الليْل

يف ارتجاِف الخواْء

َمْن ُترى يا أبْي

أوهَم املايْض

أنَُّه نسُلنا

َمْن ُترى

علََّم الفتياَن يف فاتِح العمِر

أنَّ الهوى كفٌر

لو نما يف قلوِب العباْد؟

ُهزَّها

ال تمّسوا صهيَل األجاْص

ال تهّشوا فراَش العقوْل

كلَّما صاَح صبٌح بكْم

يف طريق الخالْص

ُهزَّها يا أبي
سليم النفار

»عودة البحار« إيقاظ الحقيقة النائمة وتجميلها باألكاذيب
 حامد الناظر

الحقيق�ة ليس�ت رضوري�ة يف كل األحوال، وليس�ت 
مهمة كذلك عندما تفس�د بهج�ة الحياة كما ال يفعل 
أي يشء آخر، بل العكس، قد تصلح األكاذيب الجميلة 
يف إضافة مباهج رضورية عىل حيواتنا بشكل ال غنى 
عنه.هل نتخيل مثال بحاراً من دون سفينة؟ من دون 

أن يلمس دفة أو مرساة عىل اإلطالق؟
م�ن دون أن يركب البحر ولو م�رة واحدة يف حياته؟ 
لكن�ه يحك�ي ع�ن مغام�رات بحري�ة ال ح�ر لها، 
وس�فن وموانئ لم تطأها قدماه. لدينا هنا واحد من 
هذا النوع املُلَهم.يحمل رتبة رئيس بحارة مع أوسمة 
رفيع�ة ومناظري وتلس�كوبات وأطق�م مختلفة من 
لباس البح�ارة وغاليينهم لدينا كذب�ة طويلة جميلة 
أغنت حياة )الكابتن فاسكو موسكوسو دو أراغان( 

وجعلتها أقرب إىل األسطورة.
يف لحظ�ة تجٍل نادرة يؤكد الق�ايض املتقاعد الدكتور 
ألربت�و س�يكويرا � ال�ذي تخونه عش�يقته دائًما مع 
مؤرخ القري�ة الصغري، خالل س�اعات القيلولة التي 
تش�هد غيابه � يؤكد فضيلت�ه أن الحقيقة »ملقاة يف 
قرارة برئ وعارية« فالبرئ ليس�ت برئاً والقرارة ليست 
قرارة، وإن هذا يعني أن الحقيقة يصعب نيلها، وأنها 
ال تعرض نفس�ها عارية يف األسواق أمام كل إنسان، 
ولكن علين�ا البحث عن حقيقة كل واقعة، وأن نغرق 

أنفسنا يف ظلمة البرئ لكي نصل إىل نورها القديس«.

أم�ا امل�ؤرخ املتهتك ال�ذي ينام مع عش�يقة فضيلته 
دون�دوكا الس�مراء يف س�اعة القيلول�ة، ي�روي لن�ا 
حكاي�ة البح�ار املاك�ر الكابتن فاس�كو 

موسكوس�و دو أراغان يق�ول »صدقوني إن رغبتي، 
ورغبت�ي الوحيدة، ه�ي أن أكون موضوعي�اً، وبعيداً 
عن العواطف، رغبتي هي البحث عن الحقيقة وسط 
املجادالت، ونبشها من املايض بدون انحياز، وتعريتها 
م�ن الصيغ املتناقضة، التي نس�جها الخيال من أجل 

إخفاء الحقيقة العارية ولو جزئياً«.
»ع�ودة البح�ار« للربازي�ي ج�ورج أم�ادو )1912 � 
2001( ترجم�ة مم�دوح ع�دوان � دار العودة 1997 
تق�ول لنا: إن القليل من األكاذيب الرائعة من ش�أنها 
أن تجع�ل حياتنا جميل�ة، برشط أن ن�رتك الحقيقة 
مرتاح�ة هن�اك يف مكانها، يف قرارة الب�رئ، ومن دون 
أن نقل�ق راحته�ا، فالحقيق�ة الت�ي جعل�ت طاق�م 
الس�فينة )إيتا( وضباطها ورجال الجمارك والبحارة 
املخرضم�ني وعم�ال املرفأ، يس�خرون م�ن الكابتن 
فاس�كو موسكوس�و دو أراغان وهو يغادر السفينة 
عىل مرفأ بيليم مجلال بالعار لن نتعاطف معها البتة. 
الطبيع�ة وحدها س�تتعاطف م�ع أكاذي�ب الكابتن 
فاس�كو حني تثأر ل�ه منهم جميعاً فيع�ود إىل قريته 
بريربي مجلال بالنر واملزيد من األوسمة الحقيقية 
ه�ذه امل�رة، لينت�ر بالرضب�ة القاضي�ة ع�ىل كل 
املتش�ككني يف حقيقة حياته وأولهم شيكو باشيكو، 
موظ�ف الجمارك الس�ابق، ال�ذي حمل ع�ىل عاتقه 
إيق�اظ الحقيقة النائمة يف ق�رارة البرئ فغادر القرية 

مهزوماً وإىل األبد.

 عبد الرحمن حالق
م�ا قّدمت�ه الروائية ابتس�ام تري�ي يف روايتها 
األخ�رية “كت�اب الظ�ل” م�ن إنج�از يختلف يف 
موضوع�ه كلي�اً عّم�ا قّدم�ه املنج�ز الروائ�ي 
العرب�ي � ع�ىل األقل ضم�ن ما اطلع�ت عليه � 
فق�د خلق�ت يف روايته�ا األخ�رية مجموعة من 
األس�اطري املدهش�ة يف عوالم الجم�ال، تتكئ يف 
مجموعها عىل مفاهيم )الحب والعطر والورود 
واملوس�يقى( كاش�فة الوش�ائج العميق�ة بني 
النبات�ات  وأرواح  الرواي�ة،  ش�خصيات  أرواح 
واألزهار وحتى األحجار، يف إطار مكاني شاسع 
يمت�د م�ن الص�ني واليابان وص�والً إىل فرنس�ا 
وإيطالي�ا، م�روراً بع�دد م�ن ال�دول العربية يف 
املرشق واملغرب، حيث يطارد تاجر العطور عبد 
الحي “معنى الورد” يريد الوصول إليه، وتطارد 
العرافة تيال “س�ليالت العط�ر” تريد جمعهن يف 
محمي�ة نس�وية خاصة ُتنش�ئها له�ذا الغرض 
وس�ط الجبال اإلس�بانية. وتط�ارد تيال )األخت 
الصغ�رى( أس�طورتها الخاص�ة حي�ث تتواطأ 
معه�ا األق�دار يف ذلك. بع�د االنتهاء م�ن قراءة 
الرواي�ة س�يجد القارئ نفس�ه يتس�اءل ويعيد 
تركيب الحكاية أركيولوجيا، ثم س�يتمعن قليالً 
بمجم�وع األس�اطري التي تمثل�ت كٌل منها عىل 
ش�كل امرأة ال يمكن الوصول إىل روحها، إال عرب 
معرف�ة كل األرسار املتعلق�ة بواحدة من الورود 
بعينها. وسيجد القارئ نفسه أمام اثنتي عرشة 

امرأة تقّمصت كل منهن روح وردة من الورود، 
توزع�ت النس�وة ع�ىل امت�داد بقع�ة جغرافية 
موزع�ة يف ث�الث ق�ارات. وم�ع أن كل واح�دة 
منهن تمثل أس�طورة بعينها، لك�ن الذي يمنح 
ه�ذه األس�طورة امتداده�ا رجل واح�د )الفتى 

الباح�ث عن معن�ى الورد( حكم�ت عليه إحدى 
العرافات بقولها: )أمام�ك طريق فيه اثنا عرش 
كوكباً، س�تقيض ليلة واحدة مع نس�اء يحملن 
روح األرض يف جيناته�ن، وكلم�ا تدفق ماؤك يف 
رحم ام�رأة زرعت فيها ش�تلة عطر، وأصبحت 
محرمة عليك.. وس�تبقى يف بحث دائم عن امرأة 
تنجب لك ذكراً يستمر به نسلك، لكنك لن تحصد 
إال الري�ح والبنات(.ومع تنام�ي الحدث تميض 
األس�طورة قدم�اً نح�و االكتم�ال، ع�رب عرافة 
جدي�دة تبحث ع�ن أبيها الذي يش�كل أيضاً أحد 
تفرعات األسطورة، لكنها تلتقي الفتى الباحث 
عن معنى الورد وتعش�قه، إال أن األقدار جعلته 
محرماً عليها، يمنحها أرساره وتراتيله الخاصة 
قبل املوت، فتكمل طريقها للبحث عن )سليالت 
العطر( اللواتي ولدن من أولئك النسوة، لتتمكن 
أخ�رياً م�ن جمعهن جميع�ا يف محمي�ة خاصة 
وسط جبال إسبانيا. ضمن نظام محدد وتراتبية 
محرتم�ة وتتميز كل واح�دة منهن، بأنها ورثت 
ع�ن أمها روح ال�وردة فجعلتها مح�ور حياتها 
علمي�اً وعملي�اً. مع اق�رتاب موع�د تتويج تيال 
الصغ�رية الحامل�ة للرقم 12 عراف�ة للمحمية، 
بعد أن تعلمت فنون أخواته�ا جميعاً، وأضافت 
لكل منهن علم�اً جديداً، وجعلت املحمية تكتمل 
م�ن حيث البناء واملعنى، نراها تقرر أن تتماهى 
مع روح والدها فتمنح األس�طورة معنى جديداً 

للحياة غري ما أرادته العرافة تيال.

 »كتاب الظل« أساطير مدهشة في عوالم الجمال
قريبًا.. افتتاح مكتبة متحف البصرة الحضاري

 املراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف مدير مفتش�ية آثار وتراث الب�رة قحطان العبيد 
عن تصميم وإع�داد مكتبة متحف البرة الحضاري، بعد 
أن تس�لمت الوجب�ة األوىل  وبالتنس�يق مع مفتش�ية آثار 
وت�راث البرة.وقال العبيد أنَّ املفتش�ية تس�لمت الوجبة 
األوىل من مكتب�ة األكاديمية الربيطاني�ة القديمة يف بغداد 
بع�د أن ت�م اهداؤه�ا بالكام�ل إىل مكتبة متح�ف البرة 
الحض�اري وبواق�ع 50 صندوقاً.وأش�ار إىل أن املفتش�ية 
تج�ري تنس�يقاً م�ع الس�فارة إلرس�ال الوجب�ة الثاني�ة 
األس�بوع املقب�ل ليت�م افتتاح مكتب�ة املتحف بع�د أن تتم 
فهرس�تها وفقاً للمعايري املعمول به�ا يف املكتبات العاملية 

وبمس�اعدة املعهد الربيطاني لدراس�ة العراق. وأوضح: إنَّ 
املفتش�ية اقرتح�ت عىل الجان�ب الربيطان�ي أن يتم العمل 
بنظام املكتب�ات االلكرتونية عىل أن تربط املكتبة بعدٍد من 
املكتبات الدولية لتس�هيل مهمة الباح�ث، ورواد املكتبة يف 
سهولة الحصول عىل الكتب النادرة لدعم املنظومة العلمية 
واألكاديمي�ة يف جن�وب العراق بش�كل عام. وأش�ار إىل أنَّ 
املفتش�ية تس�لمت فضالً عن الكتب املرس�لة أثاثاً بسيطاً 
وكرايس ومكتباً كانت تستخدمه الكاتبة والروائية العاملية 
الشهرية أغاثا كرس�تي زوجة ماكس ماالوان، التي دخلت 
موس�وعة غينيس كأفضل روائي�ٍة يف العالم بعد تأليف 66 

كتاباً فضالً عن العرشات من القصص القصرية.

 املراقب العراقي/ متابعة
تويف ش�هيدا، ألنه ابن قضية كربى، لم يرتاجع 
لحظة عن روح انتمائه لها الش�اعر واملناضل 
واملثق�ف الفلس�طيني عم�ر ررشاش،  وه�و 
ال�ذي عرف بني جيلنا ش�اعرا وناقدا ومحاورا 
اس�تثنائيا، فق�د عمل يف املؤسس�ات الثقافية 
العراقي�ة يف الس�بعينات والثمانين�ات، وكان 

للقس�م  مس�ؤوال  عمله 
الثق�ايف يف مجلة ألف باء 
تل�ك الف�رتة، ق�د حف�ل 
بنش�اط ثق�ايف وابداعي 
متمي�ز، كما أنه ش�ارك 
دورات  م�ن  ع�دد  يف 
مهرجان املربد الشعري، 
وق�را قصائد له�ا وقعها 
وأثره�ا، كونه�ا هتف�ت 
والع�راق  لفلس�طني 
وانتقدت املواقف العربية 
الهزيلة. ولد الشاعر عمر 

ررشاش يف سنة 1946، يف قرية لوبية يف أراىض 
ع�ام 48، وتنقل يف بلدان عدي�دة منها العراق، 
وسكن بغداد وعمل فيها، كما ربطته باملثقفني 
العراقيني عالقات ممتازة، وهو رغم تخصصه 
بالفلس�فة، وحدته يف النقد، إال أنه كان يتمتع 
بروح سمحة، وتواضع كبري، وكان ذا سخرية 

عجيبة، تعرفت علي�ه يف دار األمد للنرش حيث 
كنت أعمل مع الس�يدة الراحلة حكمية جرار، 
وكن�ت قد قرأت ل�ه موضوع�ات أدبية رصينة 
يف منتصف الثمانينات، وكنت اتوقعه ش�خصا 
متزمتا صعبا، إال انني اكتشفت بعد رفقة ايام 
وليايل ل�ه بأنه ش�خصية سلس�ة عذبة بروح 
فكهة متندرة ومتمردة أيضا، وكان يدهشني 
الراحل خضري  حواره مع 
يشاكس�ه  ال�ذي  م�ريي 
منطق�ة  إىل  ليس�حبه 
واتذكر  الفلسفي،  الحوار 
جلسات ال تنىس جمعتني 
الش�اعر  بي�ت  يف  ب�ه 
الفلس�طيني  واملناض�ل 
الراح�ل ولي�د صوالح�ة، 
ال�ذي كان يجمع حش�دا 
م�ن أبرز وأه�م املثقفني، 
وق�راءة  ح�وارا  ليش�هد 
وآراء  إبداعي�ة  نص�وص 
نقدية مهمة، فق�د كان ممن يحرضون هذه 
الجلسات الناقدان الراحالن عي عباس علوان 
وط�راد الكبيي.... رح�م الله تع�اىل الراحل 
عمر ررشاش، واس�كنه فسيح جناته، والهم 
أهله وذويه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه 

راجعون.

