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»الملف الرئيسي« على أجندة زيارة رئيسي

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ترحي�ب كبري ومهيب حظي�ت به زيارة 
إي�ران  يف  القضائي�ة  الس�لطة  رئي�س 
إبراهي�م رئييس، الذي وص�ل إىل العراق 
يوم االثنني املايض، تلبية لدعوة رسمية، 
إذ م�ن املقرر أن تش�هد إب�رام مذكرات 
تفاهم م�ع وزارة العدل، وهيأة النزاهة 
االتحادي�ة، واملفوضي�ة العلي�ا لحقوق 

اإلنسان.
واس�تقبل العراقيون، رئييس، بهتافات 
مؤيدة لزيارته وتأييداً للمواقف اإليرانية 
التي طاملا س�اهمت بحفظ أمن العراق 
اإلقليمي وس�يادته عىل أراضيه، السيما 
أمام الهجم�ة اإلرهابية الرشس�ة التي 
يواجهها منذ عام 2014، بفعل مؤامرة 

أمريكية مدعومة خليجياً.
وج�اءت زي�ارة رئي�يس يف الوق�ت الذي 
يواصل فيه القضاء اإليراني، تحقيقاته 
الخاّص�ة بملف جريمة اغتيال القائدين 
الشهيدين قاسم س�ليماني وأبو مهدي 
املهن�دس، التي نفذتها طائ�رة أمريكية 
مس�رية ق�رب مط�ار بغ�داد ال�دويل يف 
كان�ون الثان�ي 2020، تنفي�ذاً ألوام�ر 
الرئيس األمريكي املهزوم دونالد ترامب.

وفق ذلك قال رئييس من موقع الجريمة 
ق�رب املط�ار، إّن استش�هاد القائدي�ن 
الكبريين قاس�م س�ليماني وأبو مهدي 
املهندس »لن يبقى م�ن دون رد«، الفتاً 
إىل أّن »الش�هيدين س�ليماني واملهندس 
صنعا األم�ن إليران والع�راق واملنطقة، 

ولن تقطع الصلة بني العراق وإيران«.
رئييس أشار إىل أن أمريكا »دعمت داعش 
اإلرهابية ومّكنتها بالس�اح واملال وهم 

يس�تهدفون املس�لمني أيضاً ويحاولون 
استش�هاد  ع�ر  املقاوم�ة  اس�تهداف 
القادة س�ليماني واملهندس«، مؤكداً أن 
»املسؤولني األمريكيني هم الذين اعرتفوا 

بإنشاء هذه الجماعات اإلرهابية«.
اغتي�ال  »جريم�ة  أّن  رئي�يس  واعت�ر 
س�ليماني واملهندس البش�عة هي رمز 
العامل�ي بقي�ادة أم�ريكا«،  لاس�تكبار 
مش�رياً إىل أنها »قامت باستهداف ركن 
املقاوم�ة وانتهك�ت الس�يادة العراقية 

والقوانني الدولية«.
يف هذا اإلطار، سأل رئييس: »بأي منطق 
قامت أمريكا باس�تهداف الشهيد قاسم 
للع�راق  ضيف�اً  كان  وه�و  س�ليماني 
والش�عب العراق�ي وب�أي منطق قامت 
مه�دي  أب�و  املس�تضيف  باس�تهداف 

املهندس«.
وق�ال إّن »الش�هيدين هم�ا رم�ز العزة 
واالقتدار والوحدة بني األمة اإلس�امية 

وسيبقيان إىل األبد«.
كم�ا توج�ه رئييس بالتحية إىل الش�عب 
العراق�ي، وق�ال: »دمنا دمك�م.. ونحن 
الغي�ارى  الش�باب  بمقاوم�ة  نش�يد 
العراقيني أم�ام قوى األجان�ب وأمريكا 
العراق�ي  الش�باب  مقاوم�ة  ونحي�ي 

والجيش العراقي واملقاومة العراقية«.
ويف فج�ر يوم الجمعة املوافق )3 كانون 
الثاني 2020(، اس�تفاق العراقيون عىل 
فاجع�ة حقيقي�ة أدمت قل�وب املايني 
منه�م، بعدم�ا نف�ذت طائ�رة أمريكية 
مس�رية هجوماً صاروخياً عىل رتل كان 
يق�ل الش�هيدين أب�و مه�دي املهندس 
والجنرال قاس�م س�ليماني قرب مطار 

بغداد الدويل.
وأثارت هذه الجريم�ة التي نفذت بأمر 
مبارش م�ن ترامب، ردود أفعال غاضبة 
كان  الت�ي  الخاص�ة  للمكان�ة  نظ�راً 
الش�هيدان يحظيان بها بني العراقيني، 
الس�يما أنهم�ا ق�ادا معرك�ة وجودية 
كادت أن ُتس�قط ب�اد الرافدي�ن بي�د 
جماع�ة إرهابي�ة بربري�ة، عملت عىل 
س�فك دماء أبنائها عىل مرأى ومسمع 
املجتمع ال�دويل الذي بقي متفرجاً فرتة 

طويلة.
ويف جلسة استثنائية عقدها يف الخامس 
من كانون الثاني 2020، صوت مجلس 
النواب عىل ق�رار ُيلزم الحكومة بالعمل 
ع�ىل جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبية 
م�ن الع�راق، ومنعه�ا م�ن اس�تخدام 
أرض الباد وس�مائها ومياهها، لتنفيذ 
أي�ة أعم�ال عدائي�ة تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
والقى الق�رار الرملان�ي، تأييداً ش�عبياً 

كبرياً تمثل بتظاهرات مليونية غاضبة، 
طالبت ب�”طرد االحتال” الس�يما بعد 
عملي�ة االغتي�ال الغادرة. وق�د تجددت 
االحتجاج�ات العارمة، بع�د مرور عام 
ع�ىل الفقد الكبري ال�ذي أحدثته جريمة 
املط�ار، إذ نّظ�م العراقي�ون بمختل�ف 
مذاهبهم وقومياتهم، تظاهرة مليونية 
حاش�دة غّص�ت به�ا س�احة التحرير 
ومحيطه�ا يف الثالث من كان�ون الثاني 
أن  رس�مي  بش�كل  لتعل�ن   ،2021

الش�هيدين س�ليماني واملهن�دس هم�ا 
رمزان قد خلدا يف ضمائر العراقيني رغم 

أنف الراقصني عىل دمائهما.
وتعليق�اً عىل زي�ارة رئي�يس إىل العراق، 
يقول املحلل الس�يايس صب�اح العكييل 
»العن�وان  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
الرئي�يس له�ذه الزي�ارة، هو التنس�يق 
بني البلدين ح�ول جريمة اغتيال القادة 
الش�هداء، وكذل�ك التواص�ل بخصوص 

نتائج التحقيقات واإلجراءات املتبعة«.
ويضيف العكييل أن »الزيارة تهدف كذلك 
إىل توحي�د وجه�ات النظ�ر واإلجراءات 
بخص�وص تدويل القضي�ة والقصاص 

من املشرتكني بالجريمة«.
وُيشري العكييل إىل أنه »تم التأكيد خال 
الزيارة عىل وحدة الدم ووقوف الجانبني 
يف معس�كر واح�د ضد اإلره�اب العاملي 

واملخططات الخبيثة«.
إىل  الزي�ارات ته�دف  أن »ه�ذه  وي�رى 
ترسيخ وتقوية العاقات بني الجانبني، 
والتي لها جذوره�ا وأبعادها التأريخية 

والجغرافية والثقافية«.
جدير بالذكر أن املدعي العام يف طهران، 
عيل القايص مهر، اتهم يف وقت س�ابق، 
رشك�ة G4S الريطانية املس�ؤولة عن 
أمن الط�ريان يف مطار بغداد بالتورط يف 
جريمة املطار. وقال املدعي العام خال 
جلس�ة متابعة قانوني�ة وقضائية مللف 
اغتيال الش�هيد سليماني والوفد املرافق 
ل�ه، بحض�ور رئي�س القض�اء إبراهيم 
رئي�يس، ومس�ؤويل األجه�زة القضائية 
واالس�تخباراتية  واألمنية  والعس�كرية 
الريطاني�ة  الرشك�ة  إن  والسياس�ية، 

الع�راق  يف  األمريك�ي  الجي�ش  زودت 
بموعد وص�ول الطائرة، التي كانت تقل 

الشهيد سليماني.
وبينم�ا تعم�ل الس�لطات اإليرانية عىل 
ماحق�ة الرشكة الريطانية املس�ؤولة 
عن أم�ن مط�ار  بغ�داد، يؤك�د املدعي 
الع�ام اإليران�ي أن�ه ت�م التع�رف ع�ىل 
هوية 45 ش�خصية أمريكية مس�ؤولة 
عن اغتيال الش�هيد س�ليماني و«قدمنا 
أم�ر اس�تدعائها إىل الرشط�ة الدولي�ة 

اإلنرتبول«.
وأش�ار إىل أن إي�ران »منحت 6 دول هي 
العراق وس�وريا وقطر والكويت ولبنان 
واألردن، تمثي�ا قضائي�ا للتحقي�ق يف 
مؤخ�راً  وتس�لمنا  س�ليماني،  اغتي�ال 

نتيجة التمثيل القضائي من العراق«.
وقبل ذلك أعلن مجلس القضاء األعىل يف 
الع�راق، أن »محكمة التحقيق املختصة 
قطع�ت مراح�ل متقدم�ة يف التحقي�ق 
واس�تكملت جوانبه كاف�ة، إذ تم جمع 
االدل�ة من خ�ال تدوين أق�وال املدعني 
بالحق الشخيص واالستماع اىل شهادات 
شهود الحادث من موظفي مطار بغداد 

الدويل ومنتس�بي األجهزة األمنية فيه«.
وأضاف أنه »تم تدوين أقوال املسؤولني 
 G4S يف املط�ار وبعض منتس�بي رشكة
املتواجدي�ن يف موق�ع الح�ادث بتأريخ 
حدوثه، وأقوال املمث�ل القانوني ل وزارة 
الخارجي�ة العراقي�ة واملمث�ل القانوني 
االيرانية  الجمهورية االسامية  لسفارة 
يف بغ�داد الذي طلب الش�كوى بحق كل 
من يثب�ت ارتكابه للجريم�ة أو تورطه 

فيها نيابة عن ذوي الشهداء«.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
م�ا زال�ت الجه�ود الحكومي�ة يف محارب�ة 
الفس�اد غري فعالة، يف ظل استمرار التحايل 
بطريق�ة أو بأخرى عىل امل�ال العام، فهناك 
من يتنعم بما اس�توىل عليه من أموال تحت 
مسمى القروض التي يحصلون عليها بدون 
ضمان�ات م�ن بع�ض املص�ارف الحكومية 
سياس�يون  ه�م  املس�تفيدين  ومعظ�م   ,

ومقربون منهم.
وليس ببعيدة عن االذه�ان، فضيحة املديرة 
الس�ابقة مل�رفtpi   وهدره�ا مبل�غ 40 
ملي�ون دوالر كقروض ب�ا ضمانات ، حيث 
اكتف�ى القض�اء الخ�اص بقضاي�ا النزاهة 

بإصدار أحكام غيابية بعد أن هربت املتهمة 
اىل خارج العراق .

 وهن�اك م�ن يؤكد أن ه�در امل�ال كان أكر 
مم�ا اُعلن عنه، ومديرو املصارف الحكومية 
املتهم�ون به�ذا امللف حصلوا ع�ىل عموالت 
كب�رية  ق�روض  فهن�اك   ، ضخم�ة  مالي�ة 
بتدخ�ات سياس�ية أو بتحاي�ل منحت من 
م�رف التج�ارة العراق�ي  TBI، وبع�ض 
قروض املرف الزراعي، ومرف الرافدين.

ن�واب أك�دوا أن قس�ًما كبريًا م�ن القروض 
وبمبالغ كبرية قد منحت من دون ضمانات، 
ولم تسدد ويتم غض الطرف عنها، مطالبني 
الحكوم�ة بفت�ح ه�ذا املل�ف والتدقي�ق يف 

الق�روض الت�ي أعطي�ت بع�د ع�ام 2003، 
وتفعي�ل آلية التس�ديد، وإال فإن الس�كوت 
عنها يعت�ر تقاعًس�ا يف الحفاظ ع�ىل املال 
الع�ام، ملا تش�كله ه�ذه الق�روض من هدر 
للم�ال العام , فعملية مكافحة الفس�اد هي 
ح�ر ع�ىل ورق وإج�راءات الحكومة يف هذا 

الجانب غري فعالة.
مختص�ون أك�دوا أن ع�دم املطالب�ة بأي�ة 
ضمانات قانوني�ة ومالية من قبل املصارف 
املانح�ة للق�روض وبمبال�غ كب�رية س�اعد 
املقرتض�ني ع�ىل الته�رب م�ن تس�ديد تلك 
الق�روض، فمس�ؤولية الجه�ات الرقابي�ة 
تتمث�ل بماحقة ه�ؤالء وتقديم املس�ؤولني 

وتفعي�ل  املحاك�م  اىل  املص�ارف  بع�ض  يف 
الجان�ب القانوني بحقهم , لكن ما زالت تلك 
االجراءات ضعيفة, وهن�اك بعض املصارف 
الحكومية بات�ت تكيل بمكيالني بني زبائنها 
فف�ي الوقت الذي تش�دد إجراءته�ا اإلدارية 
ع�ىل البع�ض تق�وم بمن�ح ق�روض بدون 
ضمان�ات آلخري�ن حس�ب ما يقدم�وه من 
مبالغ للرشوة أو درجة قرابتهم من مسؤويل 
املص�ارف، وأما الحكومة فهي تتقاعس عن 
فت�ح هذا امللف وأم�ا أجهزتها الرقابية فهي 
االخرى غري ق�ادرة يف الخوض بملف معظم 
املتهمني كونهم سياسيني من الدرجة االوىل.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
»انته�اكات يف الس�جون، تفعي�ل قان�ون 
الع�ام«، ع�ىل الرغ�م م�ن حج�م الدم�ار 
ومسلس�ل الدماء اللذين عاش�هما العراق 
يف ظ�ل اجتياح الجماعات االرهابية والتي 
مازال�ت  أن�ه  إال  »داع�ش«  آخره�ا  كان 
كت�ل سياس�ية تعم�ل عىل هذي�ن امللفني 
املرتبط�ني ببعضهم�ا أش�د االرتب�اط من 
خ�ال حديثها عن وجود ممارس�ات غري 
قانونية يف الس�جون من جهة ومطالبتها 

بالعفو العام من جهة أخرى.
مختص�ون يف الش�أن الس�يايس، رأوا أن 
إث�ارة هذين امللفني تق�ف خلفهما جهات 
سياس�ية تعمل عىل توظيفهم�ا انتخابيا 

عر كسب رضا وثقة ذوي االرهابيني.
يش�ار إىل أن تقاري�ر إعامي�ة تحدث�ت، 

مؤخ�راً، ع�ن حصول انته�اكات يف بعض 
السجون بما فيها تلك املختصة باألحداث، 
املنظم�ات  بع�ض  تزامن�ا م�ع حدي�ث  
»انته�اكات  ع�ن  الدولي�ة  الحقوقي�ة 
جسيمة« مثل التعذيب واإلذالل يف سجون 

العراق.
وب�دوره طال�ب وزي�ر العدل س�االر عبد 
الس�تار محم�د، بتقدي�م األدل�ة الثبوتية 
بع�ض  تناقلته�ا  الت�ي  لانته�اكات 
 القنوات الفضائية بش�أن ح�االت االبتزاز 
واالغتص�اب أو أي�ة  مخالف�ات ارتكب�ت 
داخ�ل الس�جون التابع�ة ل�وزارة العدل، 
فيم�ا خصص رق�م هاتف لتقدي�م االدلة 
من قب�ل جميع من يتحدث عن ذلك، فيما 
أكد اس�تعداده لضمان عدم كش�ف اس�م 

املتصل.

ول�م تكن هذه امل�رة االوىل التي تصدر بها 
بع�ض الجه�ات السياس�ية ح�ول وجود 
عملي�ات انته�اك بح�ق الس�جناء، لك�ن 
من املس�تغرب أن تربط تل�ك الجهات تلك 
االنتهاكات مع أهمية تفعيل قانون العفو 

العام.
وتأتي تلك التريحات بعد ميض أسابيع 
قليلة ع�ىل وقوع حادثة التفجرياالجرامي 
يف س�احة الطريان وسط العاصمة بغداد، 
والت�ي دفع�ت كتل سياس�ية ش�يعية اىل 
تشديد لهجة مطالبتها لرئيس الجمهورية 

بتوقيع أحكام االعدام بحق االرهابيني.
وللحديث أكثر حول هذا امللف اعتر املحلل 
الس�يايس مؤيد العيل، أن »واقع السجون 
العراقي�ة وما هو مرتبط بها أمر مطروح 
بق�وة عىل الس�احة السياس�ية العراقية، 

خصوصا يف ظل االخفاقات التي تمارسها 
رئاس�ة الجمهوري�ة والت�ي تح�ول دون 
تبييض السجون من االرهابيني املتورطني 
بالدم العراقي، لعدم املصادقة عىل أحكام 

االعدام«.
»املراق�ب  ل��  تري�ح  يف  الع�يل،  وق�ال 
العراق�ي« إن »هناك كتا سياس�ية تعمل 
بشكل متكرر عىل تسييس ملف السجون 
والنظ�ر اليه ع�ىل أنه اس�تهداف لطائفة 
معين�ة دون غريه�ا ع�ىل الرغ�م م�ن أن 
املوجودين يف الس�جون قد ارتكبوا جرائم 
بحق الش�عب العراقي ب�رف النظر عن 
طوائفه�م«، مش�ددا ع�ىل »أهمي�ة إنزال 
أشد العقوبات بحق االرهابيني املتورطني 

بالدم العراقي«.
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قروض »انفجارية« بال ضمانات تقطع أوصال 
المواطن وُتغني »المتنفذين« 

»انتهاكات السجون« ..غسيل ُيشرُّ على حبل 
اإلعالم لتبرير »العفو العام« 

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجن�ة الصح�ة النيابي�ة، امس 
الثاث�اء، أن الوض�ع الوبائ�ي م�ا زال 
تحت الس�يطرة، مح�ذرة يف الوقت من 

التهاون يف اجراءات السامة.
وق�ال عض�و اللجن�ة جواد املوس�وي 
يف تري�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »هن�اك ارتفاعاً ملحوظاً 

بعدد االصاب�ات بف�ريوس كورونا، إاّل 
أن�ه لغاي�ة اآلن الوضع مس�يطر عليه 
وتحت إمكانيات وزارة الصحة«، مبيناً 

أنه »ال ينذر بخطر كبري«.
وتوقع املوسوي »تجاوز عدد اإلصابات 
ال�5 آالف إصابة يف األيام املقبلة يف حال 
االس�تمرار بعدم التزام املواطنني وعدم 
اتخ�اذ االج�راءات املناس�بة م�ن قبل 

الحكوم�ة كتقييد حرك�ة املواطنني، ال 
سيما يف األماكن املزدحمة ذات الكثافة 

السكانية واملوالت واألسواق«.
جدي�دة  تعليم�ات  »إص�دار  ورج�ح 
خال األس�بوع املقب�ل تقيد من حركة 
املواطن�ني يف بعض األماك�ن الخطرة، 
مس�تبعداً »فرض الحظر الجزئي كون 

أعداد اإلصابات تحت السيطرة«.