الشاعر الفلسطيني عمر رشراش في رحاب الخلود
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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

اذا م�ا تمكن�ت م�ن التحلي�ق 
والق�اء نظ�رة م�ن ف�وق عىل 
الكرة االرضية، فعىل االغلب لن 
يرسك منظر الصحارى الجرداء 
وقلة املس�طحات املائية، فضال 
عن الغيوم السوداء التي تحيط 
باملدن، خصوصاً الصناعية وكل 
انتجته نش�اطات االنسان  هذا 
واملصانع،  التجاري�ة  واعمال�ه 
وال يمكن�ك أن تس�توعب حجم 
الدمار الذي اصيب�ت به البحار 
واالنه�ار عىل حد س�واء، فبدءاً 
الت�ي  الطبي�ة  النفاي�ات  م�ن 
تلقى يف تل�ك االماكن وصوال اىل 
مخلف�ات البرش الت�ي يلقونها 
فيه�ا بمختلف االوق�ات، ولذلك 
كان لزام�اً ع�ىل الجمي�ع تبني 
االقتصاد االخ�ر النقاذ الكرة 

االرضية.
يع�د الدمار ال�ذي ط�ال البيئة 
العاملي�ة وم�ازال، ج�رس انذار 
لل�دول املتقدم�ة، لك�ي تض�ع 
حل�والً آني�ة لتق�ي بلدانها من 
التغ�رات املناخي�ة املتطرف�ة، 
ولذل�ك عق�دت يف اواخ�ر العام 
املن�رم قم�ة طم�وح املناخ، 

البل�دان  م�ن  الع�راق  وكان 
املش�اركة فيه�ا، اذ اك�د رئيس 
الب�الد  س�عي  الجمهوري�ة 
لتبن�ي كل م�ا ه�و  املتواص�ل 
ومس�تدام،  للبيئ�ة  صدي�ق 
فض�ال ع�ن توجه الع�راق نحو 
حقب�ة جديدة تس�تند عىل دعم 
املتج�ددة وتخفيض  الطاق�ات 
والتل�وث  الكارب�ون  انبع�اث 
تلبية للتغ�رات املناخية، ودعم 
الخ�اص  للقط�اع  االس�تثمار 
والرتكي�ز ع�ىل الش�باب ودعم 
دور املرأة يف التطور االقتصادي 

والعمل املناخي.
تبذل دول العالم املتقدمة منذ أن 
رضبت جائحة كورونا اراضيها 
جهداً منقط�ع النظر من اجل 
اس�تعادة االرض الت�ي دم�رت 
واالنبعاث�ات  الغ�ازات  بفع�ل 
م�ن  الرغ�م  ع�ىل  املختلف�ة، 
التزامه�ا بما يع�رف بالريبة 
الخ�راء الت�ي تف�رض ع�ىل 
واملعام�ل،  املصان�ع  مداخ�ن 
حفاظ�ا ع�ىل مناخه�ا، وم�ع 
التوق�ف االجب�اري ألنش�طتها 
بسبب كورونا، اال انها ما زالت 

تدفع ثمن تدمرها للبيئة. 
االقتصادية  بالش�ؤون  الباحث 
فال�ح  الدكت�ور  واالكاديم�ي 
الزبي�دي بني أن الع�راق ما زال 
االقتص�اد االخر،  بعيداً ع�ن 
ألنه اصبح اليوم من الدول ذات 
االقتص�اد اله�ش الت�ي تعاني 
انفالت�ًا اقتصادي�اً، اذ م�ا زالت 
ح�دوده مفتوح�ة امام ش�تى 
ومصانعه  املستوردة،  البضائع 
فه�ي  وج�دت  وان  متوقف�ة 
بامكانات متواضعة، لذلك فان 
االنتقال اىل اقتصاد يش�جع كل 
ما هو صديق ومس�تدام للبيئة 
س�يكون امراً يف غاية الصعوبة 

يف املرحلة الحالية.
الج�دل ح�ول االنبعاث�ات التي 
تص�در من الطاق�ة الكهربائية 
ل�م ينت�ه يوم�اً، لذل�ك اصب�ح 
هن�اك توج�ه عامل�ي يف فس�ح 
املج�ال لطاق�ات مختلف�ة من 
غ�ر املمكن أن تس�بب التلوث، 
ومنه�ا املائي�ة والحرارية وهذا 
م�ا اتجه�ت الي�ه دول العال�م 
املتقدمة والراغبة بانقاذ بيئتها 

بادخالها يف توليد الكهرباء.

ع�رف ل�دى الجميع ومن�ذ القدم عن قض�اء داقوق 
الواقع 30 ك�م جنوب محافظة كركوك، ويتوس�ط 
املس�افة الواقع�ة ب�ني قض�اء الطوز وب�ني مدخل 
املحافظ�ة، كثرة املقامات الدينية فيه، وطاملا اقرتن 
اس�مه بمقام االمام زين العابدين )ع (،  ويطل عىل 

الطريق الرئيس بني بغداد وكركوك. 
يتميز بتعدد نسيجه االجتماعي، كونه يضم خليطاً 
من املكونات واملذاهب والديانات، يجمعهم التعايش 
الس�لمي  ف�ال ت�كاد تميز وان�ت تدخل اىل الش�ارع 
الرئيس يف القضاء نحو الس�وق بني قومية وانتماء 
اصح�اب املح�ال والباع�ة، لتب�ادل امل�زاح والطعام 
وروح التع�اون يف عملهم.  قائممقام القضاء وكالة 
لويس غندي اكد »أن مناطق القضاء ش�ملت ب�40 
مرشوعاً خدمياً، ضمن خط�ة العام 2019، ونفذت 

خالل العام 2020«.
مشراً اىل أنها »ركزت عىل الخدمات الرئيسة بنسبة 
80 باملئ�ة، ومنه�ا تعبيد الطرق الداخلية، وش�ملت 
بعضها حتى الطرق املؤدية اىل القرى، وانجز مقطع 
طري�ق بغداد-كرك�وك م�ن ناحية ت�ازة اىل داقوق، 
.  واطلق�ت الجهات املس�ؤولة حمل�ة بالتعاون مع 

الجه�ات االمني�ة، واعي�د ع�دد منه�م اىل قراهم«. 
ون�وه بأن »هن�اك 45 قرية تابع�ة اىل داقوق ضمن 
الق�رى املهدمة، تمت اعادة النازح�ني اليها، بعد أن 
ع�ادت الخدم�ات من امل�اء والكهرب�اء ».واردف أن 
»القضاء هن�اك زراعي وهناك معان�اة لديهم وهي 
تجاوزات احواض االس�ماك غر املنج�زة، والتي بدأ 
تأثرها عىل االرض واملي�اه يف املرشوع، وان حمالت 
اطلقت بالتعاون مع الجهات املس�ؤولة الزالتها من 
قبل س�كان داق�وق«. فندي بني أن »س�كان داقوق 
خليط م�ن الع�رب والك�رد والرتكم�ان والكاكئية، 
وله حدود واس�عة م�ع قضاء الحويجة، وسلس�لة 
جبال حمرين، ويضم ناحية الرش�اد اداريا، اضافة 
اىل داق�وق املركز والقرى و تع�رف املدينة باهميتها 
الديني�ة لوجود عدة مقامات دينية فيها، ويقصدها 
ال�زوار ع�ىل مدار الس�نة من اج�ل احي�اء الزيارات 
والت�رك بتلك املقام�ات، واهمها مق�ام االمام زين 
العابدين )الس�جاد( س�الم الله عليه، والذي ارتبط 
اس�مه بداق�وق، ويأت�ي لزي�ارة مقامه س�نوياً يف 
ذكرى استش�هاده يوم 25 محرم آالف من املسلمني 
م�ن محافظات العراق وبلدان اخرى، ويف الس�نوات 

االخ�رة تزاي�دت اع�داد زائري�ه واخ�ذت الجه�ات 
املس�ؤولة عىل عاتقها اعداد مراسيم زيارة متكاملة 
م�ن خ�الل اس�تعدادات امني�ة وخدمي�ة القامتها 
وبمشاركة املواكب واالهايل، واعداد خطة يف املوضع 
املذكور لتأمينها األج�واء الخدمية للزائرين، اذ يقع 
مقامه الرشيف عىل تلة اثرية يف قرية زين العابدين 
باط�راف قضاء داق�وق، ويقصده عىل مدار الس�نة 
مرىض العيون وضعاف النظر، وذوو امراض الرأس،  
ومن بس�طاء الناس ممن يتمس�كون برابط روحي 
م�ع الله ورجاالت�ه املؤمنني.اما ام�ام الهوى والذي 
يجاور الطريق الرئيس املؤدي اىل بغداد ذهابا وايابا، 
اصبح مؤخ�را مقص�داً للزائرين ومكان اس�رتاحة 
ويضم رضيحي الس�يد الهادي بن مهدي بن حسني 
ب�ن رسطة ب�ن ابراهيم العس�كري بن م�وىس ابي 
سبحة بن ابراهيم االصغر املرتىض بن اإلمام موىس 
الكاظ�م )ع(, وابنته العلوية مريم املدفونة بجواره، 
ويقص�ده م�رىض ع�رق النس�ا واملفاص�ل والهوى 
الرشج�ي، وهن�اك ايض�ا مرق�د الصحاب�ي جاب�ر 
االنصاري. اوالذي م�ازال يحتفظ بالنقوش الرتاثية 

املعرة عن الحقبة التي بنيت بها، .

يمك�ن أن اطلق عىل العام ال�درايس 2020 - 2021 
هو عام االمتحانات الخارجية بامتياز، ألنه عام لن 
يتك�رر يف العراق، فاألرقام مذهل�ة، واذا بقيت هذه 
االرق�ام لألعوام املقبلة، علين�ا ان نفكر )ببكلوريا( 
خاصة بالخارجي، اذ ان الرقم الذي قدره املختصون 
حت�ى كتابة التحقي�ق الصحفي هو م�ا يقارب ال� 
)800( ألف من الذكور واالناث، بعدما كانت االرقام 
يف الس�نوات املاضي�ة، التتعدى املئ�ات يف املديريات 
العامة للرتبي�ة يف عموم العراق، فماذا حدث؟ وملاذا 
تضاعفت االعداد يف هذا العام، وهل اس�تعدت وزارة 

الرتبية يف ظل جائحة )كورونا(؟.

غزو خارجي
نظ�ام االمتحان�ات يف الع�راق، ومن�ذ القدم س�مح 
للطلب�ة الذي�ن ل�م ينجح�وا يف اجتي�از مراحله�م 
واملس�ائية،  الصباحي�ة  بالدراس�تني  الدراس�ية 
ب�اداء االمتحان الخارج�ي، وهو بديل ي�كاد يكون 
مناس�با، ل�دى العدي�د م�ن الطلبة للحص�ول عىل 
الشهادة يف املراحل الدراسية )االبتدائية واملتوسطة 
واالعدادية(، وعىل مدى س�نوات طويل�ة، كان عدد 
الطلب�ة الذين يتقدمون له�ذا النوع من االمتحان ال 
يتجاوز املئ�ات يف كل املديرية العامة للرتبية، ونادرا 
ما يقدم اآلالف يف بع�ض املديريات، اال انه ما حدث 
بهذا العام، كان ش�يئا اليصدق، اذ )غزت( املديريات 
العام�ة للرتبية يف بغ�داد واملحافظات اع�داد هائلة 
من الجنس�ني )ذكورا واناثا( للتقدي�م لالمتحانات 

الخارجية والتي سنكشف عنها يف هذا التحقيق. 

الخامسة صباحا
ل�م اص�دق م�ا قالت�ه يل الس�يدة )ام روان( وه�ي 
تتحدث عن معاناة ابنها يف تسليم معاملة االمتحان 
الخارج�ي، اذ ان�ه يخ�رج يف الخامس�ة صباحا من 
البيت لتسليم معاملته للموظف املختص باملديرية، 
لكن�ه يفش�ل، ويع�ود اىل البيت، وهويف أس�وأ حال، 
الذه�ول، وقل�ت ه�ل ه�ذا معق�ول؟!  فأصابن�ي 
اجابتن�ي، م�اذا لو اخرت�ك بأنه يف أح�د االيام توجه 
يف الس�اعة الرابع�ة صباح�ا ألح�د مراكز التس�ليم، 
ول�م يصله )الطابور(، انها ام�ور وكأنها من الخيال 

العلمي، وهذا حال العديد من اولياء االمور.
فأيده�ا ويل ام�ر الطال�ب الخارج�ي محم�د حس�ن 
)اب�و انم�ار(، مضيف�ا: »ان�ه راج�ع مدرس�ة ابن�ه 
املس�ائية اكثر من اس�بوع، ليتأكد من وجود اس�مه 
يف الس�جالت فق�ط، وبع�د جهد جهي�د وجدته، لكن 
فرحت�ي لم تت�م، اذ اصطدمت بالحش�ود املؤلفة من 
الطلب�ة املتقدمني قب�ي، وبقيت ملدة اس�بوع اراجع 
باملعاملة حتى تس�لمها مني املوظف يف االمتحانات، 
والحقيق�ة ان الصح�وة الت�ي حدثت البن�ي ودفعته 
للتقديم لالمتحانات الخارجية، هو عندما تقدم ألحد 
الوظائ�ف الحكومية، فاش�رتطوا عليه الحصول عىل 
شهادة التخرج من املتوسطة، علما ان الوظيفة التي 

تقدم اليها هي )موظف خدمة(.
مدير احدى املدارس املس�ائية فضل عدم ذكر اسمه، 
تمتم بعصبية، كورونا رحمة عىل الطلبة الخارجيني 
ونقمة عىل املدارس املس�ائية، كيف؟ فق�ال: »يأتيك 
اح�د الطلب�ة، وال�كالم )للمدي�ر( م�ىض ع�ىل تركه 
الدراس�ة اكثر من عرش سنوات، ويريد منا استخراج 
قي�ده، وقد وصل عدد املتقدمني الس�تخراج اولياتهم 
م�ن مدرس�تنا نح�و )2000( طال�ب، وبع�ض هذه 
املدارس املس�ائية تم ش�طرها اىل مدرس�تني، واغلب 
هؤالء يتصورون انهم س�ينجحون نتيجة االجراءات 

املبسطة لوزارة الرتبية«. 

أزمة كورونا واألسئلة
ويق�ول املدرس خلي�ل ابراهي�م، »ان نس�ب النجاح 
العالية التي حصلت يف الس�نة املاضية كانت بس�بب 
ازمة كورونا، م�ا ادى اىل تعاطف الوزارة مع الطلبة، 
واعتق�اد معظم الطلب�ة بان هذه االزمة ستس�تمر، 
ومن ث فإن االسئلة بسيطة، كما ان الوزارة قد اجرت 
حذوفات عديدة يف املناه�ج وتم تقليصها، وان اغلب 
املتقدمني يهمهم الحصول عىل الش�هادة، وهناك من 
يريد الحصول عىل الش�هادة لغرض تحس�ني الراتب 

الوظيفي فضال عن الرتقية«.

استغراب واندهاش
بينما اكدت املدرس�ة املتقاعدة من معه�د املعلمات، 
ومدي�رة املركز املجتمع�ي يف املديري�ة العامة لرتبية 
الك�رخ الثانية س�ابقا انعام الهاش�مي، والتي ابدت 
اندهاشها واستغرابها من عدد املتقدمني لالمتحانات 
الخارجية، وهي تصف املش�هد )ل�م يبق أحد يف بيته 
لم يق�دم للخارج�ي(، وتس�اءلت مع نفس�ها، ماذا 
تعني هذه الظاهرة؟، هل تعني ان املتقدمني يسعون 
لتحس�ني املس�توى العلم�ي ام م�اذا؟، واجابت عىل 
تساؤلها« ال اعتقد ان هناك من يريد تحسني املستوى 
العلمي، لكن الغالبية تس�عى للحصول عىل الشهادة 
)ب�الش(، نتيج�ة لتخب�ط وزارة الرتبي�ة، واتخاذها 
القرارات غر املدروس�ة، )الحذف والتقليص، والدور 

الثالث(«.
وتابع�ت كالمه�ا »عىل املديري�ات العام�ة للرتبية ان 
تنهض بالواقع التعليمي، وال ترتك االمور سائبة، بعد 
ان تدنى املس�توى العلمي لجميع املراحل الدراس�ية، 
وعليها ضبط ايقاع االمتحانات الوزارية، واخضاعها 
اىل رقابة علمية ش�ديدة، وإال فإن االمور تس�ر نحو 

الهاوية«. 

معلومات مدهشة
املدي�ر العام لرتبية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس 
الكالبي، زودنا بمعلومات مدهش�ة، وهي تقال ألول 
م�رة، اذ تح�دث براحة وقال: »املعتاد يف الس�نوات 
املاضي�ة، كانت االع�داد ترتاوح ماب�ني )5 - 6( آالف 
يف كل مديري�ة عام�ة للرتبية يف عم�وم العراق، ولكن 
الس�باب تتعلق باملوضوع الرتبوي وجائحة كورونا، 
واضط�رار وزارة الرتبي�ة اىل تعلي�ق بع�ض املناه�ج 
والغ�اء البعض، وان طبيعة ال�دوام اصبحت عن بعد 
وبواس�طة طري�ق التعليم االلكرتون�ي، وما تبع ذلك 
من بعض التس�هيالت لتمرير العام الدرايس املايض، 
ومراع�اة لظروف الطلب�ة، كل ذلك دف�ع باملواطنني 
الذي�ن ل�م يحصل�وا ع�ىل ترقي�ة اكم�ال تحصيلهم 

ال�درايس، اىل التفكر بأن هذه الس�نة مناس�بة 
الجتياز عقبات دراسية، كانوا قد عجزوا منها 

يف امل�ايض، متصورين ان رصانة الش�هادة 
العراقي�ة ق�د ضعف�ت، أو تتاث�ر به�ذه 

الظ�روف مم�ا يمكنه�م عب�ور هذه 
العقب�ة التي كانت مس�تحيلة 

يف االعوام السابقة«. 
صحوة وفورة

»مم�ا  الكالب�ي  وتاب�ع 
صح�وة  س�بب 
التقدي�م  يف  وف�ورة 
االمتحان�ات  ع�ىل 
بحي�ث  الخارجي�ة، 

بع�ض  يف  اضع�اف  ع�رشة  اىل  االع�داد  تضاعف�ت 
املحافظ�ات، فمث�ال كان ع�دد املتقدم�ني للمديري�ة 
العامة لرتبية الكرخ الثانية حتى االن تجاوز ال�)15( 
الفا والعدد ربما يف ازدياد، يف حني س�معنا عن ارقام 
غريبة، فقد وص�ل عدد املتقدمني يف محافظة نينوى 
اىل )100( الف، ويف تقديري قد يصل العدد اىل )800( 
الف يف عموم املحافظات العراقية، وربما يزداداكثر«.

وع�زا املدير الع�ام لرتبية الكرخ الثاني�ة هذه الزيادة 
الكبرة جدا، اىل ان بعض املواطنني الذين لم يحصلوا 
عىل ش�هادة س�ابقا، بامكانهم الحصول عليها اآلن، 
وذلك ألهمية الش�هادة يف الرتقية للموظفني، وكذلك 
للحص�ول ع�ىل الوظيف�ة ملن ه�و خ�ارج الوظيفة، 
وأود أن اقول ل�ك )حقيقة غائبة عن الدولة( والكالم 
للكالب�ي »ه�و ع�دم اهتم�ام الدول�ة بالقطاع�ات 
اس�تيعاب  بامكانه�ا  الت�ي  والزراعي�ة  الصناعي�ة 
اصحاب الشهادات البسيطة وتشغيلهم واالفادة من 
خدماتهم، بدال من التطلعات للحصول عىل شهادات 

عليا من دون أن يتم استيفاء حقوقهم«. 

املعرفة والثقافة
وبحس�ب )رأيي الش�خيص(، انه من حق اي مواطن 
الحص�ول ع�ىل الش�هادة، وان يطور نفس�ه، ولكن 
الش�هادة ال يمك�ن اختزاله�ا باختب�ار، وانما تعني 
املعرف�ة والثقاف�ة واكتس�اب العل�وم، وه�ذا يعني 
اكتسابها يتم عن طريق الدراسة املضنية واالجتهاد، 
وشهادة السادس االبتدائي تستغرق الحصول عليها 
س�ت سنوات واملتوس�طة ثالث س�نوات واالعداديها 
مثله�ا يف عدد الس�نوات، وفرصة التعلي�م الخارجي 
جاءت ملن تلكأ بالدراس�ة، ومن فات�ه قطار التعليم، 
وم�ن ثّم فمن املمكن لهذا املواط�ن الذي يحصل عىل 
الش�هادة عن طريق االس�تعداد والدراس�ة واملثابرة 
ومن ثم اجتياز االمتحان حاله حال االخرين، فيصبح 
االمتح�ان الخارجي هو امتياز حقيقي ملن يس�تحق 

الشهادة العراقية الرصينة .

) أيوب( آخر تسمية اطلقت عىل السوق 
التي تقع بمنطقة الش�واكة، اذ تمارس 
فيها مهن حرفية نادرة، تتضمن أعماال 
تخص النج�ارة والحدادة، لكنها بمرور 
الزم�ن ب�دأت تندث�ر تدريجياً النتش�ار 
املس�تورد من البلدان املج�اورة، اذ أخذ 
يناف�س املصن�ع محلي�اً ال�ذي تراجع 
كثراً يف الس�نوات االخرة جراء ذلك، اىل 
جانب االهمال الذي تعانيه السوق، فقد 
اختفت اغلب مالمحه�ا التاريخية، ولم 
تحظ بيشء م�ن االهتمام م�ن قبل اي 
جهة مختصة، باعتباره�ا تمثل قيمة 
تراثية لها حضور قديم وعريق يف البلد. 
محم�ود عي الذي عمل بالس�وق وهو 
بعم�ر )س�بع س�نوات( اذ كان يجلب 
الطع�ام من منطق�ة الكاظمية لوالده 
بمحل�ه يف الش�واكة، وتعل�م منه فنون 
تلك املهنة التي ينتج بها ادوات للمطبخ 
والزراعة، مثل )الفاس، الش�يبك، مدك 
الحمص القديم، تخت الحمام، وغرها( 
ويس�تخدم فيها الخش�ب العراقي من 
اىل  باالضاف�ة  املحافظ�ات،  مختل�ف 
املس�تورد من ايران، اذ يقول: »من بني 
اس�باب اندث�ار تل�ك املهنة عدم س�عي 
العاملني بها اىل توريثه�ا ألبنائهم، وانا 
واح�د م�ن الن�اس الذين يفضل�ون أن 
يكمل اوالده�م الجامعة وينرفوا عن 
تل�ك املهنة، ألنها لم تع�د مربحة وليس 
له�ا مردود مادي، خاصة بعد أن دخلت 

للبلد مواد رخيصة من الخارج«.
ويضي�ف »س�ابقاً كن�ت أح�ر من�ذ 
الصباح الباكر وأتواص�ل بالعمل لغاية 
الع�ر، أم�ا اآلن رصت اغ�ادر لبيت�ي 

وقت الظهرة«.
موضحاً »بعد 2003 أصبح العمل كثراً 
)خر من الله( وش�هدت الس�وق اقباال 
ع�ىل ال�رشاء وبوقته�ا ل�م يك�ن هناك 

اس�تراد، لك�ن تجارنا اخ�ذوا يذهبون 
للصني ويختارون ما هو رديء النوعية، 
بحج�ة ان هذا ما يرغب به املش�رتي يف 
ظل سوء الوضع االقتصادي، والرتاجع 
الكب�ر ال�ذي حص�ل فعلي�ا منذ س�ت 
او س�بع س�نوات تقريبا، وم�ع ذلك يف 
الحقيقة ليس�ت هناك خس�ارة بعملنا 
هذا، لكن ما ننتجه يكفي ملروف يوم 

واحد فقط«.
 محم�د س�عد) 26عام�اً( ال�ذي انهى 
االدارة  معه�د  يف  املس�ائية  دراس�ته 
وينتظ�ر التعيني يؤكد: »تعلمت الحرفة 
منذ الطفولة من والدي الذي ترك العمل 
حالي�ا ورصت اقف بمحل�ه، وبراحة 
تس�تهويني تل�ك املهنة ج�دا، ألن فيها 
ابداع�ات حرفي�ة وتراثي�ة، رغم بعض 
املحاذي�ر والتضحي�ات الت�ي نقدمه�ا 
النركيل�ة(  )ادوات  ننت�ج  اذ  فيه�ا، 
مختلف�ة«،  اخ�رى  اعم�اال  ونصن�ع 
مسرتس�ال بالحديث«لي�س هناك وقت 
اذ  اح�ر احيان�ا يف  للعم�ل،  مح�دد 
الس�اعة الرابعة فج�راً، ألن هناك طلباً 
ع�ىل انتاجن�ا، وس�وق ادوات النركيلة 
منتعش�ة، وخصوصا العراقية مفضلة 

جداً ملتانتها«.
م�ع  نتعام�ل  م�ا  غالب�ا   « ويضي�ف 
»البيجات« بالفيس بوك واالنس�تغرام، 
اذ تط�ورت ط�رق البي�ع م�ع التط�ور 
الحاص�ل بالعالم تقنياً، وتوفر االنرتنت 
لصالحنا، اذ يتم من خالله االتفاق عىل 

الطلبيات«.
ويختت�م محم�د بقول�ه: »دائم�ا أحث 
واش�جع الش�باب اىل جان�ب الحصول 
عىل الش�هادة ع�ىل تعلم حرف�ة كدعم 
معنوي له�م، ولذا اتمنى تطوير رغبتي 

باألشغال الرتاثية«.
ويكم�ل الحدي�ث صديقه بالدراس�ة يف 

املعه�د وال�ذي اضحى عام�ال معه منذ 
خمسة اش�هر )يوسف س�مر( »كنت 
أعم�ل يف مح�ل لبيع االلبس�ة س�ابقا، 
وبع�د أن تعلم�ت م�ن وال�دي صناعة 
بنادق الصيد حت�ى ال تندثر تلك املهنة، 
جئ�ت للعمل مع صديق�ي بعد الحاجة 

هنا للعاملني بها لكثرة الطلب«.
أما حقي اسماعيل )ابو احمد( فمازال 
منذ عرشين عاما يبيع املواد االنش�ائية 
يف هذه الس�وق، والتي يدخل بصناعتها 
س�ابقا  وكان�ت  والخش�ب  الحدي�د 
كله�ا محلي�ة، واالن اغلبي�ة تل�ك املواد 
مستوردة من الصني وايران، وال يتوقع 
ع�ودة العم�ل كاملايض لع�دم وجود ايد 
عامل�ة، اذ ان اغلب العمال اختاروا ترك 

تلك املهنة، النهم حصلوا عىل وظائف.
ويف اح�د املحال الت�ي تعتم�د يف عملها 
عىل الطاق�ة الكهربائية يتصارع عامر 
باق�ر مع الوقت، النج�از عمل عدد من 
الشوايات خالل الس�اعة التي تزورهم 

به�ا الكهرب�اء، اذ تخص�ص بصناعة 
ش�واية الس�مك العراقي�ة من�ذ  ع�ام 
1993 بعد تخرجه يف كلية العلوم قسم 
الرياضيات، ولم يهت�م بالحصول عىل 
عم�ل وظيفي حينه�ا، الن الراتب كان 
ضعيفا، ولم يسع حاليا للتعيني، معلال 

بان الوظيفة اآلن )صارت بفلوس(.
مشراً اىل انه كان ينتج سابقا مختلف 
يحتاج�ه  وم�ا  الحيوان�ات  اغ�راض 
الفالح يف عمل�ه، واكتفى حاليا بانتاج 
الش�واية، حت�ى ص�ار ي�زود بع�ض 
املحافظ�ات بها لك�ن للمطاعم فقط، 
الس�وق  اغ�رق  الصين�ي  املنت�ج  الن 
لكون�ه ارخص س�عرا، رغ�م ان عمره 
قص�ر، اذ يصن�ع بس�هولة بطريق�ة 
الكب�س الح�راري باملكائ�ن الخاص�ة 
يف معام�ل توف�ر تلك النوعي�ات، بينما 
املنتج العراقي عمل يدوي، ففي الوقت 
ال�ذي انتج به 15 ش�واية هم باملكائن 

ينتجون100 شواية.