المراقب العراقي/بغداد...
بررت لجنة الطاقة النيابية، امس الثاثاء، استمرار انقطاع 
الطاقة الكهربائية يف العراق، فيما بينت ان االسباب تنحرس 
بقل�ة الوقود وانع�دام الصيانة. وقالت عض�و اللجنة زهرة 
البجاري يف تري�ح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
»السبب الرئييس واملهم يف تراجع تجهيز الكهرباء للمواطنني 
خال الف�رتة الحالية هو نقص الوق�ود املخصص ملحطات 

الكهرب�اء، خصوص�اً ونحن نعتمد ع�ىل الغاز املس�تورد«. 
وأضافت أن »السبب الثاني، هو وجود اهمال متعمد او غري 
متعمد يف مجال الصيان�ة، خصوصاً ان هناك اعمال صيانة 
يجب ان تكون دوري�ة ويف اوقات محددة«. ولفتت البجاري 
اىل أن »الحدي�ث عن وج�ود ازمة مفتعل�ة للكهرباء لغرض 
طلب اموال، غري دقيق وبعيد عن الواقع، خصوصاً ان وزارة 

الكهرباء لها تخصيصات مالية كبرية جداً«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت عضو مجل�س النواب س�ناء 
املوسوي، امس الثاثاء ، أن الحكومة 
عاجزة عن الوق�وف بوجه املؤامرات 

االمريكية.
تري�ح  يف  املوس�وي  وقال�ت 

صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« 
أن »واش�نطن تق�ف خل�ف جمي�ع 
املؤام�رات يف الع�راق وه�ي صاحبة 

اليد الطوىل«.
وأضافت أن »سفارة الواليات املتحدة 
األمريكية يف بغداد تلعب دوراً س�لبياً 

ووجودها يش�كل خطرا عىل سيادة 
الباد«.

وأشارت إىل أن »تدخل أمريكا بسيادة 
الب�اد الداخلي�ة مزعج�ة” مبينة أن 
“الحكومة عاجزة عن الوقوف بوجه 

املؤامرات األمريكية«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت اللجنة املالي�ة النيابية، ام�س الثاث�اء، ان املوازنة 

بانتظار الرد الحكومي لعرضها اىل التصويت.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار يف تريح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« ان ” ما تبقى امام املالية النيابية يومان 
فق�ط، حيث س�يتم خالهما ع�رض الوظائ�ف وتوزيعها 
عىل الدوائر الحكومية، فضا عن حصة كردس�تان س�يما 
م�ع وج�ود بع�ض االنفراج�ات يف القضية”.واض�اف ان 
“اللجن�ة وخ�ال اجتماعه�ا م�ع الحكومة كلف�ت رئيس 

ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي بعقد اجتم�اع مع الزعامات 
السياس�ية يف العراق من اجل طرح قضية املوازنة وهذا ما 
سيجري خال االيام املقبلة”. ولفت اىل ان »مجلس النواب 
بانتظار الرد من قبل الحكومة بش�أن موقفها من املوازنة 
واالصاحات التي جرت وطلباتها من خال التعديل ومدى 
امكانية تطبيق القانون«. وتشهد املوازنة منذ عدة اسابيع 
ش�دا وجذب�ا بني الكت�ل السياس�ية، حيث اجري�ت عليها 
العدي�د م�ن التعدي�ات، اال ان االزمة مع الجان�ب الكردي 

املتعلقة بحصة االقليم لم تحل اىل االن.

برلمانية: الحكومة عاجزة عن الوقوف بوجه 
المؤامرات األمريكية

الموازنة بانتظار الرد الحكومي لعرضها للتصويت

الصحة النيابية: الوضع الوبائي تحت السيطرة

قلة الوقود وانعدام الصيانة .. سببان النقطاع الكهرباء

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذرت كتلة بي�ارق الخ�ري النيابي�ة، ام�س الثاثاء، م�ن تزوير 
االنتخاب�ات الرملانية املبكرة من خال االس�تحواذ عىل البطاقات 
االلكرتونية. وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »البطاق�ة االلكرتوني�ة الخاص�ة 
بالناخ�ب س�تكون بواب�ة كب�رية لتزوي�ر االنتخاب�ات الرملانية، 
وبالتايل نحن نر عىل اعتماد البطاقة البايومرتية بش�كل مطلق 
يف االنتخابات املبكرة«. وأضاف، أن »هناك جهات سياسية تحاول 
الس�يطرة ع�ىل االنتخابات من خ�ال عمليات التزوي�ر والتاعب 
يف إرادة الناخ�ب س�واء بالق�وة أو من خ�ال االس�تحواذ ورشاء 
البطاق�ات االلكرتونية«. وش�دد ع�ىل رضورة »اج�راء انتخابات 
برملانية نزيهة وذات شفافية عالية خالية من التزوير بأي وسيلة 

كانت، سواء عن طريق االرشاف أو املراقبة الدولية أو العربية«.

تحذيرات من تزوير االنتخابات 
عبر سرقة البطاقات

جريمة المطار تتصّدر المباحثات وتفتح نافذة »التدويل«

5

4
إيران تبدأ مرحلة جديدة من مكافحة كورونا

انتخابات 2٠2١ .. دوائر متعددة .. 
وأحزاب متنافسة
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ألهــداف انتخــابيــة ونــوايـا مبيتـة 

كتـل سيـاسية تعيد إثـارة »انتهاكـات السجون«
 لحماية اإلرهـابيين من »حبل المشنقة«

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
»انته�اكات يف الس�جون، تفعيل 
قان�ون الع�ام«، ع�ى الرغم من 
حج�م الدم�ار ومسلس�ل الدماء 
اللذي�ن عاش�هما الع�راق يف ظل 
االرهابي�ة  الجماع�ات  اجتي�اح 
والت�ي كان آخره�ا »داعش« إال 
أن�ه مازالت كتل سياس�ية تعمل 
امللف�ن املرتبط�ن  ع�ى هذي�ن 
ببعضهما أشد االرتباط من خالل 
حديثها عن وجود ممارسات غري 
قانوني�ة يف الس�جون م�ن جهة 
ومطالبته�ا بالعف�و الع�ام م�ن 

جهة أخرى.
مختصون يف الش�أن الس�يايس، 
امللف�ن  هذي�ن  إث�ارة  أن  رأوا 
تق�ف خلفهما جهات سياس�ية 
تعمل ع�ى توظيفهم�ا انتخابيا 
ذوي  وثق�ة  رض�ا  كس�ب  ع�ر 

االرهابين.
إعالمي�ة  تقاري�ر  أن  إىل  يش�ار 
تحدث�ت، مؤخ�راً، ع�ن حص�ول 
انتهاكات يف بعض الس�جون بما 
فيه�ا تل�ك املختص�ة باألحداث، 
تزامنا مع حديث  بعض املنظمات 
الحقوقية الدولية عن »انتهاكات 
جس�يمة« مثل التعذيب واإلذالل 

يف سجون العراق.

وبدوره طالب وزير العدل س�االر 
بتقدي�م  محم�د،  الس�تار  عب�د 
لالنته�اكات  الثبوتي�ة  األدل�ة 
الت�ي تناقلته�ا بع�ض  القن�وات 
االبتزاز  الفضائية بش�أن حاالت 
أي�ة  مخالف�ات  أو  واالغتص�اب 
ارتكب�ت داخل الس�جون التابعة 
ل�وزارة العدل، فيما خصص رقم 
هات�ف لتقدي�م االدل�ة م�ن قبل 
جميع من يتحدث عن ذلك، فيما 
أكد استعداده لضمان عدم كشف 

اسم املتصل.
ول�م تكن ه�ذه امل�رة االوىل التي 
الجه�ات  بع�ض  به�ا  تص�در 
السياس�ية حول وج�ود عمليات 
انتهاك بحق الس�جناء، لكن من 
املس�تغرب أن تربط تلك الجهات 
تلك االنتهاكات مع أهمية تفعيل 

قانون العفو العام.
بع�د  الترصيح�ات  تل�ك  وتأت�ي 
ميض أس�ابيع قليلة ع�ى وقوع 
يف  التفجرياالجرام�ي  حادث�ة 
س�احة الطريان وسط العاصمة 
بغداد، والتي دفعت كتل سياسية 
شيعية اىل تشديد لهجة مطالبتها 
بتوقي�ع  الجمهوري�ة  لرئي�س 

أحكام االعدام بحق االرهابين.
وللحدي�ث أكث�ر حول ه�ذا امللف 

اعتر املحلل السيايس مؤيد العيل، 
أن »واقع الس�جون العراقية وما 
ه�و مرتب�ط به�ا أم�ر مطروح 
بقوة ع�ى الس�احة السياس�ية 
ظ�ل  يف  خصوص�ا  العراقي�ة، 
االخفاقات التي تمارسها رئاسة 
الجمهوري�ة والت�ي تح�ول دون 
تبييض الس�جون من االرهابين 
املتورط�ن بال�دم العراقي، لعدم 

املصادقة عى أحكام االعدام«.
ل��  ترصي�ح  يف  الع�يل،  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »هناك كتال 
سياس�ية تعم�ل بش�كل متكرر 
ع�ى تس�ييس مل�ف الس�جون 
والنظر الي�ه عى أنه اس�تهداف 
غريه�ا  دون  معين�ة  لطائف�ة 
ع�ى الرغ�م م�ن أن املوجودي�ن 
يف الس�جون ق�د ارتكب�وا جرائم 
بح�ق الش�عب العراق�ي برصف 
النظ�ر ع�ن طوائفهم«، مش�ددا 
عى »أهمية إنزال أشد العقوبات 
بح�ق االرهابين املتورطن بالدم 
»اضافة  أنه  العراقي«.وأض�اف، 
اىل ذل�ك ف�أن هناك ع�دة جهات 
سياس�ية مس�تفيدة م�ن ه�ذا 
املل�ف، وحتى مس�توى اإلطعام 
للس�جناء  املقدم�ة  والخدم�ات 
وه�ذا االمر ي�ؤرش وج�ود أذرع 

اقتصادية تتم عر السجون«.
مل�ف  »إث�ارة  أن  اىل  وأش�ار 
الس�جون من قبل الكتل النيابية 
والحدي�ث ع�ن وج�ود انتهاكات 
بح�ق الس�جناء، بالتزام�ن م�ع 
املطالب�ات الت�ي تأت�ي م�ن هنا 
وهناك عن رضورة تفعيل قانون 
العفو العام، تأتي بدافع سيايس 
هدفه الحص�ول عى االصوات يف 
االنتخابات، س�يما كس�ب رضا 
ذوي أولئ�ك الس�جناء املتورطن 

بالدم«.
واع�رب ع�ن أس�فه أن »تنظ�ر 
اىل  الس�نية  الكت�ل  بع�ض 
م�ادة  أنه�م  ع�ى  االرهابي�ن 
انتخابي�ة دس�مة يف الوقت الذي 
ش�هدت فيه املحافظات الغربية 
املواطنن  عمليات إجرامية بحق 
الس�نة من قبل جماعات داعش 

االجرامية«.
وتاب�ع، أن »نظ�ام املحاصص�ة 
املناص�ب  وتقس�يم  السياس�ية 
وسياس�ة اإلرض�اء التي تمارس 
ذل�ك  كل  النيابي�ة،  الكت�ل  ب�ن 
ساهم بش�كل كبري بتحول ملف 
الجماع�ات  ومص�ري  الس�جون 
يف  ضغ�ط  ورق�ة  اىل  اإلرهابي�ة 

العمل السيايس«.

تغريدة

النائبة هدى سجاد

 نتطل���ع ال���ى ُمصادقة الس���يد 
رئي���س ال���وزراء عل���ى كتاب 
الدائ���رة   - العام���ة  االمان���ة 
القانوني���ة وال���ذي ج���اء بناءا 
على التحقيق برئاس���ة هيئة  
النزاهة وعضوية ديوان الرقابة 
رئي���س  ومكت���ب  االتح���ادي 
ال���وزراء على توصي���ات كتاب 
فت���ح التحقي���ق االداري م���ع 
وزير االتصاالت االسبق ولجنة 

التفاوض في الوزارة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب ع�ن كتلة صادق�ون احم�د الكناني، امس 
الثالثاء، عى اهمية محاس�بة رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح وذلك لعرقلته تنفيذ حكم االعدام بحق اكثر من 

8 االف ارهابي محكوم.

وق�ال الكناني، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن�ه »ندعو القوى السياس�ية العراقي�ة كافة بمختلف 
اطيافها وتش�كيالتها اىل ترك الخالف�ات جانبا وتوحيد 
الص�وت ملحاس�بة رئي�س الجمهورية ع�ى مخالفاته 
للدس�تور بش�أن تجاهله املصادقة عى احكام االعدام 

الت�ي بلغت اكثر من 8 االف حكم�ا لم ينفذ منها واحدا 
لغاية االن«.

واض�اف، انه »تم تنفيذ ولغاية الي�وم فقط 300 حكم 
بينم�ا املتهم�ن يف اراقة الدماء العراقي�ة من املواطنن 

والحشد الشعبي ينعمون بالسجون«.

وب�ن، أن »هذه ال تعت�ر املرة االوىل الت�ي يخالف فيها 
رئي�س الجمهورية الدس�تور العراق�ي«، منوها اىل ان 
»هنال�ك خطوات نيابية جادة س�نعلن عنها يف القريب 
العاجل بشأن اس�تضافة رئيس الجمهورية يف الرملان 

ومساءلته عن اسباب رفضه املصادقة عى االحكام«.

نائب يطالب بمحاسبة »صالح« لوقوفه بوجه اعدام أكثر من 8 إرهابيين

رئيس القضاء االيراني يعلن ابرام 3 مذكرات تفاهم مع العراق
املراقب العراقي/ بغداد...

بح�ث رئيس مجل�س القضاء األعى فائق زي�دان مع نظريه 
االيران�ي ابراهي�م رئييس صباح امس الثالث�اء القضايا التي 
ته�م البلدي�ن، فيما ت�م توقيع مذك�رات تفاه�م يف املجالن 

القانون�ي والقضائي.وقبل املحادثات ب�ن الجانبن، أقيمت 
مراس�م االس�تقبال الرس�مي لرئي�س الس�لطة القضائي�ة 
االيراني�ة والوفد املرافق له يف مقر مجل�س القضاء األعى يف 
بغداد.وبح�ث الجانبان خالل اللقاء »تعزيز وتطوير التعاون 

القضائ�ي والقانون�ي ب�ن البلدي�ن، وتوقيع ع�دة مذكرات 
تفاهم يف املجالن القانوني والقضائي«.

ووصل رئيس القض�اء اإليراني اىل بغ�داد الليلة املاضية عى 
رأس وف�د يف زي�ارة تس�تغرق ثالثة ايام بدعوة رس�مية من 

رئيس مجلس القضاء االعى فائق زيدان.
وم�ن املقرر ان يلتقي الوفد االيراني رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح ورئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ورئيس مجلس 

النواب محمد الحلبويس.

مستشار الحكومة لشؤون االنتخابات: دور األمم 
المتحدة مراقبة االنتخابات وليس االشراف

املراقب العراقي/ بغداد...
رئي�س  مستش�ار  كش�ف 
الحس�ن  عب�د  ال�وزراء، 
الهنداوي، امس الثالثاء، دور 
األمم املتح�دة يف االنتخابات، 
فيما أشار إىل أنها لن تتدخل 

يف العملية االنتخابية.
وق�ال الهن�داوي يف ترصيح 
العراقي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
إن »دور االم������م املتحدة 
يف االنتخاب�ات ه�و املراقب�ة 
م�ن خ�الل التقيي�م ولي�س 
ال  »أنه�ا  مبين�ًا  االرشاف«، 
تتدخل يف العملية االنتخابية 

وال بإدارتها«.
أن  الهن����داوي،  وأض�اف 
»العراقي�ن هم من يقومون 
كل  يف  االنتخاب�ات  ب�إدارة 
الف���تاً  مراحله�������ا«، 
تحدث�ت  »املرجعي�ة  أن  اىل 
ع�ن ارشاف االم�م املتح�دة 
االنتخاب�ات،  ومراقب����ة 
لك���ن من الناحية العملية 
ف�إن وزارة الخارجية طلبت 

املراقبة فقط«.
وتاب�ع، أن »الجه�ة املعني�ة 
مراقب�ة  ق�رار  اتخ�اذ  يف 
مجل�س  ه�و  االنتخاب�ات 
االمن ألن مثل هذه القرارات 

الب�د أن تصدر من�ه باعتبار 
ال�دول الخم�س االعضاء يف 
املجل�س ه����ي م�ن تقرر 
أن  موض����ح�ا  ذل�ك«، 
»الجمعي�ة العمومية باألمم 

تق�رر،  أن  ممك�ن  املتح�دة 
أنها  الف�رق ه������و  لكن 
تأخذ وقت�ا طويالً ج�����دا 
لكي تتخ�ذ ق����رار مراقبة 

االنتخابات«.

املراقب العراقي/ الفلوجة...
أف�اد مص�در امني يف قي�ادة حش�د محافظة االنب�ار، امس الثالث�اء، باعتقال 
عنرصي�ن بارزي�ن يف جماع�ات داع�ش االجرامي�ة بعملي�ة امنية اس�تباقية 

استهدفت مناطق رشقي مدينة الفلوجة.
وق�ال املصدر، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن »قوة امنية من الجيش 
مسنودة بقوة من الحشد الشعبي نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق 
مختلف�ة من قضاء الكرمة رشقي مدينة الفلوجة ، عى خلفية ورود معلومات 
استخباراتية افادت بوجود عنرصين بارزين يف الجماعات االجرامية يف املناطق 

املستهدفة«.
واضاف، ان »املعتقلن ش�اركا بعمليات استهداف القوات االمنية ابان سيطرة 

التنظيم االجرامي عى القضاء«.