 مدينة المقامات واألعراق

اقدم اسواق الشواكة التراثي يلفض انفاسه االخيرة او يكاد

سيول )غير مسبوقة( للمتقدمين لالمتحانات الخارجية و باعداد مذهلة
المعتاد في السنوات الماضية، 
كانت االعداد تتراوح مابين 
)5 - 6( آالف في كل مديرية 
عامة للتربية في عموم العراق، 
ولكن السباب تتعلق بالموضوع 
التربوي وجائحة كورونا، 
واضطرار وزارة التربية الى 
تعليق بعض المناهج والغاء 
البعض، وان طبيعة الدوام 
اصبحت عن بعد وبواسطة طريق 
التعليم االلكتروني، وما تبع 
ذلك من بعض التسهيالت لتمرير 
العام الدراسي الماضي، ومراعاة 
لظروف الطلبة، كل ذلك دفع 
بالمواطنين الذين لم يحصلوا 
على ترقية اكمال تحصيلهم 
الدراسي، الى التفكير بأن هذه 
السنة مناسبة الجتياز عقبات 
دراسية، كانوا قد عجزوا منها 
في الماضي، متصورين ان رصانة 
الشهادة العراقية قد ضعفت، أو 
تتاثر بهذه الظروف مما يمكنهم 
عبور هذه العقبة
 التي كانت
 مستحيلة في

 االعوام 
السابقة«. 

داقوق

ارض السواد
 هل تعود الى امجادها ؟



  

ضبط�ت دائرة التحقيق�ات يف هيئة 
النزاه�ة م�واّد مفق�ودة  وح�االت 
نقٍص يف األسمدة يف معمل اإلسمنت 
للتجهي�زات  �ة  العامَّ والرشك�ة 

الزراعيَّة يف محافظة بابل.
�دت يف بيان أن فريق عمل  الدائرة أكَّ
مكت�ب تحقيق بابل التاب�ع للهيئة، 
الذي انتقل إىل معمل إس�منت بابل، 
�ن بع�د البح�ث والتح�رّي من  تمكَّ
العثور عىل سالس�ل الناق�ل الدلوّي 
)الرشي�ط الناقل( الت�ي تمَّ رشاؤها 
بمبل�غ 200 ملي�ون دين�اٍر ُمخبَّ�أة 
الس�كراب  أت�الل  تح�ت  ومدفون�ة 

واألتربة.
وأضافت إنَّ الفريق ق�ام بتتبُّع آثار 
إطارات العجالت يف املعمل؛ للوصول 
لتل�ك امل�واد، من خ�الل االس�تعانة 
ال للعثور  بآليٍة ومجموع�ٍة من الُعمَّ
عىل )147( سلسلة ناقلة وضبطها، 

ظ ع�ىل املواد  ُمبّين�ًة أن�ه ت�مَّ التحفُّ
املضبوط�ة وإش�عار ُمدي�ر املعم�ل 

ف  ومس�ؤول املخ�ازن بع�دم الترصُّ
أوضح�ت  ثاني�ٍة،  عمليَّ�ٍة  به�ا.ويف 
الدائرة قيام فريق العمل بضبط أمني 
�ة للتجهيزات  مخ�زن الرشكة العامَّ
الزراعيَّة يف باب�ل – الطليعة؛ لوجود 
نقٍص يف كميَّة األس�مدة املوجودة يف 
املخازن، ُمش�رًة إىل أن�ه، بعد إجراء 
املُطابقة عىل ما موجود من أس�مدٍة 
واملرصوف منها، تبنيَّ حدوث نقٍص 
يف مادَّة األس�مدة نوع )داب( بأكثر 
م�ن )43( طن�اً، وضب�ط بطاق�اٍت 
�ٍة بالتجهيز والتحرُّز  مخزنيٍَّة خاصَّ

عىل املخزن وغلقه.
�دت تنظي�م مح�ري ضب�ٍط  وأكَّ
أصوليَّ�ني يف العمليَّت�ني، وعرضهما 
رفق�ة املُتَّهم يف القضيَّة الثانية، عىل 
قايض التحقيق املُخت�صّ بالنظر يف 
قضاي�ا النزاهة يف الحل�ة، الذي قرَّر 

ة التحقيق. توقيف املُتَّهم عىل ذمَّ

محمد  مظهر  الوزراء  رئيس  مستشار  أعلن 
الربملان  يناقشها  التي  املوازنة  أن  صالح عن 
آالف   6 يقارب  ما  تمويل  يف  ستسهم  حاليا 
املوازنة  تلك  أن  بني  فيما  متوقف  مرشوع 
عام  ملدة  الرواتب  توفري  يف  أيضا  ستسهم 

إضافة إىل توفري أي مخصصات تشغيلية.
أن  البد  املتوقفة  املشاريع  ان  صالح  وقال 
تستمر ويعاد العمل بها كونها مولت سابقا 
يعني  البقاء  واستمرار  بها  العمل  وتوقف 
إن  معتربا  كبرية  خسارة  يشكل  ما  االندثار 
تنشيط  إلعادة  بوابة  ستكون  املوازنة  هذه 
التي يمتد عملها ألكثر  العمل بتلك املشاريع 

فان  وبتايل  التوقف  من  سنوات  عرش  من 
الخدمة  لتقديم  بوابة  هو  بها  العمل  إعادة 
تحتية  بنى  هو  اغلبها  وان  سيما  للمواطن 

ومدارس وطرق وغريها.
هذه  بان  للكاظمي  املايل  املستشار  وبني 
 71 إىل  يصل  فيها  العجز  كان  وان  املوازنة 
من  بقرض  اغلبه  تمويل  سيكون  ترليون 
أنها  إال  ترليون   47 إىل  يصل  املركزي  البنك 
حدث  الذي  املايل  بالركود  ستدفع  موازنة 
من  حدث  ما  جراء  املايض  العام  العراق  يف 
البطالة  بزيادة  ساهم  اقتصادي  انكماش 

وغريها.

السالم عليكم 
السيد امني بغداد املحرتم

بها  ...وساكنني   منذ سنة 1٩٥٨  م  انا وعمي مساحتها ٢٩1  دار ملكية مشرتكة  لدينا 
بالرتايض منذ وفاة والدي ولحد االن مع العلم ان بها مطلع عىل الشارع العام بحدود 7٠ م 
والباقي عىل الفرع لقد تعبنا من هذه الوضعية خصوصا بعد وفاة أبي وعمي وكثرة ورثة 
عمي مع العلم اني الوريث الوحيد ألبي ارجو من جنابك املوقر املوافقة عىل فرز هذه الدار 
ويوفقكم  الله  يرحمكم  بنا  رحمة  املستقبلية  للمشاكل  ومنعا  الطرفني  من  بالرتايض  و 
لخدمة اخوانك املواطنني ألني لم أجد بعد الله غريك الجاء اليه .....االسم عيل خليفة لطيف 

.....االعظمية ...الكريعات ....زقاق ٥...دار4 والشكر والتقدير لكم ...

                                                                         * عيل الجبوري

من  والتنبيه  التحذير  الصحة،   وزارة  جددت 
فريوس  من  الوقاية  بشأن  بالتهاون  االستمرار 
كورونا داعية الرتداء الكمامة والتباعد الجسدي، 
إقامة  عن  االمتناع  رضورة  عىل  شددت  كما 
التجمعات االجتماعية والثقافية والدينية،  وفيما 
اسفها  عن  أعربت  الوبائي  املوقع  ارتفاع  ارشت 
لضياع فرصة القضاء عىل الوباء يف العراق بشكل 
تام خالل الفرتة املاضية، ونوهت اىل انها سرتاقب 
االجراءات  وستتخذ  كثب  عن  الوبائي  الوضع 
االكثر تشددا يف حال تدهور الوضع الوبائي.وقالت 
الوزارة يف بيان تلقت ) املراقب و الناس ( نسخة 
وترصيحات  بياناتها  خالل  من  حرصت  إنها  منه 
التحذير  تكرار  عىل  املاضية  الفرتة  طيلة  خربائها 
والتنبيه للمواطنني من التهاون بتطبيق االجراءات 
والتباعد  الكمامات  ارتداء  وخاصة  الوقائية 
أن  عىل  وأكدت  التجمعات،  وخطورة  الجسدي 
ان  يعني  ال  العراق  يف  الوبائي  الوضع  تحسن 
بمنأى  ليس  وانه  الخطر  تعدى مرحلة  قد  العراق 
عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطري وأن 
نتيجة  اخرى  مرة  ترتفع  أن  ممكن  االصابات 
االجراءات  بتنفيذ  واالستهانة  الواضح  الرتاخي 
لم تكن االستجابة من  الشديد  الوقائية، ولالسف 
مظاهر  كل  عادت  بل  املطلوب،  بالشكل  املواطن 
التجمعات البرشية من مجالس العزاء واالحتفاالت 

التحية  مظاهر  واستئناف   ، العبادة  دور  وارتياد 
املعتادة كاملصافحة واملعانقة والتقبيل. والسالم  

وتابع البيان » لقد اشارت مؤرشات الرصد الوبائي 
واملحافظات  بغداد  يف  الصحية  ملؤسساتنا  الفعال 
خالل  تدريجي  بشكل  االصابات  نسب  تصاعد  اىل 
 )11٣٥( اليوم  بلغت  و  املاضية  الثالثة  االسابيع 
اصابة وهو اعىل رقم منذ اكثر من شهر، وحسب 
ستستمر  االصابات  فان  الوبائية  التوقعات 
التهاون  استمرار  حال  يف  القادمة  لاليام  بالزيادة 

باالجراءات الوقائية.
لضياع  تأسف  والبيئة  الصحة  وزارة  أن  وبينت 
تام  بشكل  العراق  يف  الوباء  عىل  القضاء  فرصة 
خالل الفرتة املاضية بسبب ضعف تعاون املواطنني 
الوقائية  االجراءات  تطبيق  يف  الصحة  وزارة  مع 
بنزول  العراق  حققه  الذي  االنجاز  عىل  والحفاظ 
الشفاء  حاالت  وازدياد  والوفيات  االصابات  نسب 
الصحة وكوادر  بذلتها وزارة  التي  الجهود  بفضل 
والتي  الساندة،  والجهات  البطل  االبيض  جيشها 
كانت تهدف اىل السيطرة عىل الوباء تمهيدا لدخول 
اللقاحات اىل العراق والذي بات قريبا جدا وتحديدا 
يف اواخر هذا الشهر ان شاء الله تعاىل و بدأ برنامج 
العايل.وزاد  االختطار  ذات  للفئات  اللقاحات 
فاننا  عاتقنا  امللقاة عىل  املسؤولية  منطلق  »ومن 
التحذير والتنبيه ألهلنا من االستمرار بهذا  نكرر  

وندعوهم  الوقائية  االجراءات  تطبيق  يف  التهاون 
والحفاظ عىل  الكمامات  بارتداء  التام  االلتزام  اىل 
التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن مرت ونصف 
املصافحة  وتجنب  االخرين  مع  التواجد  عند 
واملعانقة والتقبيل عند تبادل التحية مع االخرين 
االجتماعية  التجمعات  أقامة  عن  االمتناع  و 
نؤكد  »كما  البيان  والدينية.واردف  والثقافية 
الحكومية  واملؤسسات  كافة  الدولة  وزارات  عىل 
الزام  واختصاصاتها  مجاالتها  بمختلف  واالهلية 
اثناء  اليدين  وتعقيم  الكمامات  بارتداء  موظفيها 
مؤسساتهم  يف  مشددة  تعليمات  واصدار  الدوام 
التعليمات  وتطبيق  الوقائية  االجراءات  لتنفيذ 
للصحة  العليا  اللجنة  عن  الصادرة  والقرارات 
عىل  بالقائمني  نهيب  كما  الوطنية.  والسالمة 
ودور  والرشيفة  واملزارات  املقدسة  العتبات 
بشكل  الوقائية  االجراءات  بتطبيق  كافة  العبادة 
التباعد  وتطبيق  الكمامات  بارتداء  وخاصة  تام 
البرشية  التجمعات  و منع  الجسدي بشكل كامل 
اللجنة  خالل  »من  انها  الوزارة  الكبرية«.ولفتت 
الوضع  الوطنية سرتاقب  العليا للصحة والسالمة 
الوبائي عن كثب وستتخذ االجراءات االكثر تشددا 
يف حال تدهور الوضع الوبائي وازدادت االصابات 
بشكل خطري و منها فرض الحظر  الشامل والغلق 
سلسلة  لقطع  الحدود  وغلق  للمؤسسات  التام 

لتقليل االصابات والوفيات ألنقاذ  العدوى  انتشار 
حياة املواطنني«.وبينت ان فرقها »الصحية تقوم 
واملقاهي  املطاعم  عىل  الرقابية  حمالتها  بتكثيف 
والكازينوهات واملوالت واالماكن الرتفيهية وغريها 
ملتابعة تنفيذ االجراءات الوقائية واتخاذ االجراءات 
العقابية بحق املخالفني استنادا اىل قرارات اللجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية.
القنوات  كل  الصحة  وزارة  دعت  الختام  ويف 
االعالمية ومؤسسات املجتمع املدني ورجال الدين 
ورؤساء العشائر اىل بذل الجهود املطلوبة يف توعية 
ازاء  املحتمل  الخطر  من  وتحذيرهم  املواطنني 

الرتاخي باالجراءات الوقائية«.
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بلدية الديوانية تنفذ حملة إلزالة التجاوزات

انقذوا االبرياء
 من االلغام

أصي�ب راٍع لالغنام يبلغ من العم�ر 28 عاما يف 
منطق�ة الخرانج بقضاء الزبر بانفجار مخلف 

حربي أثناء الرعي.
وق�ال مصدر أمن�ي إن الضحية أصيب بس�اقه 

األيمن، وتم نقله إىل املستشفى.
ق�د خصص�ت   ) الن�اس  و  املراق�ب  وكان�ت) 
مواضيع رئيس�ية عن ملف األلغ�ام واملخلفات 

الحربية وما أوقعته من ضحايا .

نظ�م املئات من املتظاهرين م�ن أغلب املحافظات 
أم�ام  احتجاجي�ة  وقف�ة  والجنوبي�ة  الوس�طى 
مجل�س القض�اء األع�ىل للمطالب�ة بالكش�ف عن 
ملفات الفس�اد وإبطال الدع�اوى القضائية بحق 

الناشطني.
وق�ال عض�و تنس�يقية تظاه�رات الديوانية ميثم 
اليارسي إن مطالبه�م تتضمن تفعيل دور مجلس 
القض�اء يف عملي�ة اإلصالح، مبين�ا أن املتظاهرين 

داعمني لخطوات القضاء.

حملة  الديوانية  بلدية  نفذت 
مختلف  يف  التجاوزات  إلزالة 

مناطق مركز املدينة. 
وقال مدير إعالم املديرية صفاء 
الركابي إن الحملة شملت رفع 
العامة  الساحات  من  التجاوز 
واألسواق  الرئيسية  والشوارع 
البسطات  أصحاب  ورفع 

والباعة املتجولني.
قبل  من  نفذت  أنها  وأضاف 
التجاوزات بالتعاون مع  شعبة 

قيادة رشطة الديوانية.

الدراسية  االجازات  طلبة  من  عدد  طالب 
العراق  خارج  جامعات  يف  الدارسني  والبعثات 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قرارات  بالغاء 
مخصصات  بالغاء  والخاصة  الجديدة  العلمي 

املعيشة وايقاف العمل باملصاحبة الزوجية. 
وقال عدد منهم ان اغلب الطلبة عادوا من دول 
الخارج بسبب اجراءات الجائحة وانهم يدرسون 
يف الوقت الحايل بنظام »اون الين« سواء كانوا يف 
واشارو  العراق.  داخل  او  الخارجية  الجامعات 
اىل ان الطالب ويف الحالتني يقوم بدفع مرتبات 
داعني  اليها  املبعوثني  الدول  يف  السكن  ايجار 
ورفع  القرارات  تلك  الغاء  اىل  املعنية   الجهات  

املضلومية عنهم حسب قولهم.

بناء شقق سكنية يف مساحة صغرية وبدون عمل 
كراجات للسيارات من اجل االستثمار ال أقىص حد.
وتكدس  بالشارع  زحام  تسبب  الظاهرة  وهذه   
مع  نزاعات  يسبب  مما  الشقق  أصحاب  سيارات 
الجريان ألنهم سوف يوقفون سياراتهم عىل طول 
الشارع. إضافة إىل سحب كهرباء اكثر ممايتسبب 
الزخم.  بسبب  كثرية  بالكهرباء  عطالت  بحدوث 
ووجود رشكات كثرية يف بيوت صغريةداخل املناطق 
وعمالء  موظفني  لديها  الرشكات  وهذه  السكنية 
إيقاف  بسبب  الجريان  مع  مشاكل  يسببون  أيضا 

سياراتهم بالشارع. 

ومشكلة األرصفة املتجاوز عليها من قبل املطاعم 
عليه.  للسري  للمواطن  رصيف  واليوجد  واملحالت 
كازينو  لعملها  تستغل  الوسطية  الجزرات  وحتى 
يف  مشاكلنا  عن  اتكلم  املطاعم  قبل  من  وتستغل 
منطقة 6٢ و٥٢و4٢.. وقيام الناس بشكل عشوائي 
لوجود  املناطق  وغلق  بالشارع  مطبات  بوضع 
مسؤولني. هناك صحراء تدعى جرف الصخر وزعوا 
عليهم.  وليغلقوها  فيها  للمسؤولني  ارايض  قطع 
وتوضع لهم حراسات. ليتخلص الشعب من إغالق 

املناطق بسبب سكن املسؤول

                      * دالل  االمني

السيد امني بغداد املحرتم
العشوئي  والذبح  صناعي  حي  اصبح  السكني  العريض  الشارع   4٢4 محلة  انقذو 
وانتشار دماء االبقار وباقي املوايش امام انضار االطفال وكذالك التجاوز عىل شبكات 
املذكورة  املنترشة ضمن املحلة  السيارات  الصالح للرشب من قبل محالت غسل  املاء 
وكثرة الحفرو املطبات وانتشار النفايات كل هذا امام انضارومساعدة بلدية الشعلة 
مقابل يش معلوم للقايص والداني انقذو املحلة انقذو املحلة ان كنتم صادقني النحتاج 
اىل اعالم نحتاج اىل عمل يريض الله واملواطن مقابل رواتبكم الكبرية كفى فساد الدوائر 

البلدية

                                                                                 * كريم الكعبي

لدى  املثنى بشكوى  تقدم عدد من فناني محافظة 
نقابة  لفرع  اتهامات  خلفية  عىل  النزاهة  هيئة 
قطع  توزيع  بملف  بالتالعب  املحافظة  يف  الفنانني 

األرايض.
وذكر مصدر ان مجموعة من أعضاء نقابة الفنانني 
التابع  التحقيقات  مكتب  امام  بشكوى  تقدموا 
لهيئة النزاهة ضد قيام فرع النقابة بالتالعب بملف 

قطع األرايض املخصصة لتلك الرشيحة وعدم شمول 
بدأ  املكتب  أن  املستحقة.وأضاف  األسماء  من  عدد 
بالتحقيق بذلك امللف فيما أشار إىل تبوث تجاوزات 
وشمول اسماء انتمت حديثا للنقابة وإبعاد أسماء 
التعليمات الخاصة بتوزيع قطع األر تنطبق عليها 

ايض.                                                                         

مطالبات أمام القضاء بالكشف عن الفاسدين

أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة الديوانية عن توجه 
لتصدير بي�ض املائ�دة والدجاج الح�ي إىل املحافظات 

املجاورة بعد وصولها ملرحلة االكتفاء الذاتي. 
وق�ال املستش�ار الزراع�ي ملحاف�ظ الديواني�ة موىس 
الرازقي إن محافظ�ة الديوانية وصلت إىل إنتاج مليون 
و 100 أل�ف بيضة من بيض املائدة إىل األس�واق خالل 
الش�هر املايض، مش�را إىل س�د حاج�ة املحافظة من 
البي�ض ولحوم الدواجن. وأض�اف أن الحكومة املحلية 
تطال�ب الحكوم�ة املركزي�ة بزي�ادة الدع�م ألصحاب 

مشاريع الثروة الحيوانية.

واج�ب عىل الس�يد امني بغ�داد  منع وايق�اف تقطيع 
اوص�ال بغ�داد بتقطيع ال�دور واالرايض داخ�ل بغداد 
اىل ضعف الس�عه القانونية..بحيث بغ�داد تمر بكارثه 
اجتماعيه وبيئيه وثقافيه وصحيه ال حلول لها بسبب 
االنش�طار الس�كاني االنفجاري .... ويكفي لحل ازمه 
السكن رشكه صيبنيه واحده وكما فعلت مرص وباقي 
الدول... والن ال عقول وال مهنيني و) فاسدين ( كل من 
اس�تلم املسؤليه يف امانه بغداد ..اوصلوا بغداد اىل حالة  

غر الصالحه للعيش البرشي..

                                          * همام طارق

الديوانية تتوجه للتصدير

الموازنة ستوفر الرواتب لمدة عام

ضبط مواد مفقودة بمعمل 
اإلسمنت والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل

الصحة تنذر وتجدد التحذير من التهاون  بشأن الوقاية وتدعو الرتداء الكمامة والتباعد الجسدي

أعلن اتحاد نقابات العمال يف البرصة، تشكيل فريق من املحامني للدفاع عن 

او يتقاىض راتباً دون  انذار  الذي يتعرض للترسيع دون  العامل »املضطهد« 

استحقاقه.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال اثري العبادي انه تم ابرام عقد مع املحامني 

بعد رصد الكثري من الحاالت التي تخص ترسيح العمالة العراقية دون سابق 

اي  الفريق سيدافع عن  ان  اىل  العراقي، مشرياً  للدستور  انذار وهذا مخالف 

الضمان  دائرة  يف  اسم  له  يكون  لم  ما  خدماته  انهاء  تم  او  مرسح  عامل 

القانوني لالتحاد املحامي زيد حسن للمربد  والتقاعد.من جانبه قال املمثل 

انه حسب كتاب رئاسة الوزراء وقرارهم رقم 41٣ لعام ٢٠17، يكون الحد 

ان  مشريا  دينار،  ألف   ٣٥٠ هو  الشهادات  حاميل  غري  العمال  ألجور  االدنى 

يف  الرشكات  بعض  وكذلك  الحكومية  الدوائر  قبل  من  كثرية  هناك خروقات 

الفريق  ان  للقانون.وتابع  مخالف  وهذا  ذلك  من  اقل  بأجور  العامل  تعيني 

سيدافع عن هذه الرشيحة منا العاملني ورفع شكاواهم يف محاكم العمل.و 

الخاصة  العاملني يف الرشكات  قد سلط الضوء يف احدى حلقات عن حقوق 

وامكانية  العاملني  بحق  القانون  مواد  تطبيق  ومدى  واالجنبية،  املحلية 

استحصال حقوقه باملحاكم املختصة.

طلبة االجازات الدراسية في الخارج يطالبون 
بالعدول عن الغاء بعض المخصصات

 تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن العامل »المضطهد«

فرز دار مشتركة الملكية

 تقطيع اوصال بغداد

مجمعات سكنية دون تخطيط 

فوضى العشوائيات

قبل ازالة التجاوزات جدوا  لنا حال لتالل االزبال والشوارع 
املحطمة واالرصفة التي تكرست.

حديث العدسة

* صدام  مهدي

شبهة فساد في توزيع قطع األراضي للفنانين
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جيف بيزوس يعتزم التنحي عن منصب 
إطالق أول حافلة ذاتية القيادة بدون أي تدخل بشريالرئيس التنفيذي لشركة أمازون

كش�فت رشك�ة مصنع�ة للنق�ل ومقرها 
ترانزي�ت  حافل�ة  أول  ع�ن  مينيس�وتا 
أوتوماتيكية للخدمة يف أمريكا الش�مالية، 
الت�ي يبل�غ طوله�ا 41 قدًما وتس�توعب 
40 مقع�ًدا، مع مس�احة إضافية للركاب 
الواقف�ن ومكان�ن للك�رايس املتحرك�ة، 
تقني�ة  الكهربائي�ة  الحافل�ة  وتس�تخدم 
AutoDrive إلنش�اء نم�وذج ثالثي األبعاد 
 LIDAR بزاوية 360 درج�ة ملحيطها عرب

والكام�رات،  وال�رادار 
املش�اة  واكتش�اف 

ت  ملركب�ا وا

والعقبات األخرى.
وفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�ي ميل« 
 New Flyer الربيطاني�ة، أطلقت الرشك�ة
بالفع�ل برنامًجا تجريبًيا مع وزارة النقل، 
مع أس�طول من هذه الحافالت التي تنقل 
ال�ركاب عىل طول طري�ق عبور مخصص 

بن نيو بريتن وهارتفورت. 
الحافل�ة  تلب�ى   ،New Flyer ل��  وفًق�ا 
متطلب�ات الس�يارة اآللي�ة من املس�توى 
وي�راوح   ،4
مقياس جمعية 
يس  مهند

الس�يارات املك�ون م�ن خمس نق�اط من 
املس�توى األول، وه�و ق�در ضئي�ل م�ن 
التحك�م، مث�ل الكبح التكيف�ي إذا اقربت 
الس�يارة جًدا، إىل املس�توى الخامس وهو 
التش�غيل اآليل الكامل، حيث يمكن للنظام 
الطق�س  ظ�روف  جمي�ع  م�ع  التعام�ل 
والض�وء وحرك�ة امل�رور يف أي مكان دون 

تدخل برشي.
كم�ا أن�ه وفًق�ا ملعاي�ر الصناع�ة، ف�إن 
املس�توى 4 حيث يمكن للس�يارة أن تقود 
نفس�ها يف منطقة محددة مس�بًقا، ولكن 
لي�س يف جمي�ع املناطق والظ�روف، فهي 

الدرجة التي تبدأ فيها »القيادة الذاتية«.
برنامجه�ا   New Flyer أطلق�ت  وكان�ت 
 2019 ماي�و  يف  اآليل  التكنولوج�ي 
، وه�و نف�س الش�هر الذي 
أعلن�ت فيه عن رشاكة مع 
رشك�ة تطوي�ر املركب�ات 
 Robotic املس�تقلة 

.Research
وقال�ت رشك�ة New Flyer يف بي�ان إن 
التكنولوجي�ا يمكنها اكتش�اف املش�اة 
واملركبات واألش�ياء األخرى باستخدام 
مستشعرات بزاوية 360 درجة، وتعمل 
لي�اًل أو نه�اًرا مع نظام تحدي�د املواقع 

العاملي أو بدونه.
ويمك�ن للحافل�ة أيًض�ا التواص�ل مع 
املركب�ات الذكية والبني�ة التحتية 
األخ�رى، مثل إش�ارات امل�رور أو 
إشارات املشاة، وتستفيد من قوة 
 Xcelsior الدفع الكهربائي للبطارية
CHARGE من New Flyer للتجول.