اعتقال عنصرين بارزين يف 
»داعش« شرقي الفلوجة

الحشد الشعيب يعرث عىل مخزن 
لألسلحة يف سامراء

املراقب العراقي/ سامراء...
عث�ر اللواء 41 بالحش�د الش�عبي، امس 
تاب�ع  لألس�لحة  مخ�زن  ع�ى  الثالث�اء 
لعصاب�ات »داع�ش« اإلرهابي�ة جن�وب 

سامراء.
وقال بيان إلعالم الحشد، تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »العملي�ة تم�ت بن�اًء عى 
معلوم�ات اس�تخبارية يف منطق�ة زور 
البو حش�مة التابعة لناحية يثرب جنوب 

سامراء املقدسة«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

»لهذا فإن الثورة اإلسالمية عالمية«
الحلقة األولى

كث�رية هي امليزات والخصائص التي تفردت بها الثورة االس�المية يف إيران 
، حت�ى أنن�ا بإمكاننا الجزم بأنه�ا الثورة الوحيدة الت�ي تنطبق عى كافة 

رشوط الثورة ومعايريها ، وفقاً ملقاسات الرشق والغرب عى حد سواء .
لك�ن أن يص�دق ع�ى الحرك�ة اإلصالحية_أي�ة حرك�ة أنها ث�ورة لتتمتع 
بامتيازات الثورة يشء ، وأن تكون الثورة ثورة عاملية فهذا يشء آخر مغاير 

لألول تماماً.
فما ه�ي تلك املضام�ن والحيثي�ات والخصائص التي جعلت م�ن الثورة 

اإلسالمية يف إيران ثورة عاملية.
باعتقادي أن األمر يتعلق بأربعة عوامل

هي كاآلتي؛ 
أوالً:-بواعث الثورة 

ثانياً:-قيادتها
ثالثاً:-أهدافها 

رابعاً :-منجزاتها .
فعى صعيد البواعث والدوافع التي دفعت بالش�عب للثورة ؛ فإنها لم تكن 
محص�ورة بمحاولة الخ�الص من حكم الش�اه ، وإن احتلت ه�ذه الغاية 
مساحة مهمة من أسباب التحرك الثوري ، إال أنها لم تكن الدافع األساس 

يف تدفق مشاعر الثورة عى حكم الشاه .
فم�ن يرجع لبداي�ة انط�الق الث�ورة، يجد أن 
لإلم�ام الخميني)رض( ال�دور العظيم يف خلق 
الوع�ي الث�وري  اإلس�المي يف إي�ران ، وإثارة 

مشاعر النقمة عى الشاه.
فهو الذي ابتدأ نهضته وحركته الثورية ببيان 
تأريخي   وجهه ملراجع الدين وعلماء الحوزة يف 
قم املقدسة ، استهله بهذه اآلية املباركة ))ُقْل 
إِنََّمآ أَِعُظُكم ِبَوِٰحَدٍة  أَن َتُقوُمواْ لِلَِّه (( 46 سبأ. 

مايعني أن الثورة اإلس�المية يف أصل انطالقتها   
لم تكن ردة فعل عى ظلم الشاه وطغيانه رسعان 

ماترد وتخبو بمجرد زواله، كما حصل لجملة من الثورات وآخرها ثورات 
)الربيع العربي (إن جاز التعبري.

بل كانت ثورة إس�المية أصيلة ، قائمة عى أس�اس نرش دين الله وإقامة 
دولة العدل اإللهي. وهذا ما بدأ الش�عب اإليراني يفهمه ويستوعبه بشكل 
معمق ش�يئا فش�يئا،  من�ذ انطالق الث�ورة إىل أن تجى ذل�ك الوعي بأبهى 
صوره يف التصويت لصالح الجمهورية اإلس�المية يف االستفتاء الذي أجري 

مع بواكري نجاح الثورة اإلسالمية املباركة .  
 إن التجارب العملية واس�تقراء محطات التأري�خ البرشي أثبتت أن أغلب 
الث�ورات التي ج�اءت كردة فعل عن الظلم واالضطه�اد رسعان ما احتلت 
مواقع الظاملن وأصبحت أكثر بطشاً وقساوة من األنظمة التي أسقطوها  
وه�ذا ماحدث للثورة الفرنس�ية الت�ي بدأت يف عهد نابلي�ون بغزو البلدان 
األخ�رى والس�يطرة عل��يه�ا ،وكذل�ك الحال بالنس�بة للثورة البلش�فية 

وغريها .
أم�ا الثورة الت�ي تنبع من هدف س�اٍم متعلق بقيم الس�ماء ، فهي الثورة 
الت�ي تحاف�ظ ع�ى منطلقاته�ا واس�تقامتها  يف آن واح�د ، مهم�ا كانت 
الظروف .ولكن هذا األمر اليتأتى بس�هولة لكل ثورة من دون وجود قيادة 

استثنائية،  وهذا ما سنتحدث عنه يف الحلقة املقبلة..

سياسة..

بالــوثيقـة

يض���������ع  الفت���������ح  تحال��������ف 
شرط����ا للتص�����ويت على قانون 

الموازنة.

ماجد الشوييل
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االربعاء 10 شباط  2021 العدد 2522 السنة الحادية عشرة

 وصف النائب عن الجماعة االس�امية الكردس�تانية س�ليم همزة ، 
املفاوضات مع بغداد ب�ان املوازنة باملعقدة وغري القابلة للحل، مبينا 

ان املوازنة قد تمرر باألغلبية النيابية.
وق�ال هم�زة يف ترصي�ح صحف�ي، ان ” املوازن�ة س�تمرر باألغلبية 
السياس�ية اذا ما بقيت االمور عليها وبس�بب ارصار القوى يف بغداد 

عىل تسليم كافة النفط املصدر”.
واضاف همزة ان ” املفاوضات مع بغداد بش�ان تحديد نسبة االقليم 
وتمري�ر املوازن�ة وصلت اىل طريق مس�دود كونها معق�دة والجميع 
متزمت بموقفه “.وتابع ان ” مخرجا قانونيا س�يتم اضافته يف املواد 
الخاص�ة بإقليم كردس�تان مثل اضاف�ة يحق ملجلس الن�واب اجراء 
التعدي�ل او الحكوم�ة عىل املادتني 10 و 11 من فق�رات املوازنة التي 

تشمل كردستان “.

تواصل أس�عار الذهب اىل أعىل مستوى 
لها يف أس�بوع ، مع تعثر الدوالر وتعزز 
التوقع�ات بأن�ه س�يتم قريب�ا تمرير 
تحفي�ز م�ايل أمريكي ضخ�م إلنعاش 
أك�ر اقتص�اد يف العالم.وارتفع الذهب 
إىل  باملئ�ة  الفوري�ة 0.5  املعام�ات  يف 
1839.02 دوالر لألونص�ة، و بع�د أن 
وصل إىل 1843.04 دوالر يف وقت سابق 
م�ن الجلس�ة، وه�و أعىل مس�توياته 
من�ذ الثال�ث م�ن فراي�ر الج�اري، يف 

حني ارتفعت العق�ود اآلجلة األمريكية 
للذه�ب 0.5 باملئة أيض�ا إىل 1842.60 
دوالر لألونصة.وقال مايكل النجفورد، 
املدير ل�دى رشك�ة االستش�ارات “إير 
جاي�د” إن “املحرك الرئييس للذهب هو 
الثق�ة حيال م�روع قان�ون اإلغاثة 
ال�ذي قدم�ه الرئي�س األمريك�ي ج�و 
باي�دن، وتوق�ع املزي�د م�ن الضعف يف 
الدوالر األمريكي، الذي س�يأتي نتيجة 

للمساعدة”.

نائب: فشل المفاوضات بين بغداد 
وأربيل حول الموازنة

الذهب يربح مع استمرار تراجع الدوالر

حط�م س�عر عمل�ة البيتكوي�ن املش�فرة ، للمرة 
الثالث�ة رقما قياس�يا تاريخيا، متج�اوزا 47 ألف 

دوالر، وفقا لبيانات التداول.
وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين عىل منصة 
“Binance”، أكر بورصة للعمات املش�فرة، من 
حي�ث حج�م الت�داول، بنس�بة 22.1٪ ليص�ل إىل 
47460 دوالًرا أمريكًي�ا ، وارتفع�ت تكلفة العملة 

املشفرة إىل 47498 دوالرا.
ويع�زى ارتفاع الس�عر إىل األخبار الت�ي تفيد بأن 
رشكة تيس�ا األمريكية قد اس�تثمرت 1.5 مليار 
دوالر يف عمل�ة البيتكوين، ع�اوة عىل أن الركة 
أعلن�ت أنها تخطط يف املس�تقبل القري�ب لقبول 

الدفع بعملة البيتكوين مقابل منتجاتها.
البيتكوي�ن  عمل�ة  وكان�ت 

األق�ى  الح�د  ج�ددت  ق�د 
التاريخ�ي لس�عرها يف وقت 
س�ابق الي�وم، لتص�ل إىل 45 

س�عر  وتج�اوز  دوالر،  أل�ف 
العملة املشفرة يف وقت الحق 

46 ألف دوالر.
قيم�ة  ب�دأت  ذل�ك  وقب�ل 
االرتف�اع  يف  البيتكوي�ن 
بش�كل ح�اد يف 29 يناير، 
امللياردي�ر  ن�ر  عندم�ا 
تيس�ا،  رشك�ة  ورئي�س 
إيلون موسك، تغريدة عىل 
حس�ابه يف موقع “تويرت”، 
وارتفع حينها سعر العملة 
 ٪18.39 بنس�بة  املش�فرة 
خ�ال ي�وم، وبل�غ 37420 

دوالرا.

البيتكوين تتجاوز الحد 
األقصى ثالث مرات

ق�رر مرصف الرافدي�ن قبول كفالة منتس�بي وزارة 
الدف�اع والداخلي�ة لكاف�ة القروض مم�ن يحملون 
بطاق�ة املاس�رت كارد الص������ادرة م�ن املرصف 

حرصا.
وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان ، ان “املرصف 
ق�رر ايض�ا قب�ول كفال�ة ضب�اط وزارت�ي الدف�اع 

والداخلية يف منح السلف والقروض”.
واش�رتط املرصف “تقديم اس�تمرارية خدمة س�واء 
كان موط�ن راتبه لدى املرصف او غري موطن عىل ان 
يتم تقديم كفاء عدد 2 من الضباط عند تقديم طلب 

القرض او السلفة”.

الرافدين يقرر قبول كفالة منتسبي 
الداخلية والدفاع في منح القروض

أكد عضو اللجنة املالية النيابية صادق مدلول ، أن 
لجنته س�محت ببيع األصول لل�ركات الخارسة 
فق�ط، ويف ح�ني أش�ار إىل أن�ه تم تضلي�ل رئيس 
الوزراء م�ن قبل من أعد املوازنة املالية، أوضح أن 
امل�ادة الخاصة بتعويض املقاولني فهمت بش�كل 
خاطئ.وق�ال مدلول ، إن »اللجنة املالية س�محت 
ببيع األص�ول للركات الخ�ارسة يف الدولة فقط 
»، مبين�ا أن » اللجنة املالية قابل�ت اكثر من 300 
شخصية حكومية ملناقشة املوازنة وهناك مبالغة 
يف ارق�ام املوازن�ة االتحادي�ة تتن�اىف م�ع املنهاج 
الوزاري«.واض�اف أن »وزي�ر الكهرباء أكد للجنة 

املالية بأنه ال يملك بدائل عن الغاز اإليراني وهناك 
بعض ال�وزراء الذي�ن قابلناه�م ال يعرفون حتى 
تفاصيل موازناتهم التش�غيلية واالس�تثمارية »، 
معترا أنه »تم تضلي�ل الكاظمي من قبل من أعد 
املوازنة املالية الن قانون املوازنة خالف بند الورقة 
البيض�اء املق�دم م�ن رئاس�ة ال�وزراء يف تعظيم 

اإليرادات وتخفيض النفقات«.
وأش�ار مدل�ول إىل أن »امل�ادة الخاص�ة بتعويض 
املقاولني فهمت بشكل خاطئ، أما مشكلة اإلقليم 
فحت�ى االن لم تح�ل وممكن أن ال تح�ل إال بقرار 

سيايس«.

مدلول: اللجنة المالية سمحت ببيع األصول للشركات الخاسرة فقط
رأى الخب�ري االقتصادي وس�ام التميمي، عدم وجود 
اي مرر البقاء ارتفاع الدوالر يف السوق املحيل يف ظل 
ارتفاع اس�عار النفط وتعافيها، الفت�ا اىل ان حصار 
الش�عب يج�ب ان ينتهي قبل انفجار الش�ارع جراء 
س�وء التعامل مع معاش املواطن.وقال التميمي ، ان 
“الحكومة ذهب�ت باتجاه الطبق�ة الفقرية لتحقيق 
املكاس�ب املالية عىل حس�ابها، حيث لج�أت اىل رفع 
س�عر رصف ال�دوالر وش�ددت اج�راءات الكم�ارك 
والرسوم عىل الس�لع والبضائع وسط جشع التاجر 
ال�ذي لم يجد غري رفع س�عر بضاعته عىل املواطن”.
واض�اف ان “الحكوم�ة ل�م تع�د تمل�ك اي م�رر 

الس�تمرار رفعه�ا لس�عر رصف الدوالر يف االس�واق 
املحلية، خاصة مع تعايف اسعار النفط وتجاوز خام 
الب�رصة الخفيف عتبة ال�� 60 دوالرا للرميل”.وبني 
ان “س�عر برميل النف�ط الذي تجاوز ال�� 60 دوالراً 
يع�ادل اليوم 87 الف دينار، يف حني س�جلت اس�عار 
النف�ط قبل س�نة م�ن اليوم نف�س الس�عر بالدوالر 
لكنها اق�ل قيمة بالدين�ار، وحق�ق الحكومة وقتها 
عائدات كب�رية وتمكنت من تجاوز عج�ز املوازنة”.
واوض�ح ان “اس�تمرار الحكومة به�ذا النهج اتجاه 
املواطن سيجعل الشارع ينفجر غضبا، اذ اليوجد اي 

مرر الستمرار السياسة االقتصادية الحالية”.

خبير اقتصادي: ال يوجد مبرر الستمرار ارتفاع الدوالر في ظل تعافي اسعار النفط

االقت�صادي

بابل تعتزم انشاء 
مشروع استراتيجي النتاج

 االسمدة الكيمياوية

أعلن�ت هيئ�ة اس�تثمار باب�ل ، ع�ن قرب 
منح “اج�ازة” ملروع س�رتاتيجي النتاج 
االس�مدة الكيمياوية بكلفة مالية تتجاوز 

250 مليون دوالر،
وق�ال رئيس هيئ�ة االس�تثمار باملحافظة 
محم�د جاس�م زك�م يف بي�ان ، ان الهيئ�ة 
تعتزم منح اجازة استثمارية لهذا املروع 
الس�رتاتيجي ملحافظ�ة النج����ف ضمن 
االقتص�ادي  بالواق�ع  للنه�وض  خطته�ا 

للمحافظة”.
وأض�اف زكم، أن “املروع يتمثل بإنش�اء 
معمل لألس�مدة الكيمياوية الت�ي تعد من 
املواد املهمة يف ال�����زراعة والتي تستورد 
م�ن خ�ارج الب�اد بك����ل�ف مالي����ة 

عالية«.
وأوض�ح، أن “امل�روع س�يكون للقط�اع 
الخاص وتحدي�دا لركة الريف لألس�مدة 
ناحي�ة  يف  ويق��������ع  الكيمياوي�ة 
الش�وميل”، م����ؤك�دا “أهمي�ة املروع 
يف دع�م الجان�ب الصناع�ي وتوفري فرص 

العمل«.
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الف برميل نفط يوميا  
الكمية التي ستضاف الى 
المصافي المحلية لزيادة 

عملية التكرير من المشتقات

80

مليار دوالر سنويًا حجم 
الصادرات الصينية للعراق 

وبكين تأمل بتنفيذ اإلتفاقية 
الموقعة مع بغداد

واصلت أس�عار النف�ط ارتفاعها يف بداية تعام�ات ، بعد أن 
س�جلت أع�ىل مس�توى لها منذ ع�ام خال جلس�ة تداوالت 
أمس.وصعدت العقود املستقبلية لخام برنت يف بورصة لندن 
ف�وق 61 دوالرا للرميل لرتتف�ع 0.53٪، بعد أن ارتفعت ٪9 
خال الجلسات الس�بعة املاضية، وسط انتعاش الطلب عىل 

النفط بعدما الرضر اللذي لحق به بسبب وباء كورونا.
وكانت راتف�اع العقود اآلجلة للخام األمريكي، أكر، إذ حقق 

نموا بنس�بة 0.72٪ ليصل إىل 58.39 دوالر للرميل.وأمس، صعدت 
العق�ود اآلجل�ة للنف�ط 2٪ إىل أعىل مس�توياتها يف أكث�ر من عام، 
وس�جل الخامان القياس�يان كاهما أعىل مس�توياتهما منذ يناير 
كان�ون الثاني 2020 .وقفز برن�ت والخام األمرييكي أكثر من ٪60 
من�ذ بداية نوفمر/ تري�ن الثاني بدعم من تفاؤل بش�أن توزيع 
لقاحات مضادة لف�ريوس كورونا وأيضا تخفيضات يف اإلنتاج من 

أعضاء مجموعة أوبك+.

النفط يواصل الصعود ويرتفع فوق 61 دوالرا للبرميل

مصارف حكومية تمنح قروًضا ضخمة لسياسيين بال 
ضمانات وتفرض على المواطن قيودًا ثقيلة

النزاهة عاجزة عن التصدي للمتنفذين

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
م�ا زالت الجه�ود الحكومي�ة يف محاربة الفس�اد غري 
فعالة، يف ظل اس�تمرار التحايل بطريقة أو بأخرى عىل 
املال العام، فهناك من يتنعم بما استوىل عليه من أموال 
تحت مس�مى الق�روض الت�ي يحصلون عليه�ا بدون 
ضمان�ات من بع�ض املص�ارف الحكومي�ة , ومعظم 

املستفيدين هم سياسيون ومقربون منهم.
ولي�س ببعيدة ع�ن االذهان، فضيحة املديرة الس�ابقة 
مل�رصفtpi   وهدرها مبلغ 40 ملي�ون دوالر كقروض 
ب�ا ضمانات ، حي�ث اكتفى القض�اء الخاص بقضايا 
النزاهة بإصدار أحكام غيابية بعد أن هربت املتهمة اىل 
خارج الع�راق . وهناك من يؤكد أن هدر املال كان أكر 
مما اُعلن عنه، ومديرو املص�ارف الحكومية املتهمون 
بهذا امللف حصلوا ع�ىل عموالت مالية ضخمة ، فهناك 
قروض كبرية بتدخات سياس�ية أو بتحايل منحت من 
مرصف التجارة العراقي  TBI، وبعض قروض املرصف 
الزراع�ي، وم�رصف الرافدين.ن�واب أك�دوا أن قس�ًما 
كب�رًيا من القروض وبمبال�غ كبرية قد منحت من دون 
ضمانات، ولم تسدد ويتم غض الطرف عنها، مطالبني 
الحكوم�ة بفتح ه�ذا امللف والتدقي�ق يف القروض التي 
أعطي�ت بع�د ع�ام 2003، وتفعيل آلية التس�ديد، وإال 
فإن الس�كوت عنها يعتر تقاعًسا يف الحفاظ عىل املال 
العام، ملا تش�كله هذه القروض م�ن هدر للمال العام , 
فعملية مكافحة الفس�اد هي حر عىل ورق وإجراءات 
الحكوم�ة يف ه�ذا الجانب غ�ري فعالة.مختصون أكدوا 
أن ع�دم املطالب�ة بأية ضمان�ات قانوني�ة ومالية من 
قبل املص�ارف املانحة للقروض وبمبالغ كبرية س�اعد 

املقرتض�ني ع�ىل التهرب م�ن تس�ديد تل�ك القروض، 
فمس�ؤولية الجه�ات الرقابية تتمث�ل بماحقة هؤالء 
وتقدي�م املس�ؤولني يف بع�ض املص�ارف اىل املحاك�م 
وتفعيل الجان�ب القانوني بحقهم , لك�ن ما زالت تلك 
االجراءات ضعيفة, وهن�اك بعض املصارف الحكومية 

بات�ت تكي�ل بمكيالني ب�ني زبائنها فف�ي الوقت الذي 
تش�دد إجراءته�ا اإلداري�ة ع�ىل البع�ض تق�وم بمنح 
قروض بدون ضمانات آلخرين حس�ب ما يقدموه من 
مبالغ للرشوة أو درجة قرابتهم من مسؤويل املصارف، 
وأم�ا الحكومة فهي تتقاعس عن فت�ح هذا امللف وأما 

أجهزته�ا الرقابية فهي االخرى غ�ري قادرة يف الخوض 
بمل�ف معظم املتهمني كونهم سياس�يني م�ن الدرجة 
االقتص�ادي س�امي  بالش�أن  املخت�ص  االوىل.وي�رى 
س�لمان يف اتص�ال م�ع )املراق�ب العراق�ي(: أن ملف 
فس�اد املصارف الحكومية الت�ي تمنح بعض القروض 

ب�ا ضمان�ات لش�خصيات متنفذة ليس�ت بالس�هلة 
ألن هن�اك فيت�و سياس�يا من أج�ل عدم ذكر أس�ماء 
ش�خصيات سياس�ية اس�تفادت من أم�وال املرصف 
, ف�إدارة املصارف خاضع�ة للمحاصصة السياس�ية 
ومديرون س�ابقون للمصارف أه�دروا أمواال ضخمة 
ول�م تت�م محاس�بتهم بس�بب حمايتهم م�ن كتلهم.
وتابع س�لمان :أنه من ال�رضوري معالجة الخروقات 
املالية الكبرية التي أنتجتها سياس�ات بعض املصارف 
وذل�ك بمنحه�ا قروض�ا بمئ�ات املايني م�ن الدنانري 
لألش�خاص ورشكات دون ضمان�ات قانوني�ة، فعمل 
بعض املصارف الحكومية يش�وبه الفس�اد خاصة يف 
مج�ال الق�روض الكب�رية التي تمنح ألش�خاص دون 
س�واهم بس�بب نفوذهم الس�يايس أو امل�ايل , ما فتح 
باب�ا آخر للفس�اد واله�در املايل الذي تعج�ز الحكومة 
عن غلقه.من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي 
جاس�م العكي�يل يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: أن 
هناك مطالبات لهيأة النزاهة بالتحقيق يف منح بعض 
املص�ارف الحكومية قروضا ب�دون ضمانات قانونية 
،وأن الكثري منهم يتنصلون عن تس�ديد هذه القروض 
األم�ر ال�ذي أدى اىل إهدار أموال كبرية دون محاس�بة 
تذك�ر , لك�ن لم نَر جدي�ة تذكر لهيأة النزاهة بس�بب 
عدم اس�تطاعتها الخوض يف ه�ذا امللف كون املتهمني 
ش�خصيات لها ثقلها الس�يايس, وع�دم املطالبة بأية 
ضمان�ات قانوني�ة ومالية م�ن قبل املص�ارف املانحة 
للقروض وبمبالغ كبرية س�اعد املقرتضني عىل التهرب 
من تسديد تلك القروض وقضية حمدية الجاف نموذج 

من الفساد املمنهج الذي سمح بهروبها إىل الخارج.

النزاهة النيابية تطالب بإدراج شركة نورنكو الصينية في القائمة السوداء
 طالبت النائبة عن النزاهة النيابية عالية 
نصيف ، رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط 
وهيئة النزاهة بتفعيل القائمة الس�وداء 
ال�ركات  وإدراج  الفاس�دة  لل�ركات 
التي تاعب�ت بمقدرات الش�عب العراقي 
وتواطأت مع الفاسدين عىل هذه القائمة، 
ومن بينها رشكة نورنكو الصينية، مبينة 
أن بريوقراطية بعض الوزراء هي السبب 

يف تمادي هذه الركات .
 وقالت يف بيان :” إن مايني الدوالرات من 
املال العام أهدرت عىل الركات الفاسدة 
واملقاول�ني واللص�وص خال الس�نوات 
املاضي�ة، ومن بني ه�ذه الركات رشكة 
نورنك�و التي أحيل إليها مروع انش�اء 
مرك�ز معالج�ة النفط الخ�ام يف املنطقة 
الجنوبي�ة لحق�ل رشق بغ�داد النفط�ي 
 EPCC PROJECT )  –  ۱۸-۰۷۷  (
حي�ث  دوالر،  ملي�ون   167 بقيم�ة   SC
ف�ازت ه�ذه الركة بالتحلي�ل الفني 

والتجاري، علماً أن مروع انشاء انابيب 
 s۲ – s1 النفط والغاز وامل�اء بني موقعي
تمت احالته اىل نف�س الركة، وبدورها 
أحالته ملجموعة رشكات عراقية )مقاول 
ثان�وي( ، واغل�ب تل�ك الركات ليس�ت 

لديه�ا اعمال مماثل�ة “. وأوضحت :” ان 
رشك�ة نورنک�و حصل�ت يف ع�ام ۲۰۱۹ 
ع�ىل اكثر م�ن ۳۰ عقد عمل مع املش�غل 
الرئي�يس لحقل رشق بغ�داد النفطي ولم 
تنف�ذ ۹۰ ٪ من تل�ك العق�ود املرمة مع 

رشك�ة EBS الصينية تنفي�ذا مبارشاً بل 
تمت احالة تلك العقود اىل رشكات أخرى، 
علم�اً ب�أن اغلب اس�هم رشك�ة نورنكو 
عائدة لزوجة وإبنة املدير املفوض لرکة 
EBS الصيني�ة الس�يد ) ج�ان ب�ي ( ” ، 
متس�ائلة :” ملاذا لم يق�م وزير التخطيط 
بإدراج هذه الركة عىل القائمة السوداء 
رغم اعط�اء كل األوليات عن فس�اد هذه 
الرك�ة؟ “. وأضاف�ت نصي�ف :” م�ن 
املؤس�ف أن بريوقراطي�ة بع�ض الوزراء 
هي الس�بب يف تم�ادي هذه ال�ركات يف 
فس�ادها ونهبها للمال العام ” ، مش�ددة 
ال�وزراء  رئاس�ة  قي�ام  رضورة   ” ع�ىل 
ووزارة التخطي�ط وهيئة النزاهة بتفعيل 
القائمة السوداء للركات الفاسدة ومنع 
أي رشكة مش�بوهة من العم�ل يف العراق 
ومحاس�بة أي مس�ؤول حكومي يحاول 
التعامل معها أو مجرد قيامه بالتفاوض 

معها حول املشاريع “.
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الخذالن العربي آخذ بالتوسع

»لم الشمل« الفلسطيني حق ضائع
 في طّيات التطبيع

المراقب العراقي/ متابعة
يف ع�ام 1948 وقع�ت النكب�ة واحت�ل 
الصهاين�ة ج�زءاً كب�راً من فلس�طني، 
األمر ال�ذي أدى إىل ترشيد وتهجر آالف 
الفلس�طينيني م�ن دياره�م. وبعد ذلك 
حدث م�ا يدعى بالنكس�ة ع�ام 1967 
واكتمل�ت املأس�اة الفلس�طينية واحتل 
الكي�ان الغاص�ب أكث�ر م�ن 80% م�ن 
األرايض، حيث ازدادت معضلة الالجئني 

الفلسطينيني.
وبع�د ذلك ب�دأت السياس�ة الصهيونية 
يف التضيي�ق عىل الش�عب الفلس�طيني 
لتحقيق هدفها يف االس�تيالء عىل األرض 
و طرد الشعب اآلمن من أرضه. ونتيجة 
لذل�ك كان هن�اك فص�ل وتش�تت ب�ني 
العائ�الت الفلس�طينية ومنذ ذلك الحني 
أخذت األرسة الفلسطينية تحاول جمع 

شملها من داخل وخارج فلسطني.
ل�دى  الش�مل  ل�م  مح�اوالت  وب�دأت 
الفلسطينيني الذين هجروا من أراضيهم 
داخ�ل  بق�وا  الذي�ن  ألهله�م  للع�ودة 
1948ولك�ن  ع�ام  يف  املحتل�ة  األرايض 
س�لطات االحت�الل االرسائيلي�ة كان�ت 
والتزال تس�عى إلبقاء أع�داد املواطنني 
الفلس�طينيني يف املناط�ق املحتل�ة عام 
حي�ث  الدني�ا  الح�دود  ضم�ن   1948
عملت الس�لطات اليهودي�ة عام 2003 
عىل وض�ع قانون املواطن�ة وهو عبارة 
عن قانون يت�م تمديده س�نوياً وينص 
ع�ىل من�ع توحي�د ول�م ش�مل عائالت 
فلسطينية ممن يحملون هوية السلطة 
الفلسطينية مع من يعيشون يف األرايض 
االنتق�ال  وأرادوا   1948 ع�ام  املحتل�ة 
للعيش بينهم داخل األرايض املحتلة عام 

.1948
وبطبيع�ة الح�ال يتق�دم بطلب�ات »لّم 
يف  يقيم�ون  فلس�طينيون  الش�مل« 
األرايض املحتل�ة، لصال�ح أزواجه�م أو 
أقربائه�م م�ن الدرج�ة األوىل م�ن غر 
املس�جلني يف سجل السكان الفلسطيني 
ال�ذي تدي�ره إرسائيل، والذي�ن حرضوا 
بط�رق مختلف�ة منها تصاري�ح دخول 

إرسائيلية.
وتعان�ي أكث�ر م�ن 30 ألف عائل�ة منذ 
عام 2003 م�ن هذا القانون الذي يعترب 
تمارس�ها  الت�ي  للعنرصي�ة  تكريس�اً 
األرض.  أصح�اب  تج�اه  الصهيوني�ة 
وَتس�وق إرسائي�ل الذرائ�ع األمني�ة يف 
يظ�ّل  لك�ن  القان�ون،  له�ذا  تربيره�ا 

الهاجس الديموغرايف لديها هو األساس 
فيه.

وقام حراك »لم الش�مل حقي« بتنظيم 
وقف�ة احتجاجية أمام هيئة الش�ؤون 
املدين�ة يف مدينة رام الله الفلس�طينية 
يوم 8 ش�باط للمطالب�ة بإنهاء معاناة 
املش�تتة  الفلس�طينية  العائ�الت  آالف 
وتحري�ك ملف لم الش�مل والضغط عىل 
الس�لطات االرسائيلي�ة بع�د تجميدها 
للملف لوقت طويل. دع�ا خالله الوزير 
حس�ني الش�يخ رئيس هيئة الش�ؤون 
املدني�ة الفلس�طينية إىل توس�يع دائرة 
الضغط عىل الكي�ان الصهيوني لدفعها 
إلع�ادة تحري�ك مل�ف ل�م الش�مل عرب 
و  الدولي�ة  املؤسس�ات  م�ع  التواص�ل 
مؤسس�ات حق�وق االنس�ان محلي�اً و 

اقليمياً و دولياً.
وقال الش�يخ إن ارسائيل تجمد لم شمل 
الفلس�طينيني بق�رار س�يايس وذرائع 
واهي�ة. وأكد أن هذا امللف ل�م يغب أبداً 
عن اللقاءات مع الجانب االرسائييل وأن 
عدم الحصول ع�ىل موافقات ارسائيلية 

ع�ىل ل�م الش�مل ما ه�و إال »ج�زء من 
االحتاللي�ة  واالج�راءات  العقوب�ات 
االرسائيلية الت�ي يفرضها االحتالل عىل 
أبناء الش�عب الفلس�طيني«. وقد كانت 
س�لطات االحتالل االرسائييل قد وافقت 
قبل ع�رش س�نوات عىل لم ش�مل نحو 
50 ألف مواطن لكنه�ا عادت و رفضت 

تحريك امللف.
ويف ظ�ل مغازلة دول عربية عدة للكيان 
الصهيون�ي واصطفافه�ا منتظرة أخذ 
الرضا وتوقيع اتفاق التطبيع مع الكيان 
الصهيوني تعمل الس�لطات االرسائيلية 
ع�ىل التضيي�ق أكثر وأكثر عىل الش�عب 
الفلس�طيني وق�د حصلت ع�ىل الضوء 
األخ�رض ب�ال رقيب وال حس�يب للتفنن 
يف التضيي�ق عىل الش�عب الفلس�طيني 

األعزل.
وكان الش�عب الفلس�طيني قد انتفض 
غاضباً تجاه قيام عدد من الدول العربية 
بتوقي�ع اتفاقي�ة تطبي�ع م�ع الكي�ان 
االرسائي�يل، وخصوصاً أن هذه الدول لم 
تستطيع أن تؤثر عىل الكيان الصهيوني 

يف  وتوس�عه  العنرصي�ة  قوانين�ه  و 
االس�تيطان قب�ل ق�رار التطبي�ع فهل 

ستؤثر بعد التطبيع؟!
تغري�دة  كان�ت  ذات�ه  الس�ياق  ويف 
»ببس�اطة فلس�طني ليس�ت قضيتي« 
ألح�د االعالمي�ني الس�عوديني املقربني 
م�ن الحكومة الس�عودية مؤرش واضح 
ع�ىل املوق�ف الس�عودي م�ن القضي�ة 
الش�عب  مظلومي�ة  و  الفلس�طينية 
الفلسطيني. فالنزاع العربي-االرسائييل 
لم يعد كما كان من قبل عقود و تحديداً 
عندم�ا قاطع�ت ال�دول العربي�ة مرص 
وعلقت عضويتها لس�نوات يف الجامعة 
العربي�ة غداة توقيعه�ا اتفاقية »كامب 

ديفيد« مع ارسائيل.
ومنذ م�دة طويلة لم يع�د هناك حديث 
ع�ن ن�زاع عربي-ارسائي�يل و إنما نزاع 
فلس�طيني- ارسائي�يل و ه�و ترصي�ح 
عرب�ي واض�ح يف التخ�يل ع�ن القضية 
الفلس�طينية وم�ن أبرز امل�ؤرشات عىل 
ذلك ترحي�ب الدول العربي�ة باتفاقيات 
التطبيع التي وقعتها كل من االمارات و 

البحرين و املغرب والسودان مع الكيان 
الصهيوني. غر أن الشعب الفلسطيني 
من�ذ ف�رة طويلة ل�م يع�د يراهن عىل 
الحكومات العربية الذليلة و مس�اندتها 

للقضية الفلسطينية.
وبنهاية املطاف ينطوي حرمان الشعب 
الفلس�طيني من حق لم الش�مل يف ظل 
االرسائيلي�ة،  العنرصي�ة  املمارس�ات 
فالعنرصية متأصلة بالحركة املاسونية 
من�ذ األزل. ويف الس�ياق نفس�ه تس�ر 
واألمريكي�ة  االرسائيلي�ة  العنرصي�ة 

بخطني متوازيني.
والعنرصي�ة االرسائيلي�ة ال تقترص عىل 
اضطهاد الس�لطات االرسائيلية لحق لم 
الشمل فحسب إنما تشمل قتل واعتقال 
الش�عب الفلس�طيني األع�زل، ورسقة 
أراضيه�م ومنازله�م، وحرمانه�م من 
املي�اه، وحري�ة الحرك�ة ومحارصتهم، 
فض�اًل ع�ن حرم�ان املرىض م�ن تلقي 
الع�الج واملس بحق�وق االنس�ان كافة 
املتعارف عليها يف العالم وكل ذلك يحدث 

يف ظل صمت دويل وعربي تام!

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

الغارديان: نيوزلندا تحقق بغارات جوية ُنّفذت لصالح البحرية السعودية

واشنطن بوست: محاكمة عزل ترامب تثير مسألتين دستوريتين

المراقب العراقي/ متابعة...
انطلق�ت الثالث�اء حملة التطعيم ض�د كورونا يف اي�ران وذلك بإيعاز 
من الرئيس حس�ن روحاني حس�بما أف�ادت وكالة االنب�اء اإليرانية 

الرسمية.
ووصلت الش�حنة االوىل من لقاح سبوتنيك الرويس اىل ايران يف الرابع 
من ش�باط وانطلق�ت الثالث�اء حمل�ة التطعيم ضد كورونا بش�كل 

رسمي يف مستشفي االمام الخميني )ره( يف العاصمة طهران.
وكان نجل وزير الصحة اول من تلقى اللقاح ضد فروس كورونا.

وقال س�عيد نمكي خالل، ان حملة التطعيم ب�دأت من ارستي وكان 
ابني اول من تلقى اللقاح وذلك بهدف طمأنة املواطنني.