أعلن�ت »ويكيبيدي�ا« إط�الق »مدونة 
عاملي�ة لقواع�د الس�لوك« ته�دف إىل 
الحد م�ن املعلومات املضللة وإس�اءة 
املوس�وعة  يف  والتالع�ب  االس�تخدام 

اإللكرونية الشهرة.
ونرشت مؤسس�ة »ويكيميديا » التي 
تدي�ر »ويكيبيدي�ا« ه�ذه املدّونة التي 
توس�ع السياس�ات املعمول بها أصالً 
لتوف�ر معاير ملكافحة »الس�لوكيات 

السلبية«، عىل ما أوضحت يف بيان.
وته�دف املدّون�ة إىل الحّد من تش�ويه 
محتوى أكرب موس�وعة ع�ىل اإلنرنت 
والتالعب به، إذ عىل عكس املوس�وعة 
خ�رباء  يكتبه�ا  الت�ي  التقليدي�ة 
معروف�ون، ف�إن ه�ذه املجموعة من 
املع�ارف جمعه�ا ه�واة متطوع�ون، 

وغالباً ما تكون مجهولة املصدر.
وقالت رئيسة املؤسسة كاثرين ماهر 
»لق�د ُوِضَع�ت مدونة قواعد الس�لوك 
الجدي�دة لعرص اإلنرن�ت الجديد ألننا 
نرغ�ب يف أن يش�ّكل املس�اهمون )يف 
املحتوى( بيئة إيجابية وآمنة وصحية 

للجميع«.
وأوضح�ت أن »ه�ذه املدّونة س�تكون 
وثيقة ملزمة ألي ش�خص يش�ارك يف 

مشاريع« املوسوعة.
وأُِع�ّد الن�ص املؤلف م�ن 1600 كلمة 
يف  متط�وع   1500 نح�و  بمس�اعدة 
»ويكيبيدي�ا« يمثل�ون خم�س قارات 
و30 لغة، ويتضمن تعريفات واضحة 

للتحرش والسلوكيات غر املقبولة.
إس�اءة  أي  من�ع  إىل  الن�ص  ويرم�ي 
اس�تخدام للس�لطة والتأث�ر به�دف 
إدراج  دون  الح�ؤول  وإىل  التخوي�ف، 
محت�وى خاط�ئ أو غ�ر صحيح عىل 

املنصة.
واحتفل�ت »ويكيبيدي�ا« يف 15 يناي�ر 
)كانون الثاني( بم�رور 20 عاماً عىل 
تأسيس�ها، وه�ي واحدة م�ن املواقع 
اإللكرونية الخمسة عرش األوىل عاملياً 
من حيث عدد الزيارات، إذ يس�تقطب 

نحو 1.7 مليار زائر شهرياً.
ويأت�ي اعتماد املدونة وس�ط ضغوط 
متزايدة ع�ىل منص�ات اإلنرنت للحد 
واملعلوم�ات  التالع�ب  حم�الت  م�ن 
اس�تخدامها  يمك�ن  الت�ي  املضلل�ة 
ألغراض سياس�ية أو لروي�ج الفتنة 

والعنف.

ويكيبيديا تعتمد 
آلية جديدة لمواجهة 
»المعلومات المضللة«

أطلقت رشكة أدوبي تحديًثا 
جدي�ًدا لنس�خة الوي�ب من 
Acrobat يجلب معه إمكانية 
والصور  النص�وص  تحري�ر 
يف ملف�ات PDF، وهي امليزة 
التي كان�ت حرصية لتطبيق 

سطح املكتب لسنوات.
Acrobat ه�و تطبيق  وكان 
س�طح املكت�ب الرائ�د م�ن 
أدوب�ي للتعامل م�ع ملفات 
PDF وتحريره�ا، وأطلق�ت 
الرشكة يف الس�نوات األخرة 
نس�خة الويب من التطبيق، 
لكنه�ا ل�م تكن ممي�زة مثل 
إصدار نسخة سطح املكتب.

 Todd جرب�ر(  )ت�ود  وق�ال 
Gerber، نائب رئيس رشكة 
 Document أدوب�ي لقط�اع 
Cloud: إن نسخة الويب من 
Acrobat مهمة من الناحية 
لنا  بالنس�بة  اإلس�راتيجية 
ألن لدين�ا املزي�د واملزيد من 
األش�خاص الذي�ن يعمل�ون 

عرب املتصفح.
القدرة  وأطل�ق الفري�ق أوالً 

 PDF ملف�ات  إنش�اء  ع�ىل 
وتحويله�ا، واس�تغرق األمر 
بع�ض الوق�ت للوص�ول إىل 
النقطة التي أصبح فيها من 
 PDF املمكن تحري�ر ملفات
بطريق�ة فعال�ة ويف الوق�ت 

الفعي.
أن  إىل  الرشك�ة  وأش�ارت 
العمل مع الخطوط كان أحد 
أكثر املش�كالت صعوبة التي 
واجهه�ا الفري�ق يف توصيل 

هذه اإلمكانية عرب اإلنرنت.
وق�ال جرب�ر: بالرغ�م م�ن 
 PDF أن هن�اك تفك�ر ب�أن
إال   ،Adobe تنس�يق  ه�و 
أن�ه معيار مفت�وح ويمكن 
للكث�ر م�ن أدوات الجهات 
ملف�ات  إنش�اء  الخارجي�ة 

.PDF
وأضاف: ه�ذا النظام البيئي 
الكب�ر، مع إمكاني�ة وجود 
اختالف�ات ب�ن التطبيقات، 

يجع�ل م�ن الصع�ب تقديم 
إمكان�ات التحري�ر لربنامج 

أدوبي.
وتقدم الرشكة أيًضا ميزتن 
ع�ىل  تعتم�دان  إضافيت�ن 
املتصف�ح: حماي�ة ملف�ات 
PDF وتقس�يمها إىل قسمن 
ودمج ملفات PDF املتعددة.

بع�د  ذل�ك،  إىل  وباإلضاف�ة 
العمل م�ع جوج�ل يف العام 
امل�ايض لتقدي�م ع�دد قلي�ل 
 Acrobat اختص�ارات  م�ن 
جدي�د،  مج�ال  باس�تخدام 
تق�وم أدوب�ي اآلن بإط�الق 
مجموع�ة م�ن االختصارات 
EditPDF. مث�ل  الجدي�دة، 

الرشك�ة  new.وتخط�ط 
ه�ذه  م�ن  املزي�د  لط�رح 
العام  االختصارات عىل مدار 
املقبل، حيث شهدت الرشكة 
نح�و 10 مالي�ن نق�رة عىل 
مما  الحالي�ة،  اختصاراته�ا 
يوضح عدد األشخاص الذين 
يحاول�ون تحوي�ل أو توقيع 

ملفات PDF كل يوم.

Acrobat أدوبي توسع قدرات نسخة الويب من
 JLab Audio رشك�ة  ق�ررت 
األمريكية تغير املفاهيم التقليدية 
للس�ماعات الالس�لكية الصغ�رة، 
وكش�فت ع�ن س�ماعة تركب عىل 

إطار النظارات.
 JBuds Frames وتتألف س�ماعات
الجدي�دة م�ن قس�من صغري�ن 
يمك�ن تركيب كل منهم�ا عىل أحد 
جوانب إطار النظارة الشمس�ية أو 

الطبي�ة، وحصلت 
كلهم�ا  هيا

ع�ىل حماية 
امل�اء  م�ن 
والرطوب�ة 
ف����ق  و
م����عاير 
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جه�����ز  و
قس�م  ك����ل 

السماعة  م���ن 
صوت  بمكب���رات 
لع�رض  صغ���رة 
أو  املوسي������قى 

األص�وات أثناء املكامل�ات الهاتفية، 
لل�رد  صغ�رة  أزرار  إىل  إضاف�ة 
أو رف�ض املكامل�ات الت�ي ت�رد إىل 
الهاتف املقرن به، وبأزرار للتحكم 

بمستوى الصوت.
وتبع�ا للمطوري�ن فإن املس�تخدم 
يمكنه استخدام قس�مي السماعة 
معا أو كل قس�م ع�ىل حدة، كما أن 

البطاري�ات الداخلي�ة املوج�ودة يف 
هذه الس�ماعات تكفيه�ا لتعمل ل� 
8 س������اعات بالشحنة الواحدة 
إىل  االس�تماع  ح�����ال  ف����ي 

املوسيقى.
ه�ذه  تط�رح  أن  املف�رض  وم�ن 
رس�ميا  للبي������ع  الس�ماعات 
م�ع  الج�اري  الع�����ام  ربي�ع 
كواب�ل مجه����زة بنقاط ش�حن 
مغناطييس، وبس����عر 50 دوالرا 

تقريبا.

سماعات السلكية جديدة مميزة تركب على النظارات

طور باحثون يف جامعة والية بنسلفانيا جهاز استشعار 
قاب�ال لالرت�داء يمكن�ه توف�ر بيان�ات طبي�ة يف الوقت 
الفع�ي عن أم�راض الع�ن أو الف�م من خ�الل مراقبة 
لعاب الش�خص أو دموعه.ويدعي هوانيو الري تشينغ، 
األس�تاذ يف جامع�ة والية بنس�لفانيا، أن الجه�از، الذي 
يستخدم تقنية النطاق الصغر والنانو، يمكن أن يحدث 

ثورة يف مراقبة وعالج بعض الحاالت الصحية.
ويمكن ألجهزة االستش�عار الصغ�رة والقابلة لالرتداء 
املوضوع�ة بالق�رب م�ن القن�وات الدمعي�ة أو الفم أن 

تراقب حالة املريض »عىل أس�اس رسيع ومس�تمر«، ما 
يح�ول دون الحاجة إىل انتظ�ار النتائ�ج املختربية، مع 
إمكاني�ة عرض البيانات عىل الهاتف الذكي أو الشاش�ة 
الطبي�ة يف الوق�ت الفعي.ووفقا ملا قاله تش�ينغ، يمكن 
للجه�از مراقبة تطور كل يشء ب�دءا من القرحة وحتى 
رسطان�ات الف�م وكذل�ك التهاب�ات العن مث�ل التهاب 
القرني�ة من خ�الل التحليل املس�تمر »للم�واد الصغرة 
والكب�رة م�ن الس�وائل الحيوية«.وُيزع�م أن الجهاز ال 
يجم�ع البيانات عن املرىض فحس�ب، بل يعالجهم أيضا 

عن�د ال�رورة عرب إب�رة مجهرية تنترش ع�رب الجلد يف 
العن أو يف الفم.

وقال تش�ينغ: »من خ�الل املنافذ النانوي�ة إىل الفوالذية 
الصغ�رة بالجه�از، يمكنن�ا فح�ص الخلي�ة لتوصي�ل 
األدوي�ة الجزيئي�ة للع�الج يف عملية فعال�ة للغاية عىل 
املس�توى الخلوي«.كما يدعي أن الجه�از يمكنه تحمل 
الوص�ول إىل معلومات الجين�ات والرميز ع�ىل الخلية، 
وربم�ا يمه�د الطريق ألنواع أكثر اس�تهدافا من األدوية 

مما هو ممكن حاليا.

علماء يطورون مستشعرا قابال لالرتداء يراقب الصحة عبر الدموع

ح�دد اثن�ان من ط�الب املرحلة الثانوي�ة أربعة كواك�ب خارجية جدي�دة عىل بعد 
حوايل 200 س�نة ضوئية من األرض، مما يجعلهم أصغر علماء فلك يقومون بهذا 
االكتشاف، حيث شارك كارتيك بينجي، 16 عاًما، وياسمن رايت، 18 عاًما، اللذان 
يدرس�ان يف مدارس يف والي�ة ماساتشوس�تس، يف برنامج توجي�ه أبحاث الطالب 
)SRMP( يف مرك�ز الفيزي�اء الفلكية هارف�ارد وسميثس�ونيان )CfA(، وتمكنوا 
م�ن تحقيق ه�ذا اإلنجاز.ووفقا مل�ا ذكرته صحيفة »ديي مي�ل« الربيطانية، فإنه 
 MIT Kavli باحثة م�ا بعد الدكتوراه يف معهد ،Tansu Daylan إىل جانب مس�اعدة
للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء، قام الطالب بدراس�ة وتحليل البيانات من القمر 

.»)TESS( الصناعي ملسح الكواكب الخارجية العابرة
ركزوا مًعا عىل )TOI( 1233، وهو نجم قريب شبيه بالشمس، ووجدوا هنا أربعة 
كواكب تدور حول النجم، وأوضح بينجي: »كنا نتطلع إىل رؤية التغيرات يف الضوء 
بمرور الوقت«، مضيفا »الفكرة هي أنه إذا كان الكوكب يعرب النجم، أو يمر أمامه، 

فإنه دورًيا سيغطي النجم ويقلل من سطوعه.«
ويعد TESS هو قمر فضائي، اكتشف أكثر من 20000 كوكب خارجي عابر، والتي 

قد يكون بعضها من الكواكب الفائقة املوجودة يف املنطقة الصالحة للسكن.

طالبان بالثانوية يكتشفان
 4 كواكب خارجية

سامسونغ تطلق النسخة الثانية
Galaxy A02 من هواتف 

النسخة الصينية من »تيك توك« تقاضي 
»وي شات« بسبب ممارسات احتكارية

رفعت »Douyin« النس�خة الصينية من شبكة »تيك توك«، دعوى 
قضائية ض�د رشكة »Tencent« الرقمي�ة العمالقة، التي تتهمها 

بممارسات احتكارية.
وتدع�ي منص�ة مقاط�ع الفيدي�و القص�رة، اململوك�ة لرشك�ة 
ش�بكاتها  مس�تخدمي  تمن�ع   »Tencent« أن   ،»ByteDance«
)واتس�اب(-،  تطبي�ق  تع�ادل  -الت�ي   »WeChat« االجتماعي�ة 
و«QQ«- املعروفة منذ س�نوات باسم »مس�ينجر الصيني« - من 

.»Douyin« مشاركة محتويات من
ووفق�اً للرشكة، فإن ه�ذا يعني أن »Tencent« تيسء اس�تخدام 

مركزها املهيمن يف السوق وأنها تمنع املنافسة.
يف الدع�وى التي رفعته�ا أمام محكم�ة بكن للملكي�ة الفكرية، 
تطالب »Douyin« رشكة »Tencent« بالتخي عن هذه املمارسات 

وتعويضها ب� 90 مليون يوان )13.9 مليون دوالر(.
م�ن جانبها، أعلن�ت رشكة »Tencent« أنها س�رد بدعوى أخرى 
ض�د »ByteDance«، العتباره�ا أن ه�ذه الدعوى تث�ر املوضوع 

»بشكل ضار«.