واوضح ان حملة التطعيم انطلقت بشكل متزامن يف 625 مستشفى 
يف الب�الد حي�ث يتلقى االطب�اء واملمرضني وكوادر الصحية يف قس�م 
العناية املركزة يف املستش�فيات اللقاح ضد كورونا ثم س�يتلقي كبار 
الس�ن واملرىض اللقاح وتس�تمر الحملة لتش�مل اكثر من 70 يف املئة 

من ابناء الشعب.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعرف املتحدث باس�م البنتاغون ج�ون كربي، بأن رشكة امريكية تعاقدت 
منذ العام املايض مع االكراد السوريني الستغالل النفط يف شمال رشق البالد، 
مدعيا ان القوات االمريكية ال تقوم بحراس�ة حقول النفط كما أمر س�ابًقا 

الرئيس السابق دونالد ترامب بل لحماية املدنيني بالقرب من املوقع.
ونقل�ت صحيفة »املونيت�ور« االمريكية عن جون كربي قول�ه إن ”القوات 
االمريكي�ة يف س�وريا تركز االن ع�ىل محاربة فلول تنظي�م داعش وال تقوم 
بحراس�ة حقول النفط كما أمر س�ابًقا الرئيس السابق دونالد ترامب”، عىل 

حد زعمه.
واضاف أنه »منذ تعاقدت رشكة أمريكية العام املايض مع األكراد يف ش�مال 
س�وريا للمساعدة يف اس�تغالل احتياطيات النفط يف شمال رشق سوريا، لم 

تشارك القوات األمريكية”.
وتاب�ع أن »900 ف�رد م�ن العس�كريني واملقاول�ني األمريكي�ني يف املنطق�ة 
غ�ر مرصح له�م بتقديم املس�اعدة إىل أي رشكة خاصة أخ�رى، بما يف ذلك 

موظفيها أو وكالئها، التي تسعى إىل تطوير موارد النفط يف سوريا”.
وواصل أن “االس�تثناء الوحيد هو عندما تعمل القوات األمريكية يف س�وريا 
بموج�ب التصاريح الحالي�ة لحماية )املدنيني(، وهو ما قد يفرس اس�تمرار 

وجود القوات األمريكية حول منطقة حقول النفط”، بحسب زعمه.

إقرار أميركي رسمي بالتعاقد مع 
األكراد لسرقة النفط السوري

إيران تبدأ مرحلة جديدة 
من مكافحة كورونا

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد تقرير لألم�م املتحدة، ب�أن كوريا الش�مالية 
قامت بتطوير برنامجيه�ا النووي والصاروخي يف 

عام 2020 يف انتهاك لنظام العقوبات الدولية.
وذك�ر التقري�ر، أن كوريا الش�مالية قامت بإنتاج 
النووي�ة  املنش�آت  وصيان�ة  االنش�طارية  امل�ادة 
وتحدي�ث البني�ة التحتي�ة الخاص�ة بالصواري�خ، 
إضاف�ة إىل مواصلته�ا البحث يف الخ�ارج عن املواد 

والتكنولوجيات لربنامجيها.

وأش�ار التقري�ر إىل أن كوري�ا الش�مالية عرض�ت 
خ�الل الع�ام املن�رصم صواري�خ جدي�دة قصرة 
ومتوس�طة املدى، وصواريخ تطلق من الغواصات 
وأنظم�ة صواريخ بالس�تية عابرة للق�ارات خالل 

االستعراضات العسكرية.
وأض�اف أن تقييمات إحدى الدول األعضاء يف األمم 
املتح�دة تش�ر إىل أن كوري�ا الش�مالية تس�تطيع 
تركي�ب رأس نووي عىل صواريخ بالس�تية قصرة 

ومتوسطة وبعيدة املدى.

وع�ىل الرغم من ع�دم إجراء أي تج�ارب نووية أو 
اختبارات لصواريخ بالس�تية يف عام 2020، أعلنت 
بيونغ يانغ التحضر الختبار وإنتاج رؤوس قتالية 
جديدة للصواريخ البالستية وتطوير أسلحة نووية 

تكتيكية، حسب التقرير.
ويأتي إعداد التقرير الس�نوي لخرباء لجنة شؤون 
العقوب�ات التابعة ملجلس األمن ال�دويل، والذي من 
املقرر إحالته إىل املجلس، بعد 3 أس�ابيع تقريبا من 

تويل جو بايدن منصب الرئيس األمريكي.

المراقب العراقي/ متابعة...
الصيادي�ن  الثالث�اء، ق�وارب  الصهيون�ي،  اس�تهدفت ق�وات االحت�الل 
الفلس�طينيني يف عرض بحر غ�زة موقعة أرضارا بالق�وارب. وقال اتحاد 
لج�ان الصيادين الفلس�طينيني، يف بي�ان مقتض�ب: إن “زوارق االحتالل 
اس�تهدفت قوارب الصيادي�ن غربي مدينة غزة عىل بع�د 6 اميال بحرية، 
موقع�ة أرضارا يف القوارب دون وقوع إصابات يف األرواح”. وتواصل قوات 
االحتالل اس�تهداف الصيادين الفلس�طينيني بش�كل ش�به يومّي، وتجرب 

بعضه�م ع�ىل مغ�ادرة البحر، كم�ا تصيب وتعتق�ل عدداً منه�م. وتتخذ 
حكوم�ة االحتالل مث�ل هذه الق�رارات، يف إطار التضييق ع�ىل قطاع غزة 

املحارص منذ العام 2006.
ويعم�ل يف مهنة الصي�د قرابة 4 آالف صياد فلس�طيني، إضافة إىل 1500 
عامل مرتبطني بمهنة الصيد، يعيلون قرابة 60 ألف نسمة جلُّهم أصبحوا 
تحت خط الفقر بس�بب إجراءات االحتالل بحقهم، بحس�ب مركز امليزان 

لحقوق اإلنسان.

األمم المتحدة: كوريا الشمالية طّورت برنامجيها النووي 
والصاروخي خالل 2020

المراقب العراقي/ بغداد...
قال�ت صحيف�ة واش�نطن بوس�ت إن الحج�ج 
التى يقدمه�ا اإلدعاء والدف�اع يف محاكمة عزل 
الرئيس الس�ابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ 
األمركي، ستكش�ف عن معضلتني دستوريتني 
ع�ىل ما يب�دو. األوىل تس�تند ع�ىل التعديل األول 
للدفاع عن خطاب�ه الغاضب قبل أحداث اقتحام 
الثان�ي،  كان�ون  م�ن  الس�ادس  ىف  الكابيت�ول 

واألخرى تحدي قانونية وضع رئيس س�ابق قيد 
املحاكم�ة. وتش�ر الصحيف�ة إىل أن ترامب هو 
أول رئي�س يف التأريخ األمريكي يواجه محاكمة 
العزل مرت�ني، وهو الوحيد ال�ذى تتم محاكمته 
يف مجلس الش�يوخ بع�د مغادرت�ه املنصب. ويف 
حني أن إج�راءات العزل مختلف�ة عن املحاكمة 
الجنائي�ة العادي�ة، ولها قواع�د مختلفة، إال أن 
قضي�ة ترامب س�تثر أس�ئلة قانونية واس�عة 

بشأن ما إذا كانت ترصفاته تنتهك الدستور.
وتابعت الصحيفة قائلة إن أغلب علماء القانون 
الذين درسوا القضية يعتقدون ان العزل واإلدانة 
بعد ترك الرئاس�ة مس�موح به بناء عىل التاريخ 
الكونج�رس. ويق�ول  الس�ابقة ىف  واملمارس�ة 
س�تيف فالدي�ك، أس�تاذ القانون الدس�تورى ىف 
جامعة تكساس إن التوافق الكاسح بني العلماء 

يدعم هذه الحجة.

المراقب العراقي/ متابعة
نرشت صحيفة “الغارديان” تقريرا ملراسلتها 
يف نيوزلن�دا إلين�ور دي لون�غ قال�ت في�ه إن 
رئيسة الوزراء جاس�يندا أرديرن أمرت بفتح 
تحقي�ق يف عم�ل نف�ذه الط�ران النيوزلندي 

لصالح البحرية امللكية السعودية.
وطلبت أرديرن من وزارة الش�ؤون الخارجية 
والتج�ارة التحقي�ق بعدما كش�ف ع�ن قيام 
رشك�ة الط�ران النيوزلن�دي بالعم�ل ع�ىل 
محركات س�فن للبحرية السعودية. وتواجه 
الرشك�ة الوطنية التي تملك معظم أس�همها 
الحكومة أس�ئلة متزايدة بع�د تحقيق أجرته 
ش�بكة “ت�ي يف أن زد” وكش�ف ع�ن عم�ل 
محرك�ني  ع�ىل  املتخصص�ني  مهندس�يها 
وتوربني لصال�ح البحرية امللكية الس�عودية 

ومن خالل طرف ثالث يف الرشكة عام 2019.
“خط�أ  كان  الرتي�ب  إن  أردي�رن  وقال�ت 
بالكام�ل” وال ينجح يف امتح�ان الحس العام 
النيوزلن�دي”. وأضاف�ت: “هن�اك الكثر من 
التداعي�ات ع�ىل نيوزلن�دا وس�معتها وله�ذا 

السبب نحاول فهم سبب حدوث هذا”.
وكانت تتحدث يف أول جلس�ة للربملان وبداية 

فرته�ا الثانية كرئيس�ة لل�وزراء، مضيفة: 
“علينا واجب�ات كبلد والتأكد م�ن أننا نطبق 
مث�ال عقوبات األمم املتحدة وغر ذلك. وليس 
م�ن الواضح أن ه�ذا يدخل ضم�ن ذلك لكنه 

يظل موضوعا يتعلق بالشهرة”.
وأدى العدوان العسكري الذي قادته السعودية 
يف اليم�ن إىل مئ�ات اآلالف م�ن الوفي�ات بني 
املدني�ني وفقر واس�ع وأزمة الجئ�ني يف البلد 
الفق�ر بمنطق�ة الخلي�ج. ووصف�ت األم�م 
املتحدة س�نوات الحرب الطويلة بانها أس�وأ 
أزم�ة إنس�انية يف العال�م. وح�ذرت املنظمة 
الدولية للصليب األحمر وعىل مدى 3 س�نوات 
متتالية من تحول اليمن إىل “كارثة إنسانية”. 
وبحسب األمم املتحدة يحتاج 80% من سكان 

اليمن إىل مساعدات إنسانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
خ�رج متظاهرون يف رانغون، ك�ربى مدن ميانمار، 
للشوارع الثالثاء يف تحد لتحذيرات الجيش بالتحرك 
ضد التجمعات الكبرة، يف حني استخدمت الرشطة 
بالعاصمة نايبيداو خراطيم املياه لتفريق املحتجني.
ومن�ذ تنفي�ذ الجي�ش النق�الب عس�كري يف األول 
م�ن ش�باط الجاري واإلطاح�ة بالحاكم�ة املدنية، 
أونغ س�ان س�و تيش، اجتاح�ت الب�الد موجة من 
التظاه�رات املن�ّددة باالنقالب، ون�زل مئات اآلالف 
اىل الش�وارع احتجاج�اً. ويف نايبي�داو اس�تخدمت 
الرشط�ة خراطي�م املي�اه ض�د املتظاهري�ن، وفقا 

ملواقع التواصل االجتماعي.
وعىل الرغم من مدافع املياه فقد اس�تمر املحتجون 

الديكتاتوري�ة  “فلتس�قط  هاتف�ني  تحركه�م،  يف 
العسكرية”.

وكان الجي�ش أص�در االثن�ني تحذي�را حازم�ا عرب 
التلفزي�ون الرس�مي، متعه�دا ب�”اتخ�اذ خطوات 
ض�د املخالفات الت�ي تبلبل وتمنع وتدمر اس�تقرار 
الدولة”. وحظرت التظاهرات والتجمعات التي تضم 
أكثر من خمسة أشخاص، وفرض حظر تجول من 
الس�اعة 20.00 إىل الس�اعة 4.00 بالتوقيت املحيل، 
وخاصة يف منطقتي س�ان تشونغ وكامايوت، قرب 
رانغ�ون، اللتني تع�ّدان من أبرز املناطق الس�اخنة 

التي يتجّمع فيها املتظاهرون.

في تحٍد لتحذيرات الجيش .. المحتّجون يفترشون الشوارع في ميانمار

الصهاينة ينتهكون حقوق الفلسطينيين ويعتدون 
على ممتلكاتهم في بحر غزة
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عودة بايدن إلى المنطقة .. هل انتصرت إيران؟ وكيف؟

دمشق وكردها .. الطالق المستحيل

بقلم/ حسني محلي
ج�اء إعالن الرئيس األمريك�ي جو بايدن 
)الخميس( وقف الدعم األمريكي للعدوان 
الس�عودي اإلماراتي ع�ى اليمن، وتعيني 
تيم ليندركينغ مبعوث�اً خاصاً إىل اليمن، 
ومطالبت�ه بع�د ي�وم واح�د الكونغرس 
بإلغ�اء تصنيف جماع�ة »أنص�ار الله« 
منظم�ة إرهابية، ليح�دد مالمح املرحلة 
القادمة لسياس�ات واشنطن يف املنطقة 
إىل  األفريق�ي  الش�مال  م�ن  املمت�ّدة 
أفغانستان وباكستان املجاورتني إليران.
الكث�ريون يف الصم�ود اإليران�ي  وي�رى 
مربراً أساسياً لسياس�ات الرئيس بايدن 
الجدي�دة يف املنطقة. هذا بالطبع إن كان 
صادق�اً يف أحاديثه ع�ن »مرحلة جديدة 
من الدبلوماس�ية األمريكي�ة«، فالفريق 
ال�ذي اخت�اره ليس�اعده يف تطبي�ق هذه 
السياس�ة هو األكثر دراي�ة باإلمكانيات 
الت�ي تملكه�ا طهران، والتي قد تس�اعد 
واشنطن يف مساعيها لحلحلة كل األمور.
بمعنى آخر، إن الحوار األمريكي املحتمل 
مع إيران هو سلّة متكاملة تضم خليطاً 
م�ن املواضي�ع والقضايا الت�ي ال يمكن 
للرئي�س بايدن أن يحس�مها إال باالتفاق 
وصادق�اً  ج�اداً  كان  إذا  طه�ران،  م�ع 
يف نيات�ه الت�ي يتح�دث عنه�ا، فالعودة 
األمريكية واألوروبية إىل االتفاق النووي، 
رغم مناورات باريس الخبيثة، ستساعد 
واشنطن ملعالجة أهم مشكلتني معقدتني 
بالنسبة إليها، وهما العراق وأفغانستان، 
فال حل ملشاكلهما إال بالتنسيق والتعاون 

مع الجارة إيران.
وفريق�ه  باي�دن  الرئي�س  يع�رف  كم�ا 
الدبلومايس والعس�كري أن ال حّل لألزمة 
السورية املعقدة إال باالتفاق مع طهران؛ 
رشيك تركيا وروسيا يف أستانا وسوتيش، 
فبع�د الحدي�ث املط�ّول ب�ني الوزيري�ن 
الف�روف وبلينك�ن ح�ول س�وريا وليبيا 
وأم�ور أخرى، ب�ات األمريكيون يعرفون 
أّن التواجد اإليراني يف سوريا هو املعادلة 
حس�اباتهم  إىل  بالنس�بة  ال  األصع�ب، 
الخاصة به�ذا البلد العربي فحس�ب، بل 
املنطقة عموماً، فالدع�م اإليراني لحزب 
الل�ه يف لبنان عرب س�وريا هو الهم األكرب 
بالنس�بة إىل »إرسائي�ل« التي ل�م يّتصل 

باي�دن برئي�س وزرائه�ا نتنياه�و حتى 
اآلن، كما لم ي�رد عى محاوالت إردوغان 

ونتنياهو االتصال به.
ويف�ر ذلك عدم اتص�ال الوزير بلينكن 
جاوي�ش  الرتك�ي  بنظ�ريه  اآلن  حت�ى 
أوغل�و. وقد أصدرت وزارته بياناً ش�ديد 
اللهجة ض�د انتقادات واش�نطن ألنقرة 
بس�بب معاملتها الس�يئة لطلبة جامعة 
ويتذّك�ر  إس�طنبول.  يف  البوس�فور 
الجمي�ع هن�ا مواق�ف بلينكن ورئيس�ه 
باي�دن الس�لبية تجاه الرئي�س إردوغان 
وتركي�ا الت�ي حّمله�ا باي�دن يف ترشين 
األول/أكتوب�ر 2014، ومعه�ا اإلم�ارات 
املجموع�ات  »مس�ؤولية  والس�عودية، 
اإلرهابية يف سوريا، ويف مقدمتها داعش 

والنرصة«.
يأتي ذلك يف الوقت الذي تتذكر األوس�اط 
السياسية مساعي الرئيس أوباما، يف أول 
زيارة خارجية له إىل تركيا يف 6 نيس�ان/
أبري�ل 2009، لتس�ويق تجرب�ة العدالة 

والتنمية وزعيمها إردوغان يف الجغرافيا 
العربي�ة واإلس�المية ع�رب م�ا يس�مى 
بمرشوع »الرشق األوس�ط الكبري«. وقد 
انتهى األمر بالنس�بة لواش�نطن بالدور 
ال�ذي أدت�ه أنق�رة يف س�نوات »الربي�ع 
العرب�ي« يف س�وريا واملنطق�ة عموم�اً، 
وهو ما اعتربه أوباما ونائبه بايدن آنذاك 
خيب�ة أمل ك�ربى بالنس�بة إليهم�ا بعد 
امتداد »داعش« يف املنطقة، كما لم يخِف 
األخري عدم ارتياحه إىل سياسات الرئيس 
بأنه�ا  ووصفه�ا  الداخلي�ة،  إردوغ�ان 
»اس�تبدادية ويجب وضع حد نهائي لها 

عرب دعم املعارضة«.
ق�د تك�ون الع�ودة إىل االتف�اق الن�ووي 
والعم�ل عى ح�ل مش�اكل املنطقة عرب 
البواب�ة اإليراني�ة أس�لوباً أمريكي�اً آخر 
لالنتقام من إردوغان وتواجده العسكري 
يف س�وريا والصومال وقطر وليبيا، وهو 
م�ا لن يكون س�هالً، وخصوصاً بعد فوز 
املقربني من أنقرة يف انتخابات الس�لطة 

االنتقالية يف ليبيا.
وجاءت اتهامات وزي�ر الداخلية الرتكي 
سليمان صويلو ألمريكا »باملسؤولية عن 
محاولة االنقالب الفاش�لة يف 15 تموز/

يوليو 2016 واالنقالبات السابقة« لتزيد 
الط�ني بل�ة يف مس�تقبل الح�وار الرتكي 
األمريك�ي. ويبدو أنه س�يبقى مؤجالً إىل 
أن يب�رص الرئيس بايدن الن�ور يف نهاية 
النف�ق املظل�م، فيخ�رج من�ه وينجح يف 
إغالق ملفات املنطق�ة جميعاً، بما فيها 
مس�تقبل الخالفات الخليجي�ة مع إيران 
الحليف  بانعكاس�اتها عى »إرسائي�ل«؛ 

االسرتاتيجي والتقليدي ألمريكا.
إن واش�نطن الت�ي س�كتت، وألس�باب 
عديدة، عن النووي الباكس�تاني )املسلم 
السني(، ال تريد للنووي اإليراني )املسلم 
الش�يعي( أن يبقى مصدر قلق بالنس�بة 
إىل »إرسائي�ل«، وخصوصاً مع اس�تمرار 
تحالف أنظم�ة الخليج مع تل أبيب، عى 

األقل يف هذا املوضوع.

هذا بالطب�ع إن كان الرئيس بايدن جاداً 
يف أحاديث�ه، ويري�د أن ي�رتك بصماته يف 
مس�تقبل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، 
التي ال حلول ملشاكلها الداخلية إال بنهج 
عقالن�ي جديد يتطلب املزي�د من الحوار 
اإليجاب�ي والبن�اء مع جمي�ع األطراف، 
وبش�كل خاص تلك التي تملك املزيد من 
األوراق القوية، وهي يف هذه الحالة إيران 
فق�ط، بع�د أن س�قطت كل األوراق مع 

األطراف األخرى!
إذا كان هذا الوصف دقيقاً، فاأليام القليلة 
القادمة س�تحمل يف طياته�ا الكثري من 
املفاج�آت للجميع، م�ا دامت »إرسائيل« 
منش�غلة بانتخاباته�ا، وإردوغ�ان قلقاً 
م�ن املوقف األمريكي املحتمل ضده وضد 
تركيا، وآل س�عود ال ينامون الليل، خوفاً 
م�ن أن يروا يف منامه�م ما فعلوه بجمال 
خاش�قجي، وما دام بايدن قد أحال ملف 

جريمته إىل الكونغرس.
التكتي�ك  ق�وة  ع�ى  الره�ان  ويبق�ى 
مواجه�ة  يف  اإليراني�ة  واالس�رتاتيجية 
تب�دو  الت�ي  املحتمل�ة،  الس�يناريوهات 
مؤرشاتها حتى اآلن ع�ى األقل إيجابية. 
وسيساعد ذلك القيادة اإليرانية الستغالل 
هذا الظرف وتحويله إىل مكاس�ب عملية 
تعوضها، ومعها حلفاؤها يف املنطقة، كل 
معاناتهم طيلة الس�نوات العرش األخرية 
ب�أدق تفاصيله�ا ومعطياته�ا الخطرية 
التي كانت واشنطن سبباً مبارشاً أو غري 

مبارش فيها يف عهد أوباما وترامب.
والس�ؤال هنا: هل يفّك�ر الرئيس بايدن 
يف إغالق ملفات املايض؟ وهل سيس�مح 
النظام األمريك�ي التقليدي له بذلك حتى 
تتف�رغ واش�نطن لقضاي�ا أك�رب داخلياً 
وخارجي�اً، أو أن كل م�ا ن�راه لي�س إال 
تكتيكاً أمريكي�ًا تقليدياً اعتدنا عليه منذ 

الحرب العاملية الثانية؟
جواب�ي مع املعطي�ات امللموس�ة: هناك 
تف�اؤل ح�ذر، وما عى طهران ودمش�ق 
وحلفائهم�ا إقليمياً ودولياً إال أن تتعامل 
مع األم�ور بمزيد م�ن الحنك�ة والذكاء 
السياسيني، وأن ترى الصورة من جميع 
زواياها، حتى يتس�نى له�ا تحقيق الكم 
األكرب من املكاس�ب، وهي ليس�ت بعيدة 

املنال بالحكمة والفراسة!

بقلم/ أحمد الدرزي
والك�رد  دمش�ق  ب�ني  العالق�ة  تأرجح�ت 
األوجالني�ني عى مدى 4 عقود بني مّد وجزر، 
وفقاً للتهديدات والفرص بني الطرفني، والتي 
ب�دأت عملي�اً بعد لج�وء عبد الل�ه أوجالن إىل 
سوريا يف العام 1980، إثر هروبه من السجن 
بعد الحكم عليه باإلعدام يف تركيا، ودخلت يف 
مرحلة الكمون بعد اضطرار دمشق إىل التخيل 
ع�ن الزعيم الكردي، بفعل التهديدات الرتكية 
باجتياح س�وريا يف العام 1998، لتنتقل بعد 
ذلك إىل الطور السلبي، بفعل ارتفاع العالقات 
السوية بني دمشق وأنقرة، لتعود إىل التنسيق 
العايل املس�توى إثر اندالع الحرب عى سوريا 
وبروز ال�دور الرتكي الفعال فيها، ما دفع إىل 
التعاون الكبري بني الطرفني والقتال سوياً يف 
بعض األحيان، إىل حني تس�ليم دمشق شمال 
سوريا بأكمله لهم مع املعدات العسكرية، يف 

خّطة لرتتيب األولويات العسكرية.
شّكل التدخل الرتكي املبارش عرب دعم تنظيم 
»داعش« يف الهج�وم عى عني العرب يف العام 
2014 نقط�ة تح�ول ح�ادة يف العالق�ة ب�ني 
الطرف�ني، لعجز دمش�ق ع�ن تقدي�م الدعم 
العس�كري لهم، م�ا هّيأ الفرصة لواش�نطن 
للدخ�ول عى خ�ّط دعمهم عس�كرياً مقابل 
فرص�ة تاريخية ال تع�وض، تتي�ح للواليات 
املتح�دة التموض�ع يف ش�مال رشق س�وريا 
واتخ�اذ املنطق�ة كمنص�ة رئيس�ية للتحكم 
بمس�ارات الداخ�ل الس�وري، كم�ا العراقي 
والرتكي، وما يرتك ذلك من آثار يف املرشوعني 
ال�رويس والصيني اللذين يس�تندان إىل إيران 
لنجاحهم�ا  أساس�يتني  وتركي�ا كركيزت�ني 
الجيوس�يايس  لبعديهم�ا  آس�يا  ق�ارة  يف 

والديمغرايف.
أث�ارت أحداث الحس�كة التي تع�رض الجزء 
املتبق�ي منها تحت س�لطة دمش�ق للحصار 
والضغط لغطاً كبرياً عى املس�توى السيايس 
السوري، بما يوحي بوجود مرشوع انفصايل 
وتش�كيل كيانية مس�تقلة اس�تناداً إىل دعم 
أمريك�ي غري واض�ح املعالم حت�ى اآلن، فهل 

هذا األمر ممكن؟
يقف ق�ادة الكرد حائرين اليوم بعد س�قوط 
اإلدارة  إىل  الديموقراطي�ني  وع�ودة  ترام�ب 
األمريكي�ة، فع�ى الرغ�م م�ن الترصيح�ات 
الرئي�س  لس�ان  ع�ى  الس�ابقة  األمريكي�ة 
األمريكي ج�و بايدن بدعم الكرد يف س�وريا، 
األمريكي�ة  السياس�ة  أن  يدرك�ون  فإنه�م 

محكومة بهاجسني هما روسيا والصني.
أما م�ا تبقى، فإنها تنظر إلي�ه وفقاً لقواعد 
فيه�ا  واألولوي�ة  املب�ارش،  غ�ري  االش�تباك 
الس�رتداد تركي�ا الت�ي خ�رج به�ا رئيس�ها 
إردوغان عن املسار العام ل�«الرشق األوسط 
الكب�ري« ال�ذي ت�م وضع أس�س مرشوعه يف 
مؤتم�ر »يس آيالن�د« يف الوالي�ات املتح�دة يف 
الع�ام 2004، وه�ي تش�ّكل أيض�اً العن�رص 

األهم يف التأثري يف الداخل الرويس باس�تخدام 
األقلي�ة املس�لمة الرتكية، إضاف�ة إىل التأثري 
يف جمهوريات آس�يا الوس�طى ذات األصول 

القومية الرتكية.
وال تخ�رج الص�ني عن ذلك بفع�ل التهديدات 
الرتكية باس�تخدام األقلية الرتكية اإليغورية 
يف زعزعة اس�تقرار إقليم شينغيانغ يف شمال 
غ�رب الص�ني، ال�ذي يمث�ل بمس�احته التي 
تتجاوز 1.6 مليون كم2 ممراً أساسياً للطرق 

الربية خارج الصني.
لذل�ك، ف�إن أولوية اس�رتداد تركيا بالنس�بة 
للوالي�ات املتح�دة تفوق بع�رشات األضعاف 
مصالح واش�نطن مع الكرد الذي�ن خذلتهم 
الع�ام  يف  الع�راق  كردس�تان  اس�تفتاء  يف 
2017، والعالق�ة األمريكية معهم لن تتجاوز 
اس�تخدامهم كورقة ضغط أساس�ية لتهديد 
الداخل الرتكي والضغط عى دمشق وطهران.
الك�رد  الق�ادة  يحم�ل  اآلخ�ر،  الجان�ب  يف 
هاجس�اً آخر يتمثل باالندف�اع الكبري لفريق 
ج�و باي�دن للع�ودة إىل االتفاق الن�ووي مع 
طهران، إلدراكهم بأنَّ اس�تعادة إيران تشكل 
حجر الزاوي�ة يف مواجهة املرشوعني الصيني 
للع�ودة  طه�ران  اس�تجابة  وأن  وال�رويس، 
إىل االتف�اق س�تكون ع�ى حس�اب التم�ّدد 
الّصين�ي وال�رويّس يف غرب آس�يا، الذي يمتّد 
من أفغانس�تان حتى ش�اطئ البحر األبيض 
املتوس�ط والبحر األحمر، وقب�ول إيران بذلك 

سيعطيها الّدور األساس يف كل غرب آسيا، إذ 
تعت�رب املؤرشات األولية الت�ي اتخذتها اإلدارة 
األمريكي�ة الجديدة نحو اليمن، مع اس�تبعاد 
الرياض وأبو ظبي والقاهرة من دائرة القرار 
األمريكي يف م�ا يتعلق بامللف النووي اإليراني 
- »وهي العواصم التي تدعم املرشوع الكردي 
يف الجزي�رة الس�ورية« - نقطة مثرية للقلق، 
فقد خ�ربوا خالل أكث�ر من قرن م�ن الزمن 
بأنه�م غالب�اً م�ا يدفع�ون ثم�ن الرصاعات 
الدولي�ة واإلقليمي�ة وم�ا يرتت�ب عليه�ا من 

اتفاقيات وتسويات جديدة.
ويف الس�ياق ذاته، يبدو ال�دور الرويس عامل 
تهديد أكثر من كونه فرصًة بالنس�بة إليهم، 
فعى الرغم من االجتماع الش�هري الذي جرى 
يف موسكو بني إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية 
ملجلس س�وريا الديموقراطية وقدري جميل 
رئي�س ح�زب اإلرادة الش�عبية املق�رب م�ن 
موس�كو، فإّن مج�يء إدارة أمريكية معادية 
بش�دة لألخ�رية قد يدف�ع ق�ادة الكرملني إىل 
التش�دد أكث�ر تجاهه�م، والنظ�ر إليهم من 
ال�رويس،  األمريك�ي  ال�رصاع  نظ�ر  وجه�ة 
والذهاب أبعد للتفاعل مع مطالبات دمش�ق 
بع�ودة كل األرايض الس�ورية الخارج�ة عن 

السيطرة الحكومية.
وهن�اك أيضاً العش�ائر العربية التي تش�كل 
النس�بة العددية األكرب يف محافظة الحسكة 
الت�ي تتعاط�ى بح�ذر م�ع س�يطرة الك�رد 

ع�ى التوجه�ات السياس�ية واالقتصادي�ة، 
تق�وم  ال�ذي  الس�وري  النف�ط  وخصوص�اً 
بتوزيع ريوعه عى بعض وجهائهم وش�يوخ 
عش�ائرهم، وهم قابلون لالنقضاض عليهم 
بفتن�ة ذات طاب�ع قوم�ي يف ح�ال تغ�ريت 

املسارات اإلقليمية القابلة للتحّقق.
إضافًة إىل كّل ذلك، هناك دمشق التي ال تقبل 
التعاط�ي معها تح�ت الضغ�ط، وخصوصاً 
إن تراف�ق ذل�ك مع دعم أمريك�ي، وهي التي 
اس�تطاعت خ�الل عق�ود امت�الك خ�ربة يف 
التعاط�ي م�ع الوق�ت ورفض كل م�ا تريده 
واش�نطن وما ال ينس�جم مع ما تريده هي، 
كم�ا تعترب العالقة مع الس�وريني من خارج 
إط�ار س�لطتها خط�اً أحم�ر، م�ا يدفعه�ا 
إىل التش�دد أكث�ر يف أي�ة مفاوض�ات معهم، 
وم�ن دون منحه�م أية مكاس�ب سياس�ية 

واقتصادية وثقافية.
يبدو أنَّ مس�تقبل الجزيرة السورية غامض 
املالم�ح، وال أف�ق ل�ه خ�ارج إط�ار الدول�ة 
الّس�ورية يف إط�ار م�رشوع وطني س�وري 
يحقق لجميع أبنائه فك�رة الرشاكة يف بنائه 
وانعكاس ذل�ك عليهم جميعاً، عى الرغم من 
أن�ه لن ي�رى النور إال بعد نهاي�ة الحرب عى 
الب�الد، حي�ث ال غنى للس�وريني الك�رد عن 
دمش�ق، وال غنى لدمش�ق عن كردها، وهما 
الل�ذان يتجنب�ان حت�ى اآلن الدخ�ول يف أي�ة 

مواجهة عسكرية ستعني الطالق الدائم.

 

نمضي ويبقى السراق..!
بقلم/ عيل عيل 

 لو أردنا رسد أحداث العام 2020 من باب الحدث األهم ثم املهم، لكان 
األمر يس�ريا يف بلدان العالم بتاريخها القديم والحديث عى حد س�واء. 
إذ ت�رتاوح األح�داث عادة بني وفاة ش�خصية مؤثرة او اس�تقالة غري 
متوقعة لرئيس او وزير، او نش�وب حرب، او حدوث فيضان او كارثة 
طبيعية، وغريها من املفاجآت التي تش�كل حدثا مميزا يف أيام السنة، 

وتبقى عالقة بذاكرة الجميع.
  أما يف عراق 2020 فقد مر عليه من األحداث مايفوق التصور ويتعدى 
ح�دود املفاج�أة، حيث كان بعضها أغ�رب حتى من أح�داث أفالم ال� 
ACTION  يف رعبها  ودمويتها والإنسانيتها. فيما شابت بعض أحداثه 
مواق�ف مخزية يندى لها جبني اإلنس�انية، تحى بها أبطال وساس�ة 

وقادة، اليمكن وصفها بكلمات اللوم والتوبيخ والعتب املعهودة.
   كما انطوى عام 2020 عى أحداث أخرى كان ل� )ابو رغال( حضور 
ب�ارز يف حيثياته�ا، إذ برع أحف�اده يف تطبيق ماورثوه عن�ه، وتعاملوا 
م�ع الخيانة بطريقة ال�� )UPDATE( فأضافوا اليه�ا معانَي وصورا 

جديدة. منها عى سبيل املثال ال الحرص:
- التعاون مع أعداء وأضداد س�بق أن شهد لهم التاريخ بما يكنونه اىل 

العراق والعراقيني من بغض وضغينة.. ومنها أيضا؛
- الول�وغ بالرق�ات والبلوغ فيها حدا اليمت بصل�ة اىل أي معنى من 
معان�ي الغرية والش�هامة املتوافر بعضها حتى عن�د قطاع الطرق. إذ 
يروى أن يف أحد األيام سطت مجموعة )حرامية( عى بيت من بيوتات 
بغ�داد، وكان خالي�ا من أهل�ه، وبعد أن وجه رئيس�هم باقي األفراد يف 
أخذ ما خف حمله وغال ثمنه، وأتموا عملهم )حس�ب األصول( رشعوا 
برزم مارسقوه استعدادا لرتك الدار، وبينما هم يف املطبخ رآى رئيسهم  
صحنا فيه مس�حوق أبي�ض، وبدافع الفضول مد ي�ده وأخذ )لطعة( 
من�ه، ليتبني ل�ه بعد ان تذوقه أنه »ملح الطع�ام«، فما كان منه إال أن 
أمر أصحابه قائال: )رجعوا املروقات جميعها(.. ففوجئوا بطلبه هذا 
وس�ألوه: )ليش عمي؟!( أجابهم: )صار بين�ا وبني أصحاب البيت زاد 

وملح(..!.  
  فل�و أردن�ا املقارنة واملقاربة بني مبدأ رئيس ال�� )حرامية( هذا وبني 
رساق ال� )ع�راق الجديد( لرأينا العجب العجاب يف طرق رسقتهم املال 
الع�ام والخاص عى حد س�واء، واألمثلة عى ه�ذا التحىص يف مقال او 
مق�ام مهما طال او ع�رض. فبدًءا من البطاق�ة التموينية ومفرداتها 
التي اليس�تقر بها قرار ب�ني موظفي وزارة التجارة املس�ؤولني عنها، 
ع�ى الرغم من تغيريهم باس�تمرار بأوامر إدارية.. م�رورا باالبتزازات 
املتفش�ية يف موضوع التعيينات يف مؤسس�ات البلد.. كذلك املش�اريع 
الوهمية واملقاوالت الفضائية التي التخلو منها املؤسس�ات التنفيذية 
عى األصعدة كافة وبالنش�اطات جميعها.. وص�وال اىل الرقات التي 
طالت املس�اكني املغلوب عى أمرهم.. ولن يقف تعدادنا للرقات عند 
رقم معني والينتهي بآخرها وأكربها، وهي موازنة البلد التي انزلقت يف 
بطون أش�خاص مع انزالق أرسار االستيالء عليها وانعدام حلول ألغاز 

استحواذها.
 ه�ذا غي�ض م�ن في�ض ماج�رى يف ع�ام 2020 امل�رتع بالفس�ادات 
بمراتبه�ا، والرقات بأصنافها عى يد مس�ؤولني باختالف مراكزهم 

ومناصبهم.. ومن الجدير بالذكر أنهم باقون معنا يف عام 2021..