 Galaxy كش�فت رشكة سامس�ونغ عن النس�خة الجديدة م�ن هواتف
A02، والت�ي س�تطرح بمواصف�ات جي�دة وس�عر مناف�س يبلغ 100 
دوالر تقريبا.ويأتي هاتف Galaxy A02 )2021( الجديد بهيكل بس�يط 
التصمي�م مصن�وع من املع�دن والبالس�تيك املقاوم للصدم�ات، مجهز 
بمنفذي�ن لرشائح االتصال.وزود الهاتف بشاش�ة مقاس�ها 6.5 بوصة 
بدقة عرض )720/1560( بيكسل، تغطي معظم مساحة الواجهة 
األمامية تقريبا، وفيها فتح�ة Infinity-V مخصصة لكامرا 
 МТ6739W بمعال�ج  الجدي�د   A02 الس�يلفي.ويعمل 
تردده 1.5 غيغاهرتز، وبذواكر وصول عش�وائي 2أو 
3 غيغاباي�ت، وذواك�ر تخزي�ن داخلي�ة 32 أو64 
غيغاباي�ت قابل�ة للتوس�يع حت�ى 1 تراباي�ت 
ع�رب بطاق�ات ذاك�رة خارجية.أم�ا الكامرا 
األساس�ية له فأت�ت ثنائية العدس�ة بدقة 
)13+2( ميغابيكس�ل، والكامرا األمامية 
بدقة 5 ميغابيكس�ل تعم�ل مع خاصية 

التعرف عىل الوجوه.

 ،Jeff Bezos)يعتزم الرئيس التنفيذي لرشكة أمازون، )جيف بيزوس
ترك منصبه يف وقت الحق من هذا العام، ليحول دفة القيادة إىل )آندي 

جايس( Andy Jassy، املدير التنفيذي السحابي للرشكة.
وينتق�ل بيزوس إىل منصب الرئي�س التنفيذي ملجلس إدارة 

أمازون.
وأسس بيزوس، البالغ من العمر 57 عاًما، موقع 

أم�ازون يف عام 1994، وح�ول منذ ذلك الحن 
متج�ر الكتب ع�رب اإلنرن�ت إىل تاجر تجزئة 
ضخ�م م�ع وصول عامل�ي يف ع�دد كبر من 
الفئ�ات املختلفة م�ن األدوات إىل البقالة إىل 

البث املبارش.
وتجاوزت القيمة الس�وقية لرشكة أمازون 
تريليون دوالر تحت قيادة )جيف بيزوس( 
يف ش�هر يناير من العام املايض، فيما تبلغ 
قيمتها السوقية اآلن أكثر من 1.6 تريليون 

دوالر.
ويصب�ح )آن�دي ج�ايس( – ال�ذي انضم إىل 

أمازون يف عام 1997 وق�اد فريق خدمات الويب 
الس�حابية يف أم�ازون منذ إنش�ائها – الرئيس التنفي�ذي للرشكة يف 

الربع الثالث.
وقال بيزوس يف رس�الة إىل املوظفن: يسعدني أن أعلن أنني أنتقل يف 
الرب�ع الثالث من هذا العام إىل منصب الرئيس التنفيذي ملجلس إدارة 

أمازون ويصبح )آندي جايس( الرئيس التنفيذي.
وأض�اف: أعت�زم تركيز طاقات�ي واهتمامي يف املنص�ب الجديد عىل 
املنتجات الجديدة واملبادرات املبكرة، وس�يكون آندي – املعروف جيًدا 
داخ�ل الرشكة وكان موج�وًدا يف أمازون تقريًبا من�ذ فرة طويلة – 

قائًدا بارًزا، ولديه ثقتي الكاملة.
وج�اءت هذه األخب�ار جنًبا إىل جنب مع تقرير األرباح الذي س�جلت 
 ،AWS في�ه أم�ازون الربع األول بقيم�ة 100 مليار دوالر، وس�جلت
تحت قيادة جايس، نمًوا يف اإليرادات بنسبة 28 يف املئة للربع الرابع.

 AWS وُينسب نحو 52 يف املئة من الدخل التشغيي لرشكة أمازون إىل
اعتباًرا من شهر ترشين االول 2020.

وق�ال بيزوس: إن�ه يظل منخرًطا يف مش�اريع أم�ازون املهمة، لكن 
 Bezos س�يكون لديه أيًض�ا املزيد من الوق�ت للركيز عىل صن�دوق
Earth، ورشكة س�فن الفضاء Blue Origin، وصحيفة الواش�نطن 

بوست.



املراقب العراقي/ متابعة...
نتيج�ة ملظاهر البذخ التي يظهرها 
الس�عوديون فقد اصبح�وا عرضة 
مواق�ع  تداول�ت  فق�د  للرسق�ة 
إخباري�ة حادثة رسقة  س�عوديني 
يف مقه�ى ومطعم ش�هري بمنطقة 
»ماي فري« يف العاصمة الربيطانية 
لن�دن، الجمعة املاضي�ة، حيث تم 
اقتحام املكان من جانب شخصني 
يحم�ان أس�لحة بيض�اء، وباغت 
أح�د اللص�وص ش�اباً يجلس عىل 

الطاولة واستوىل عىل ساعة يده.
وأظه�ر الفيدي�و أن اللص�ني م�را 
باملقهى عىل األقدام أوالً وأثناء ذلك 
ألقيا نظرة عىل املوجودين، ثم عادا 

بشكل مباغت.
ون�رت صحيف�ة »الدي�ي مي�ل« 
للحادثة،  مقط�ع فيدي�و وص�ورا 
كان�ت  الحادث�ة  أن  وأوضح�ت 
درامي�ة، وأن اللص�ني امللثمني أثارا 

الذعر.
وأكدت الرطة أن اللصني أش�هرا 
الس�كاكني قب�ل الرسق�ة ث�م الذا 
بالف�رار، وأنه�ا تلق�ت باغ�اً عن 
عرين�ي  ش�اب  س�اعة  رسق�ة 
تح�ت التهديد بالس�كني يف ش�ارع 
»كورزون«، وأوضحت أنه لم يصب 
أح�داً يف الحادث�ة ولم يت�م اعتقال 

الجناة إىل اآلن.

...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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ل�م يكون�وا  ببغ�داد  الش�مع  رواد متح�ف 
وأجان�ب  ع�رب  منه�م  كان  ب�ل  عراقي�ني 
الذي�ن ي�رددون بانبه�ار ع�ىل املتحف لكي 
يتعرف�وا ع�ىل تفاصي�ل حي�اة أه�ل بغداد.

والفك�رة الت�ي يقوم عليها املتحف، حس�ب 
ما يق�ول عي محمد عب�ودي املرف عليه، 
هي تجس�يد مش�اهد منتقاة من حياة أهل 
مدينة بغداد.ومن بني املش�اهد التي يضمها 
املتحف الذي افتتح يف نهاية السبعينيات من 
الق�رن املايض، املهن التي يمارس�ها الرجال 
والنساء، واالحتفاالت يف املناسبات املختلفة، 

والعادات والتقاليد.
املعروض�ة  التماثي�ل  أن  عب�ودي  ويضي�ف 
مصنوع�ة م�ن م�ادة الش�مع روعي�ت فيه�ا 
مواصف�ات خاص�ة تحاف�ظ ع�ىل األش�كال 
املنحوت�ة عن�د تعرضه�ا لدراج�ات الح�رارة 
العالية بما يضمن عدم تغيريها. فكرة متحف 
الش�مع ببغ�داد مس�توحاة من فك�رة متحف 
الش�مع الش�هري يف العاصمة الربيطانية لندن.

أم�ا التنفي�ذ كما يق�ول عبودي فت�واله فريق 
م�ن املبدع�ني العراقيني املتحدري�ن من أصول 

بغدادية عريقة.
الكت�اب  جان�ب  إىل  أن�ه  عب�ودي  يوض�ح 
الفولكل�ور  يف  املتخصص�ني  واألكاديمي�ني 
البغدادي، تعامل النحاتون املعروفون مع مادة 
الش�مع برش�اقة فكانت الحكايات  املعروضة 
الت�ي تجس�دها التماثيل تس�تهوي الناس من 
خ�ارج وداخل العراق. أما املرف عىل األجهزة 
الصوتي�ة يف املتحف جمال س�كران فيقول إنه 
جرى إصاح أجهزة الصوت املصاحبة للتماثيل 
قاع�ات  م�ن  قاع�ة  كل  يف 
العرض وبإمكانيات بسيطة 
خاص�ة بع�د تقل�ص ع�دد 
الزوار. لم يعد املقهى امللحق 
باملتحف يغص بكبار الس�ن 
ألن املقهى أغل�ق أبوابه كما 
أن لبغداد مقاهيها املعروفة 
وطريقة حياتها يف األعراس 
والخت�ان، وأيضا ألهل بغداد 
طرقه�م يف حياك�ة املابس 
ولهم طرقه�م يف الذهاب إىل 
الحمام�ات العام�ة كل هذه 
األنم�اط تجس�دها تماثي�ل 
م�ن الش�مع داخ�ل املتحف 

البغدادي.

قاوم متحف الشمع العراقي أجواء الحرب والدمار التي غرقت فيها البالد من خالل 
ما يضمه من تماثيل تجسد أنماط الحياة.يقع المتحف عند جسر الشهداء 

الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة، وهي منطقة تشهد غالبا 
اشتباكات وهجمات متبادلة بين مسلحين ورجال الشرطة.

متحف الشمع العراقي يقاوم ضياع الذاكرة

تعامل النحاتون المعروفون مع 
مادة الشمع برشاقة و حرفية عالية

عندما يس�تحيل الس�ري يف األوحال ويتعني 
االس�تعانة بوس�يلة مس�اعدة إم�ا امل�ي 
ع�ىل أع�واد الخش�ب إلطال�ة الس�اقني أو 
اس�تخدام الش�احنات الصغ�رية )بيك آب( 
ف�إن اإلجاب�ة معروفة، فا يمك�ن تفضيل 
الركائز الخش�بية عىل الشاحنات يف اجتياز 
املنح�درات الثلجية وس�ط تضاريس وعرة 
بمنطقٍة كش�مال إقليم كردس�تان العراق.

لكن صباح عبدالرحمن البالغ من العمر 55 
عاما يفعلها منذ عقود، ويس�تخدم الركائز 
بإخ�اص وتف�اٍن لتقليد عاش علي�ه اآلباء 
واألج�داد عندم�ا كان�ت الش�احنات نادرة 

الوجود أو حتى قبل اخراعها.
يتذكر عبدالرحمن س�نوات طفولته، حيث 
كان القرويون يتزاورون عندما يذوب الثلج 

وتتح�ول  الربي�ع  فص�ل  يف 
األرض إىل ج�زر م�ن الوحل 
إىل  فيلتجئ�ون  والط�ني، 
الركائز الخش�بية املتينة كي 
ال تغ�وص أقدامه�م يف وحل 

األرض.
الخش�بية  الركائ�ز  بقي�ت 
ش�واهد م�ن زم�ن م�اض، 
تعتم�د  العائ�ات  كان�ت 
في�ه ع�ىل رع�ي املاش�ية يف 
الصخري�ة.  التضاري�س 
وظلت هذه املمارسة تتاىش 
م�ع تعاق�ب الس�نوات عىل 

عبدالرحمن.
لكن�ه حافظ ع�ىل وفائه لها 
معظم س�نوات حياته، وظل 
يم�ي مرتفع�ا ع�ن األرض 
الجاذبي�ة  قوان�ني  متحدي�ا 
للحفاظ ع�ىل تقاليد أجداده 

من الضياع.
وقال أح�د الج�ريان -يدعى 
إن  خال�د-  س�ليمان 
عبدالرحم�ن مع�روف عن�د 
الج�ريان بهوايت�ه الت�ي ل�م 
تك�ن مج�رد وس�يلة عملية 
للتغل�ب عىل صعوبة الس�ري 
بل رياضة للش�باب الذين ال 

تتوفر لهم معدات رياضية.

وق�ال خالد »هذا ال�راث الذي أع�اده كاكا 
)الس�يد( صباح، طبعا بوقتها كان الشباب 
كلهم يستخدمونه كنوع من الراث، وكنوع 
م�ن الرياض�ة، ألن األدوات الرياضية كانت 

قليلة جدا«.
ال يزال عبدالرحمن يتس�لق األشجار لقطع 
الف�روع املناس�بة لنح�ت ركائ�زه، ويقول 
إن أخش�اب شجرة الس�نديان هي »األقوى 

واألكثر أمانا«.، 
ويحافظ عبد الرحمن ع�ىل لياقته البدنية، 
ويأم�ل يف أن يك�ون مصدر إله�ام لآلخرين 
ملع�اودة ممارس�ة رياض�ة كانت ش�ائعة 
يف زم�ن مىض وال ت�زال مائم�ة وعملية يف 

الوقت الحارض.

عراقي يتحدى الجاذبية و 
يمشي على أعواد الخشب !