بقلم/ حسين نعمة الكرعاوي
االنتخابات النيابية القادمة، لن تكون القشة التي 
تقس�م ظه�ر البعري، والحس�ابات السياس�ية لن 
ُيكتب لها النجاح، يف ظل نظام، أُريد لُه قدر النضج 
املبك�ر، وُقيض علي�ه بالتعددية املهلك�ة لألحزاب 

وتبعاتها.
القوى الشيعية..!

اغلب القوى الشيعية، تضع يف الحسبان، مرجعية 
النجف وثقلها، وحراك ترشين وإبعاده، سيما وأن 
االنتخابات تأتي يف وقت، ُيعي�د ألذهان العراقيني، 
مس�رية االحتجاجات الش�عبية، وم�ا رافقها من 

متغريات سيو اجتماعية.
التح�ركات إلحي�اء التحال�ف الوطن�ي، بتس�مية 
التحال�ف الط�ويل، وبمش�اركة كاف�ة املكون�ات، 
واالحتفاظ باألغلبية الشيعية، للحفاظ عى منصب 
رئاسة الحكومة، اما املالكي والعبادي، فلن تكون 
حساباتهم مختلفة عن اآلخر، مسارين مختلفني، 
والتحالف�ات م�ا بع�د االنتخاب�ات، حس�ب ثق�ل 
األص�وات وما يحصد من مقاعد نيابية، اما القوى 
األخرى، فمس�احاتهم معروفة، واس�تحقاقاتهم 
مضمون�ة، وُكٌل منه�م يس�عى للكس�ب الوف�ري، 
ويف ظ�ل كل ه�ذه املع�رتكات، س�ينتقل الكاظمي 
ويدخ�ل  الحزبي�ة،  إىل  الالحزبي�ة  مرحل�ة  م�ن 
االنتخابات باالعتماد عى مستشاريه، واستقطاب 
الشخصيات الترشينية، ومن كان معه يف الحكومة 
الحالية، وتبقى التفاهمات السياسية، الفيصل يف 

إعادة انتخابه رئيسا للوزراء من عدم ذلك.
القوى السنية..!

لطامل�ا كانت األحزاب الس�نية تبحث عن الزعامة، 
فهم يؤمن�ون دوما، ب�أن جماهريهم تبحث عمن 
يف الواجه�ة، س�يما م�ن يحف�ظ له�م مكانته�م 
واس�تحقاقاتهم أمام الش�يعة والك�ورد، ويف ظل 
ال�رصاع املحتدم بني الحلب�ويس ونظرائه يف الكفة 
األخرى، يعول رئي�س الربملان الحايل عى قربه من 

الجماهري يف الشارع االنباري، مقابل ثقل منافسيه 
يف ص�الح الدي�ن واملوص�ل، األمر ال�ذي لن يضيف 
الكث�ري للمعادل�ة القادمة، س�يما وأن مس�احات 
الرصاع الجديدة، ام�ا مضمونة، أو متقاتل عليها، 
وبغداد من ضمن املس�احات، ملا لبعض القوى من 
مقبولية داخلية ودعم خارجي وقرب من األحزاب 

يف املكونات األخرى.
القوى الكوردية..!

رصاع الس�ليمانية وأربيل، واس�تحقاق املوظفني 
والتبع�ات األمني�ة للقصف الرتك�ي، والتقاطعات 
اإلداري�ة يف املناط�ق املتن�ازع عليها، س�تثبت اما 
هيمنة »البارتي« من جديد، أو دخول »اليكتي« عى 
خط الرصاع اإلقليمي اوال، واإلداري ثانيا، سيما يف 
ظل تواجد االحزاب املعارضة  يف بعض املس�احات 
التي يشغلها االتحاد الوطني الكردستاني، مما قد 
ينعكس س�لبا ع�ى حكومة اإلقلي�م، إذا ما جائت 
املعادلة االنتخابية االتحادية، بما ال تشتهي سفن 

البارزاني.
هل سينتهي الرصاع..!

رصاٌع ُكت�ب ل�ه الحض�ور يف أكثر من اس�تحقاق، 
ولكن ترتيب األوراق قبل اإلنتخابات ال بعدها، من 
شأنه أن ُيضفي أجواًء مناسبة ومعربة عن النظام 
الديمقراط�ي، اما املس�تلزمات املطلوبة، فتقف يف 
مقدمته�ا إنهاء تواجد املظاهر املس�لحة، وهيمنة 
امل�ال الس�يايس، واالقتتال بالتقس�يط والتش�هري 
والتزوي�ر، فال الخيام يف بواب�ات املراكز اإلنتخابي 
تنتج حكومة، وال الفس�اد والرش�اوى وس�يطرة 
الس�الح تبني دولة، وتبقى األيام وليدة باألحداث، 
يف ظل تغري املعادالت اإلقليمية، وانعكاس�اتها عى 
العراق، فهل ستكون السياسة األمريكية-اإليرانية 
ح�ارضة، ام ان التح�ركات الداخلية س�توقف مد 
التدخ�الت الخارجية بإرادة وطنية، س�ؤال يوضع 
ع�ى طاولة الق�وى السياس�ية، والج�واب تفزره 

النتائج.

انتخابات ٢٠٢١ .. دوائر 
متعددة .. وأحزاب متنافسة



انتق�د مدرب امليناء عادل نارص أداء الطاقم 
التحكيم�ي ال�ذي ق�اد مب�اراة فريقه ضد 
القوة الجوية والت�ي انتهت ملصلحة األخري 

بهدفني مقابل هدف واحد.
وق�ال ن�ارص »أن�ا ال أحب�ذ الحدي�ث ع�ن 

التحكيم لكن املباراة شهدت أخطاء أثرت يف 
النتيجة وتس�ببت يف خسارة امليناء وفقدان 
ثالث نقاط، األمر مرتوك إىل لجنة الحكام يف 

اتحاد الكرة للوقوف عىل تلك األخطاء«.
وبني: »فريق�ي تعرض إلجه�اد كبري جراء 

ضغط املباريات حيث خضنا أربع مباريات 
يف ظرف 12 يوما ناهيك عن إجهاد الس�فر 
من البرصة إىل بغ�داد وبالتايل اإلرهاق ظهر 
عىل الفريق خصوصا يف الش�وط الثاني من 
املباراة«. وأش�ار: »أركز عىل املباراة األخرية 

من الجولة والتي س�تكون مع نفط الوسط 
يف ملعب�ه وعلينا أال نف�رط بنقاط املواجهة 

وإنهاء املرحلة األوىل برتتيب أفضل«.
يذك�ر أن امليناء يحت�ل املرك�ز الثاني عرش 

برصيد 20 نقطة.

ناصر ينتقدالتحكيم 
بعد الخسارة 
أمام الجوية االربعاء 10شباط 2021 
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التطبيعية تحدد موعد انطالق المرحلة الثانية 
وتصدُر جملة من العقوبات

رّبم�ا من قبيل الصدفة فقط أن يتزام�ن إعالن املدرب كاتانيتش 
الذي نقله املدير اإلداري باس�ل كوركيس بش�أن إعادة استدعاء 
أربع�ة العبني مغرتب�ني اىل صف�وف املنتخب وهم أحمد ياس�ني 
وبروا نوري وأس�امة رش�يد وجس�تن مريام، أن يتوافق مع هذا 

اإلعالن اعتذار الالعب املغرتب مهند جعاز.
ال�ذي كش�ف ع�ن س�بب ع�دم تمثيل�ه للمنتخ�ب الوطن�ي يف 
االستحقاقات املقبلة عرب صفحته عىل موقع التواصل االجتماعي 
بقوله »لم أرف�ض تمثيل املنتخب الوطني، أريد فقط الرتكيز مع 
فريقي )هاماربي( الس�ويدي لالس�تعداد للموس�م القادم« وانه 
أي جعاز يش�عر بالفخر عندما يرتدي قمي�ص املنتخب العراقي 
عىل خالف م�ا أعلنه كوركيس، املدي�ر اإلداري عن رفض الالعب 
مح�رتف الن�ادي املذك�ور، تمثي�ل املنتخب خالل االس�تحقاقات 

املقبل!
إع�الن كوركيس هذا أع�اد اىل الواجهة صفح�ة مملّة من الجدل 
العقي�م ال�ذي ال يخلو من التهّج�م عىل الالعب املغ�رتب من قبل 
بعض الالعبني الدوليني الس�ابقني مع كي�ل االتهامات الرخيصة 
بحّقه�م يف اس�طوانة بدت ُمع�ادة وال موجب له�ا، اىل الحّد الذي 
يصفه�م أحد هؤالء بالق�ول إنهم ال يج�ارون الالعب املحيل وإن 

تواجدهم مثلبة عىل املنتخب الذي يمثلونه بجواز السفر فقط.
الحقيق�ة أن ه�ذا الحدي�ث املع�ارص لدينا نظ�راً لحداث�ة تمثيل 
املغرتب�ني وقد اس�تهلكته دول العالم من حولن�ا، ووصلت عرص 

التجني�س والبح�ث عن املواه�ب، وليس 
مجرد انتظ�ار أبناء البل�د األصالء الذين 
دفعته�م ظروفهم وأهاليه�م اىل الهجرة 
ألس�باب معروفة، وأنا هنا ال أريد الدفاع 
عنهم باإلنابة أوالً وثانياً أن الس�احة ملن 
يجتهد ويبدع ويقّدم لفريق الوطن األول 

مستوى يليق بالتمثيل والترشيف.
والحقيق�ة إن الحديث ال يمس املغرتبني 
من الالعبني، بل يصل أيضاً اىل املحرتفني 
أحيان�اً وق�د ش�هدنا دع�وات متك�ّررة 

باعتم�اد الالع�ب املحيل فق�ط يف نظ�رة تراجعية قديم�ة جداً ال 
تواكب ما نحن فيه اآلن ألن التشكيلة تلعب برّمتها وملن يستحق 
التمثي�ل فعالً أياً كان مكانه مع االعرتاف بأن الالعب الذي ينتظم 
يف دوري�ات عاملية كبرية هو األفضل يف اإلع�داد والخربة بالتأكيد 

ألسباب معروفة وتخضع للمقارنة!
ومث�ال خلي�ط الالعبني املحلّي�ني واملغرتب�ني، طبقته ع�ّدة دول 
عربية، ومنه�ا منتخبنا الوطني العراق أيضاً، وعىل س�بيل املثال 
الجزائر املعروفة بدوري الكرة القوي املنتظم يوم دعمت املنتخب 
الوطن�ي الجزائري ب�14 العباً ُمغرتب�ًا يف أوروبا، لّبوا نداء الوطن 
وقّدموا مس�تويات مرّشفة ج�داً للعرب وأفريقيا ونجوم يش�ار 
اليهم من صف�وة الالعبني يف العالم، وكان ُيمكن للرقم أن يرتفع 

إىل 18 العباً جزائرياً ُمغرتباً.
ومثلهم فعل�ت املغرب وم�رص واألردن ودول أفريقية كثرية مثل 

الكامريون وغانا وساحل العاج ونيجرييا.
ولم نسمع بعد ذلك ما يقال عن االختالفات الرئيسية بني الالعب 
العرب�ي املحيل واملغرتب، بل إن الحال تج�اوز كرة القدم اىل بقية 
األلعاب الفردية والجماعية أيضاً طاملا كان من يمثل البلد هو من 
أصول�ه املعروفة، ويقيناً لدينا الكثري م�ن األبطال بحكم الهجرة 
الواس�عة، وهناك أبطال مالكمة ورّباع�ني مّثلوا منتخبات فنلندا 
والوالي�ات املتحدة، ومصارعني يف فرنس�ا والس�ويد وس�ويرسا 
نعرفهم بأسمائهم وانجازاتهم، وسّباحني، وأبطال ألعاب قوى يف 
اس�رتاليا وكندا أهِملوا وصاروا يمّثلون الغري، فيما نحن نخوض 
بحدي�ث املغرتب واملحيّل وننش�د بعد ذلك الحص�ول عىل ميدالية 

أوملبية!
إنه�ا دعوة خالص�ة أيها األخ�وة أن تتعاملوا بروحك�م العراقية 
األصيلة ونخوتكم ألهلكم هناك، فكلّنا لدينا أخوة وأعزّاء يعيشون 

يف املهجر، ويتوّقون للحظة تمثيل العراق بلدهم الحبيب.

مغرتب وحمرتف وحملي

محمد حمدي

اجتمع�ت لجن�ة املس�ابقات، يف مق�ر االتحاد، 
بحضور رئي�س اللجنة، الدكت�ور حيدر عويف، 
وأصدرت عددا من القرارات التي تخص تحديد 
موع�د انط�الق املرحل�ة الثانية ل�دوري الكرة 
املمت�از للموس�م ٢٠٢٠-٢٠٢١، ودعوة االندية 

ملناقشة آلية دوري الشباب.
حيث ح�ددت ي�وم التاس�ع عرش من الش�هر 
الح�ايل موعداً النط�الق املرحل�ة الثانية وكذلك 
الس�ماح لكل ن�اٍد مش�ارك يف ال�دوري املمتاز 
والدرج�ة االوىل بإضاف�ة خمس�ة العب�ني عىل 

الكشوفات خالل فرتة االنتقاالت. 
الهي�أة  االنضب�اط يف  اىل ذل�ك عق�دت لجن�ة 
التطبيعي�ة، اجتماع�ا ملناقش�ة تقارير مرشيف 
املباريات للنظر  يف اعرتاض�ات األندية، إضافة 
اىل مناقشة التجاوزات واإلساءات التي حصلت 

يف املباريات.
وتق�رَر يف االجتم�اع اعتب�ار فريق )بس�ماية( 
خ�ارسا بنتيجة )0-3( ام�ام فريق املحمودية، 
وذل�ك ملخالفت�ه اللوائ�ح والقوان�ني، اس�تنادا 
ألحكام املادة الثامنة / اوال/ مس�ابقات، قرارا 
قابال لالس�تئناف، عىل ان ي�رد مبلغ االعرتاض 
لفريق املحمودية بعد مرور سبعة ايام، او بعد 

مرور مصادقة لجنة االستئناف عليه. 
واعتب�ار فري�ق الزعي�م خ�ارسا بنتيج�ة )0-
3( ام�ام فري�ق الصوي�رة، اس�تنادا ألح�كام 
امل�ادة الثامنة /اوال/ مس�ابقات، ق�رارا قابل 
لالس�تئناف، وحرم�ان الالعب )ضياء حس�ني 
ع�كار( اربع مباريات اس�تنادا ألح�كام املادة 
الثامن�ة /اوال/ مس�ابقات، ق�رارا  غ�ري قابل 
لالس�تئناف اس�تنادا اىل احكام امل�ادة )128( 
انضباط، ع�ىل ان يعاد مبل�غ االعرتاض لنادي 
الصويرة.  وتق�رَر معاقبة مدرب فريق النجدة 
)به�اء كاظ�م( بحرمان�ه من مرافق�ة فريقه 
لث�الث مباريات اس�تنادا اىل احكام املادة )52( 
م�ن الئح�ة االنضب�اط، وذل�ك لتج�اوزه عىل 
الطاق�م التحكيمي ملباراة فريق�ه النجدة امام 
الخطوط، قرارا غري قابل لالس�تئناف، استنادا 

امل�ادة  اح�كام  )128( انضباط.اىل 

أفاد االتحاد العراقي لكرة الس�لة، 
ب�أن م�درب منتخب الع�راق لكرة 
الس�لة ابع�د اثن�ني م�ن تش�كيلة 
ال�ذي يس�تعد  الوطن�ي  املنتخ�ب 

لتصفيات كأس العالم.
وق�ال خالد نجم أم�ني رس االتحاد 
إن »مدرب املنتخب البوسني عزيز 
بك�ري ابع�د العب�ني من تش�كيلة 
س�ليم  صف�اء  وهم�ا  املنتخ�ب 
وخال�د كريم ألس�باب فنية وعدم 

جاهزيتهما بدنياً«.
واشار اىل ان »بكري يتابع الفريق 
العراق�ي ع�ن كث�ب ويف طريقه 
إبع�اد العب�ني بع�د التأك�د من 

مستوياتهم بشكل دقيق«.

وتاب�ع نجم أن »املنتخ�ب الوطني 
يواص�ل تدريباته يف قاعة الش�عب 
املغلقة استعدادا ملنافسات النافذة 
اآلس�يوية الثالث�ة املؤهل�ة لكأس 
العالم التي تستضيفها البحرين يف 

العرشين من الشهر الحايل«.
يذكر ان اللقاء االول ملنتخب العراق 
لكرة الس�لة يف املنافسات سيكون 
أمام منتخب الهند يف العرشين من 
ش�باط الح�ايل بالقاع�ة املذكورة 
عند الس�اعة الرابع�ة عرصا، فيما 
سيكون اللقاء الثاني أمام منتخب 
البل�د املضي�ف البحري�ن يف ال�22 
من الش�هر ذاته ويف ذات القاعة يف 

الساعة الثامنة مساًء.

بكير يستبعد العبين من تشكيلة 
منتخب السلة

حداد يصل العراق لاللتحاق بتدريبات الصقورفشل انتقال سعد ناطق ألهلي جدة

اليتش: رافائيل سيحل لغز هجوم القيثارة

تمس�كت إدارة الرشطة العراقي بمدافعها 
الدويل، سعد ناطق، ورفضت منحه البطاقة 
الدولية لالنتقال إىل األهيل السعودي، بعقد 

يمتد ملوسمني، بقيمة مليون دوالر.
وق�ال مصدر مطل�ع عىل املفاوض�ات، إن 
»الالعب أبدى رغبت�ه يف االنتقال إىل األهيل، 
وجرت األمور بش�كل طبيعي، وكان هناك 
تجاوب بني إدارت�ي الناديني، لكن الرشطة 

رفض فجأة التخيل عن الالعب«.
وأوض�ح أن »ذلك حدث، بعدما أبدى املدرب 
الرصبي للرشطة، إليتش، تمس�كه بس�عد 

ناط�ق، ال س�يما أن الفري�ق مقب�ل عىل 
آس�يا،  أبط�ال  دوري  يف  املش�اركة 

وبحاج�ة إىل تدعيم صفوفه، ال 
أن يتخىل عن العبيه«.

وقبل أن يغلق الرشطة 
الطريق أمام األهيل 

 ، ي د لس�عو ا
م�ع  ناق���ش 
امل������درب 
ني�ة  مكا إ

االنتق�االت  ف�رتة  خ�الل  البدي�ل،  إيج�اد 
الشتوية، لكن لم يصلوا إىل حل مثايل، وهو 
ما دفع اإلدارة إىل التمسك بالالعب، بحسب 

املصدر.
يشار إىل أن األهيل السعودي، انتظر 

التح�اق الالع�ب وحصول�ه عىل 
الس�اعات  حت�ى  االس�تغناء، 

األخرية من املريكاتو الشتوي.