مظاهر البذخ 
تدفع االجانب 

لسرقة السعوديين

تبنت عائلة أسرالية بطة منذ أن كان عمرها 
بضع س�اعات فق�ط، وس�اعدتها يف ركوب 
األمواج، والس�باحة حتى الش�اطئ، دون أي 
حاجة إىل التجديف، كما أنش�أت لها حس�ابا 
ع�ىل موقع »Instagram« تش�ارك فيه كافة 

أنشطتها اليومية.
وق�د نال�ت البط�ة ش�هرة واس�عة يف جميع 
أنحاء اس�راليا، خاصة بعد ظهورها املتكرر 
عىل شاطئ خليج رينبو باي األسرايل، وهي 
تس�بح أكثر م�ن مرة يف املاء وس�ط عدد من 

السكان والسياح، وفقا ملوقع صدى البلد.
وأصبح�ت البط�ة م�ن املش�اهري املحليني يف 
مدينة جولد كوس�ت الس�احلية خاصة أنها 

اعتادت عىل ركوب األمواج بكل براعة.

وقال�ت مالكة البطة، كي�ت ميلر، ملوقع »بي 
بي يس«: »واثقة من أن البطة هي الوحيدة يف 
العال�م التي تلقى هذه الرعاية، نأخذها معنا 
إىل الش�اطئ وعندم�ا تتعب تقف�ز عىل ألواح 

الناس، يف رحلة ملدة ساعتني كل فرة«.

فض�ت الرطة األملانية حف�ل زفاف أقيم يف 
أحد املنازل يف العاصمة برلني النتهاكه قواعد 

مكافحة فريوس كورونا.
وأعلنت الرطة أن رج�ال الرطة اضطروا 

الستخدام رذاذ الفلفل لفض الزفاف.

وقال�ت الرطة يف بيان إن عرة أش�خاص 
ت�راوح أعماره�م ب�ني 15 و53 عام�ا ت�م 
القبض عليهم وهم يحتفلون يف شقة يف حي 

شونربج.
وبحس�ب البيانات، رف�ض املحتفلون تنفيذ 
أوام�ر الرط�ة، ما دفع الرطة إىل رش�هم 
برذاذ الفلفل. وأصيب ستة ضيوف بإصابات 
الطب�ي يف م�كان  الع�اج  طفيف�ة وتلق�وا 

الحادث.
وتم نقل امرأة رفضت مساعدة املسعفني لها 

إىل املستشفى.
وأصيب س�تة م�ن رجال الرط�ة بإصابات 

طفيفة لكنهم تمكنوا من مواصلة العمل.

عائلة تتبنى بطة  وتنشئ لها حسابا على إنستغرام !

فض حفل زفاف برذاذ الفلفل !

تداولت وس�ائل إع�ام بريطانية لحظة 
إلقاء القبض عىل مس�افر يف حالة سكر 
عىل مت�ن طائ�رة تابعة لرك�ة طريان 
»راي�ان إي�ر« األيرلندية وس�ط تصفيق 
وهتاف�ات بقية املس�افرين، وذلك عقب 
اعتدائ�ه ع�ىل مضي�ف ج�وي وإثارت�ه 

الشغب خال الرحلة.
وكان »داني�ال هن�دري« وه�و يف ال�24 
من عم�ره، املثري للش�غب، موجودا عىل 
مت�ن رحل�ة جوي�ة متجهة م�ن جزيرة 
»تنريف�ي« باملحيط األطل�ي إىل مدينة 

»مانشس�ر« بإنجلرا يف ال�29 من يناير 
امل�ايض، وبع�د مطالبته بارت�داء كمامة 
واقية هدد أحد أفراد الطاقم باس�تخدام 
العنف، حيث تحدث إليه قائاً: »سألكمك 
وأحط�م رأس�ك«، قب�ل أن يعت�دي فعلياً 
بال�رب علي�ه، فض�ًا عن أن�ه حاول 
معانق�ة امرأة.وتم التواص�ل عىل الفور 
م�ع مراقبي الحركة الجوي�ة يف محاولة 
لتحوي�ل مس�ار الرحل�ة الجوي�ة، لكن 
قائ�د الطائرة لم يتمكن م�ن اتخاذ هذه 
الخط�وة نظ�راً ألن العديد م�ن املطارات 

مغلقة بس�بب جائحة كورونا، وبدالً من 
ذلك، فقد ت�م »ترسيع« الطائرة ووصلت 
إىل وجهته�ا مبك�راً عن موعده�ا املقرر 
إىل  الوص�ول  ب�� 25 دقيق�ة، وبمج�رد 
»مانشسر« أُلقي القبض عليه، واعرف 
يف وق�ت الحق أثناء مثول�ه أمام محكمة 
باملدين�ة الربيطانية بدخول�ه الطائرة يف 
حالة س�كر واالعتداء بال�رب وإلحاق 
أرضار جنائية بسيارة للرطة.وشوهد 
»دانيال هندري« خال اللقطات املصورة 
أثن�اء مغادرت�ه الطائرة برفق�ة ضباط 

رشطة، ورسعان ما ب�دأ بقية الركاب يف 
التصفي�ق والتهليل.وأفادت ممثلة هيئة 
االدع�اء بأن�ه قابل مطالبة أف�راد طاقم 
الطائ�رة ل�ه بااللت�زام بارت�داء كمام�ة 
بالرفض، قبل أن ينتهج س�لوكاً عدوانياً 
تجاه أحد املضيفني.تجدر اإلشارة إىل أنه 
تحدد يوم األول من مارس املقبل إلصدار 
حك�م ضد »هن�دري«، كما تق�رر إطاق 
رساح�ه بكفال�ة ب�رط أن يح�ر إىل 
مركز للرطة بمدينة »ليفربول« مرتني 

أسبوعياً.

لفظ�ت مراهق�ة أمريكي�ة أنفاس�ها األخرية 
يف أحض�ان والديها عن عمر يناه�ز 17 عاًما 

معاناته�ا  ج�راء 
مضاعف�ات  م�ن 
ع�ن  ناجم�ة 
بفريوس  إصابته�ا 
املس�تجد  كورون�ا 
)كوفي�د-19(، بعد 
أن تغلبت يف السابق 
عىل نوع ن�ادر من 
الرسط�ان  م�رض 

ثاث مرات.
يش�ار إىل أن�ه كان ق�د ت�م تش�خيص إصابة 
املراهق�ة »أس�بني دي�ك«، وه�ي م�ن والي�ة 
ال�دم  برسط�ان  األمريكي�ة،  »مي�زوري« 
الليمفاوي الحاد يف س�ن 4 س�نوات، وأمضت 
أغلب حياتها يف مكافحة املرض الخبيث، حيث 
خضعت للعاج الكيماوي عىل مدار 4 سنوات، 
فض�ًا ع�ن خضوعه�ا لجراح�ة زرع نخ�اع 

العظام.وتغلبت ع�ىل املرض مرة بعد 
مرة، لك�ن يف أواخر ش�هر نوفمرب 

الع�ام امل�ايض، واجه�ت  م�ن 
معركته�ا عقب�ة أخ�رى بعد 

ثبت�ت  أن 

إصابته�ا بف�ريوس كورونا املس�تجد، وُنقلت 
نتيجة لذلك إىل املستش�فى قبل أس�بوعني من 
عي�د املي�اد، وبع�د رحل�ة 
عاج اس�تمرت ملدة ش�هر 
املراهق�ة  حال�ة  أن  ب�دا 
له�ا  وُس�مح  تتحس�ن 
بالعودة لبيتها، لكن لم تمر 
س�وى ف�رة وجي�زة حتى 
س�اءت أعراضه�ا وأعيدت 
للمستشفىوشّخص  مجدًدا 
األطب�اء إصابته�ا بالتهاب 
رئوي وُنقلت لوحدة العناية 
املرك�زة وُوضعت عىل جه�از تنفس صناعي، 
لكنها توفيت يوم الس�بت املايض بعد إصابتها 
بحالة ُتعرف باس�م »متازمة التهاب األجهزة 
املتعددة ل�دى األطفال« والناجمة عن فريوس 
كورونا.وأف�اد والدا »أس�بني دي�ك« بأنه رغم 
خضوعه�ا للع�اج الكيم�اوي ل��4 س�نوات 
ولجراحة زرع نخاع العظ�ام، إال أن معركتها 
ضد »كوفي�د-19« كانت أكثر ش�دة مع 
معركته�ا ضد الرسط�ان، خاصة وأن 
رصاعه�ا م�ع الرسط�ان أث�ر ع�ىل 
جهازه�ا املناعي وأع�اق قدرته عىل 

مقاومة الفريوس املميت.

معركة 
في الجو 

بين مسافر 
ومضيف 

طيران بسبب 
كمامة !

قهرت السرطان 3 مرات.. وهزمها كورونا!

عندم�ا تق�ذف نزامب�ي مات�ي قطع�ة الطاب�وق 
)الطوب( بقوة عىل ممر يف أرضية مدرسة مكسو 
بالطابوق املصنع من الباس�تيك، املعاد تدويره يف 
مصنعه�ا بالعاصمة الكينية، تح�دث صوتاً عالياً 

ومن دون أن تنكرس أو تتشقق.
وقالت ماتي مؤسس�ة رشك�ة جيجي ميكرز التي 
تح�ول مخلفات الباس�تيك إىل مواد بناء ش�ديدة 
التحم�ل »منتجنا أقوى من خمس إىل س�بع مرات 

من الخرسانة«.
وأضافت وهي تتجول وس�ط أكياس من مخلفات 
الباس�تيك »هذه ه�ي املخلفات الت�ي ال يمكنهم 
تصنيعه�ا وال يمكنهم تدويره�ا. وهي ما نحصل 

عليه«.
وتحصل ماتي عىل املخلفات م�ن مصانع التعبئة 
م�ن دون مقاب�ل رغم أنه�ا تدفع امل�ال مقابل ما 

تحصل عليه من مصانع تدوير أخرى.
وينت�ج مصنعها 1500 قطعة طابوق كل يوم من 

مزيج من أنواع مختلفة من الباستيك.
بع�ض املخلف�ات من ب�ويل إيثيلني ع�ايل الكثافة، 
املس�تخدم يف صناعة زجاجات الحليب والشامبو، 
والبعض اآلخر من ب�ويل إيثيلني منخفض الكثافة 

املستخدم يف صناعة أكياس الحبوب أو الشطائر.

طابوق من البالستك
 أقوى من الخرسانة !

ق�ال الرئي�س التنفي�ذي لركة »تس�ا« 
و«سبيس إكس«، إيلون ماسك إن رشكته 
الناش�ئة »نورالينك« املتخصصة يف أبحاث 
للرب�ط ب�ني دم�اغ اإلنس�ان والكمبيوتر، 
يمك�ن أن تب�دأ تج�ارب بري�ة يف وق�ت 
مبك�ر من ه�ذا الع�ام »إذا س�ارت األمور 
ع�ىل م�ا يرام«.وته�دف الركة الناش�ئة 
»نورالينك«، الواقعة يف س�ان فرانسيسكو 
إىل   ،2016 ع�ام  ماس�ك  أسس�ها  والت�ي 
زرع رشيح�ة كمبيوت�ر يف الدماغ البري 
للمس�اعدة يف عاج الحاالت العصبية مثل 
مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل 

الشوكي، وفقا ملوقع »ذا هيل«.
وع�ىل امل�دى الطوي�ل، تتطل�ع الركة إىل 
تحقي�ق درج�ة م�ن التعايش ب�ني البر 

والذكاء االصطناعي، وفق »قناة الحرة«
ويف تعليق له عىل توير، االثنني، اس�تجاب 

للمش�اركة يف  لطل�ب مس�تخدم  ماس�ك 
التكنولوجي�ا  له�ذه  البري�ة  التج�ارب 
الجدي�دة، وكت�ب قائا: » تعم�ل نورالينك 
بجه�د كب�ري لضم�ان س�امة الرائ�ح 
املزروعة وهي ع�ىل اتصال وثيق مع إدارة 

الغذاء والدواء«.
ث�م تابع »إذا س�ارت األمور ع�ىل ما يرام، 
فقد نتمكن من إجراء تجارب برية أولية 

يف وقت الحق من هذا العام«.
وكان املس�تخدم، هام�ون كام�ي، كت�ب 
تغري�دة ملاس�ك ق�ال فيه�ا إن�ه تع�رض 
لح�ادث س�يارة من�ذ 20 عاًم�ا وأصي�ب 
بالش�لل من الكتفني منذ ذلك الحني، وعرب 
ع�ن اس�تعداده للمش�اركة يف الدراس�ات 

الرسيرية يف »نورالينك«.
وكشف ماس�ك خال مقابلة عىل التطبيق 
ه�اوس«   »كل�وب  الخ�اص  االجتماع�ي 

أن رشكت�ه »نورالين�ك« وضع�ت غرس�ة 
الس�لكية يف دم�اغ ق�رد س�اعدته يف لعب 

ألعاب الفيديو باستخدام عقله فقط.
»ال  العملي�ة:  بس�اطة  مؤك�دا  وم�ىض 
يمكنك حتى معرفة مكان وضع الغرس�ة 

العصبية«.

تجارب بشرية للربط بين دماغ اإلنسان والكمبيوتر

رجال إطفاء ال يخمدون
 الحريق إال بعد تلقي رشوة

ذكرت تقارير إخبارية أن وزير الداخلية الكمبودي سار خينج أصدر أوامره 
بمعاقب�ة رجال اإلطف�اء الذي�ن يطالب�ون بالحصول عىل رش�اوي مقابل 
إخم�اد الحرائق.وأصدر خينج أوامره لحكام األقاليم بقمع هذه املمارس�ة، 
وتش�جيع املواطنني عىل اإلباغ عن أي فساد بني العاملني يف مجال خدمات 
الطوارئ.ونقلت صحيفة خمري تايمز عن الوزير القول »ال يجب أن تحصل 
عىل مال مقابل املهام. ال تستخدمها كوسيلة لكسب املال لنفسك. هذا ليس 
صحيحا«.وأضاف« أطالب جميع الس�لطات باالنتباه لهذه املش�كلة وحلها 
وعدم السماح بحدوثها«.ويشار إىل أن كمبوديا تعد من أكثر الدول فسادا يف 
العاملة، بحسب منظمة الشفافية الدولية.وكان مؤرش الفساد الذي أصدرته 
املنظمة األس�بوع املايض قد أظهر أن كمبوديا تعد ثالث أكثر دولة فسادا يف 

منطقة آسيا- املحيط الهادي بعد أفغانستان وكوريا الشمالية.