اكد مدرب الرشطة الكس�ندر اليتش، 
ان املح�رتف الربازييل الجديد رفائيل، 

سيحل لغز مركز املهاجم يف النادي.
وقال اليتش ان »التعادل االخري امام 
الكهرب�اء ضمن ال�دور ال�17 من 
ال�دوري املمت�از، كان ق�د اخر 
الفريق خطوة نحو املنافسة 
عىل الص�دارة ولكن هذا حال 
كرة القدم ولن 
نتوق�ف عن�د 
ه�ذه املباراة، 
س�نكمل  ب�ل 
ت  ي�ا ر ملبا ا
وعينن�ا  البقي�ة 

عىل الصدارة«.

واشاد املدرب بامكنيات املهاجم الربازييل 
الجدي�د رافائي�ل ع�ىل ام�ل التعوي�ض 
وح�ل اللغ�ز الهجومي ال�ذي يعاني منه 
الفري�ق خاصة يف ضل االصابات الكثرية 

للفري�ق«.
املقبل�ة  »املباري�ات  ان  اىل  واش�ار 

للفري�ق س�تكون اق�وى واصعب 
ولك�ن هناك عزم ع�ىل خطف كل 
نق�اط املباري�ات والتفك�ري بكل 

مباراة بشكل منفرد«.
الرشط�ة  ان  بالذك�ر  الجدي�ر 
حالي�ا يف املرك�ز الثال�ث برصيد 
32 نط�ة بف�ارق 3 نق�اط ع�ن 
املتصدر القوة الجوية ومتساوي 

بالنقاط مع الوصيف الزوراء.

وصل إحسان حداد، العب منتخب 
األردن، إىل العراق، تمهيًدا لاللتحاق 
بالتدريبات الجماعية لفريق القوة 

الجوية.
الرسمي  الحس�اب  وأشار 
لنادي الق�وة الجوية عرب 
»فيس ب�وك«، إىل أن حداد 
السفري  باس�تقبال  حظي 

األردني يف العراق.
كان ح�داد، اس�تأذن الجهاز 
األردن�ي  للمنتخ�ب  الفن�ي 
ملغادرة املعس�كر يف دبي بهدف 
إتم�ام إج�راءات انتقال�ه للق�وة 

الجوية.
وتعترب هذه التجربة األوىل لحداد يف 
العراق، حيث يأمل الالعب يف تقديم 
اإلضاف�ة الفنية املطلوب�ة لفريقه 
الجدي�د. ويعد حداد م�ن الالعبني 
اللعب  املميزي�ن حي�ث يس�تطيع 
يف أكث�ر م�ن مركز )ظه�ري أيمن، 
أيم�ن(، ولعب  وارت�كاز، وجن�اح 
ألكثر م�ن فري�ق يف األردن أبرزها 

الرمثا والوحدات والفيصيل.

تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي نف�ط 
الوسط مع العب الزوراء الشاب مصطفى 
حس�ن لتمثي�ل الفري�ق كثان�ي صفقاته 
بف�رتة االنتق�االت الش�توية. وق�ال مدير 
الفريق نبيل عباس إن »مصطفى حس�ن 

هو ثاني صفقات النادي الش�توية بعد أن 
ت�م التعاقد م�ع الالعب وليد س�الم قادما 

من زاخو«.
وب�ني: »الالع�ب ب�دأ يف خ�وض تدريبات 
الفريق قبل أي�ام تحت إرشاف املدرب عبد 

الغني ش�هد ونأمل أن يكون إضافة جيدة 
للخط األمامي لفريق نفط الوسط يف قادم 
املباريات«. وأش�ار إىل أن هناك مفاوضات 
جاري�ة م�ع ع�دد م�ن الالعبني م�ن أجل 
إنه�اء تل�ك الصفق�ات وضمه�ا للفري�ق 

بش�كل رسمي، الس�يما وأن نفط الوسط 
يسعى الستعادة موقعه يف الئحة الرتتيب. 
يذك�ر أن ف�رتة االنتقاالت الش�توية بدأت 
مطلع الش�هر الجاري وتنته�ي يف الثامن 

والعرشين منه.

نفط الوسط يضم مصطفى حسن



أب�دى األملان�ي هان�ز فلي�ك، م�درب باي�رن ميونخ، 
س�عادته بالف�وز ال�ذي حقق�ه فريقه عىل حس�اب 
األه�ي املرصي )2-0(، يف نص�ف نهائي كأس العالم 
لألندية، املقامة حالًي�ا يف قطر.وقال فليك، يف املؤتمر 
الصحف�ي عقب اللقاء: »حققنا فوًزا مس�تحًقا عىل 
األه�ي، فق�د كنا األفضل ع�ىل مدار ش�وطي اللقاء، 
وكان بامكاننا تحقيق فوز أفضل من ذلك، وتحقيقنا 
الفوز ال يعني أنني راض عن األداء«.وأضاف: »قدمنا 
إىل هن�ا من أجل الف�وز بلقب البطول�ة، واآلن أمامنا 
مباراة ي�وم الخميس أمام تجريس املكس�يكي، وأنا 
ش�اهدت مباراته أمس، وهو فري�ق يتمتع بالرسعة 
أن  » س�نحاول  العالية«.وتاب�ع:  البدني�ة  واللياق�ة 

نحصل عىل الراحة الكافية ونس�تعد بشكل جيد لهذا 
اللق�اء املهم فنح�ن نري�د أن نكتب التاري�خ بالفوز 
بالبطولة، للحصول عىل السداس�ية رغ�م أن املباراة 
النهائي�ة ل�ن تك�ون س�هلة«.وعن تجرب�ة اللعب يف 
قط�ر أمام الجماهري رغم ظروف جائحة كورونا أكد 
امل�درب األملاني أنه كان أمرًا جيًدا بعد فرتة من اللعب 
أمام مدرجات خالية.واختتم: »لقد توقعت أن األهي 
س�يلعب به�ذه الطريقة عندما يس�تحوذ عىل الكرة، 
وه�م يمتلكون العبني ممتازين جًدا. ش�خصًيا كنت 
منبهرًا بأس�لوب وخطة لعب الفريق ومدربهم، لكننا 
حققن�ا املهم وهو الف�وز باملباراة والتأه�ل للنهائي 

لنقرتب خطوة جديدة من تحقيق اللقب«.

يملك بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت س�يتي، 
فلس�فته الخاص�ة الت�ي جعلت من�ه أحد أفضل 

املدربني يف العالم بالعقد األخري.
ومن وجه�ات النظر التي يؤمن به�ا كثريًا أن ما 
نجح املوس�م املايض، ليس بال�رورة أن ينجح 
هذا املوس�م، والعكس الصحيح فما فشل سابًقا 
م�ن املمك�ن أن يمنح�ه التف�وق اآلن، فاألم�ور 

تتطور بشكل مستمر.

هيمنة السيتي
وكان الس�بب الرئييس يف هيمنة السيتي األخرية، 
ه�ي الق�وة الدفاعي�ة الكب�رية التي تمت�ع بها، 
حيث لم تهتز ش�باكه س�وى بهدف وحيد يف آخر 
9 مباري�ات خاضه�ا يف الربيمريلي�ج، وحتى هذا 
اله�دف أت�ى يف الدقائ�ق األخرية أمام تش�يليس، 
وحينه�ا كان الفريق�ان يتس�اويان يف النق�اط، 

واآلن يتألق السيتي ويعاني البلوز.
ويبقى الس�ؤال ما ال�رس وراء ذلك التغري الكبري؟ 
ويرى بيب أن س�نوات من العمل هي من 
تس�اعد الفري�ق ع�ىل ذل�ك، إال أن 

اإلحصائي�ات تش�ري إىل ضغط العبي مانشس�رت 
سيتي عىل الخصوم بصورة أقل من السابق.

ومع ذلك يرفض جوارديوال تلك الفكرة ويقول إن 
فريقه ال يزال يلعب 60 مرتًا أمام مرماه.وبالنظر 
إىل اإلحصائي�ات، نج�د أن مع�دل التمريرات التي 
يس�مح به�ا مانشس�رت س�يتي للخص�م يف بناء 
هجمت�ه وصل�ت إىل 11.5 تمري�رة هذا املوس�م، 
ذل�ك الرقم الذي بلغ 8.3 تمريرة فقط يف موس�م 
)2017- 2018(، بفض�ل الضغ�ط الكبري حينها 
لالعب�ي الس�يتي.ويميل بيب اآلن إلغالق وس�ط 
امللع�ب بصورة أكرب، م�ن خالل دف�ع الظهريين 
إىل الداخل ب�داًل من االعتماد عليهم عىل األطراف، 
وذلك يف املباريات الصعب�ة، أما يف مواجهات مثل 
بريني فولهام ووس�ت بروميتش فيعتمد عليهم 
عىل األطراف بص�ورة طبيعية، فاألمر يعتمد عىل 

الخصم.

دفاع صلب
أيًضا،  وبحس�ب بي�ب 

األس�باب  من 

األخ�رى وراء الس�جل الدفاعي املميز ملانشس�رت 
س�يتي، ه�و امتالك الفري�ق للكرة بنس�بة %67 
معظ�م الوق�ت، وبالتايل تقل ف�رص الخصوم يف 
تسجيل األهداف، ويصبح االعتماد عىل الهجمات 

املرتدة والكرات الثابتة هو الحل الوحيد.
وبالفعل يملك مانشس�رت س�يتي أع�ىل معدل يف 
االس�تحواذ عىل الكرة بني ف�رق الربيمريليج هذا 
املوسم والذي بلغ 65.4% يف املباراة الواحدة.وقال 
بيب جوارديوال »ال يمكن الفوز باأللقاب وخاصة 
الربيمريلي�ج، إذا كان�ت ش�باك تس�تقبل الكثري 
م�ن األهداف، يف املوس�م املايض اهتزت ش�باكنا 

بأهداف أكثر من املعتاد«،.
ويتح�دث جواردي�وال م�ن مرك�ز ق�وة بالفعل، 
فربشلونة تحت قيادته امتلك أقوى سجل دفاعي 
يف السنوات الثالث التي توج خاللها بلقب الدوري 
هن�اك، وتك�رر األم�ر ذاته م�ع باي�رن ميونيخ.

ولتحقي�ق ذل�ك يفض�ل جواردي�وال اللع�ب 50 
أو 60 م�رًتا أم�ام مرم�اه، ملنح الثب�ات الدفاعي 
لفريقه، وتعزيز فرصه يف تسجيل األهداف وعدم 

استقبالها.

قيمة دياز
تحسن مستوى السيتي كثريًا هذا املوسم ولم يعد 
يعاني م�ن الهجمات املرتدة منذ الخس�ارة أمام 

توتنهام يف شهر ترشين الثاني املايض.
كما بلغ معدل الف�رص الكبرية التي يتعرض لها 
مرم�ى الفريق هذا املوس�م 0.9 فرصة واحدة يف 
املباراة، باملقارنة مع 1.55 فرصة املوسم املايض.

كم�ا ارتف�ع مس�توى مدافعي الس�يتي بش�كل 
ملح�وظ، فلم يع�د املدافع�ني يرتكب�وا األخطاء 
الت�ي ت�ؤدي إىل تس�ديدات 

ع�ىل مرماهم مثل 
س�م  ا ملو ا

املاضية.

فلسفة غوارديوال الهجومية تبني جدارا صلبا لقلعة مانشستر سيتي

فليك يشيد
 بأسلوب األهلي 

المصري
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أعلن ن�ادي بوروس�يا مونش�نجالدباخ األملاني، إقام�ة مباراة 
الذهاب مع مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي، يف ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا بالعاصمة املجرية بودابس�ت يف الرابع والعرشين 

من الشهر الجاري.
ويرجع السبب يف نقل مكان املباراة إىل فرض السلطات األملانية 
حظ�ر دخول عىل الدول ذات املخاط�ر العالية لطفرات فريوس 

حتى الس�ابع عرش كورون�ا، ويس�تمر ه�ذا الحظر 
األقل.م�ن الش�هر الج�اري عىل 

اإلنجليزي�ة  الصح�ف  اهتم�ت 
بتهدي�دات القت�ل الت�ي تلقاها 
الحك�م مايك دي�ن، عىل خلفية 
ط�رده كل م�ن ي�ان بيدناري�ك 
وتوماس  س�اوثهامبتون  العب 

سوتشيك العب وست هام.
»دي�ي  صحيف�ة  وعنون�ت 
لبامف�ورد«،   100« تليج�راف«: 
يف إش�ارة إىل تس�جيل مهاج�م ليدز 
يونايت�د هدف�ه رقم 100 يف مس�ريته 
االحرتافية يف فوز فريقه عىل كريستال 
األس�فل  )2-0(.ويف  بنتيج�ة  ب�االس 
كتب�ت: »الحكم دي�ن يس�تدعي الرشطة 

بعد تهدي�دات القت�ل لعائلته«.أما صحيفة 
»م�ريور« فعنون�ت: »دي�ن يرتاج�ع بع�د 
تهدي�دات القت�ل.. الحك�م يطل�ب االبتعاد 
عن قائم�ة نهاية األس�بوع بعد اس�تدعاء 

الرشطة للتحقيق يف الرسائل املقززة«.
وكتب�ت يف الجان�ب: »س�يلفا: يمكنن�ا أن 
نجن�ي الكث�ري«، ليصب�ح بريناردو س�يلفا 
أول الع�ب م�ن مانشس�رت س�يتي يتحدث 
ع�ن إمكاني�ة تتوي�ج فريق�ه بالرباعي�ة 
ه�ذا املوس�م.ومن جانبه�ا عنون�ت »ديي 
س�تار«: »رع�ب تهدي�دات القت�ل للحكم.. 
دين يحصل ع�ىل الراحة بعدما اس�تهدفت 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي أرسته«.ويف 

الجانب كتب�ت: »بوجبا يرب بانتكاس�ة 
جديدة«، يف إش�ارة إىل احتمال غياب الالعب 
الفرن�يس ع�ن املالعب ملدة تصل إىل الش�هر 
بس�بب اإلصابة.وبدوره�ا عنون�ت »دي�ي 

إكسربيس«: »سيلفا: سنذهب للرباعية«.
ويف األس�فل كتب�ت: »دي�ن يرتاج�ع بع�د 
»م�رتو«:  عنون�ت  القتل«.كم�ا  تهدي�دات 
»الحك�م دين يواج�ه تهدي�دات القتل«.ويف 
األعىل كتبت: »إصاب�ة بوجبا رضبة ألويل«.
أم�ا صحيف�ة »الجارديان« فكتب�ت: »دين 
يحصل ع�ىل الراحة بعد االنته�اك.. الحكم 
يتلق�ى تهدي�دات بالقتل ع�رب االنرتنت بعد 

البطاقة الحمراء«.

أك�د البلجيك�ي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، أن اإلصابات ليس�ت نهاية العالم، مش�رًيا يف 
الوق�ت ذاته إىل أنه كان يش�جع آرس�نال.وقال ه�ازارد، يف ترصيحات نقلته�ا إذاعة »كادينا 
كوبي« اإلس�بانية: »عندم�ا أتعرض لإلصابة وأضط�ر إىل البقاء يف املنزل تس�اعدني عائلتي 
يف تج�اوز األم�ر، لذلك أنا محظوظ للغاية«.وأضاف: »اإلصابات ليس�ت نهاي�ة العالم، ألنني 
أستطيع قضاء الوقت مع عائلتي وأطفايل، عندما تكون مصاًبا وحدك، قد يكون األمر صعًبا، 
لك�ن عائلتي تدعمني«.وتاب�ع: »عندما تكون مصاًب�ا يمكنك القيام بأش�ياء كثرية، يمكنك 
العمل لتتعاىف بشكل أرسع، لكن اإلصابات التي عانيت منها تتطلب وقًتا للشفاء، وعّي فقط 
االنتظار والعمل بجد لكي أتحس�ن، فعندما أكون يف املنزل يمكنني أيًضا االستمتاع بالوقت مع 

العائلة«.

س�لط دييجو س�يميوني مدرب 
أتلتيك�و مدري�د عق�ب التع�ادل 

2-2 مع س�لتافيجو، الضوء عىل 
أن فريق�ه تلق�ى 10 أه�داف خالل 

آخر 10 مباريات.
وأشار يف الوقت ذاته إىل أن هناك »أمور 

إيجابية وأخرى سلبية« بعد اللقاء.
وأوض�ح خ�الل املؤتم�ر الصحفي بعد 
املباراة: »ينبغي النظر إىل األرقام وتأملها 
ننا ودراس�تها واالهتمام به�ا. ومن املؤكد  أ
األه�داف  م�ن  الكث�ري  يف نس�تقبل 
يف هذه املباريات. س�يكون علينا التحسن 

لي�س  والفري�ق  امله�م،  الج�زء  يف ه�ذا 
أفضل حاالته اآلن«.

ورأى امل�درب األرجنتين�ي أن التعادل نتيجة 
عادلة حيث اعرتف: »لم نستحق الهدف األول 

خالل الوق�ت اإلضايف م�ن الش�وط األول وردوا 
هم بهدف يف الوقت املحتس�ب ب�دال من الضائع يف 

الشوط الثاني«.
وأثنى س�يميوني عىل منافسه قائال: »يلعب سلتا فيجو عىل نحو رائع، يقدم كرة 
قدم متكاملة. أظن أنه لم تس�نح فرص عديدة للتهديف س�واء لنا أو لهم، لكنهم 

تفوقوا علينا من حيث االنتشار«.
وعن الغيابات التي أثرت عىل فريقه بس�بب اإلصابات بكوفيد-19، حذر »تشولو« 
م�ن أن »اإلصابات« ال تمس فريقه »فقط« بل »املجتمع كله«، مربزا أن الجميع يف 

أتلتيكو يحاول االهتمام بسالمة الالعبني.
وتاب�ع: »نحن يف ف�رتة حرجة بالنس�بة للمجتمع والعال�م، معق�دة للغاية. نريد 
الحفاظ عىل أنفس�نا. نحن مس�تعدون لحدوث ذلك لدين�ا، هناك العبني ينتظرون 
الفرصة كي يحس�نوا اس�تغاللها وأتمنى الش�فاء العاجل للمصاب�ني كي يلحقوا 

بالفريق ويواصلوا املنافسة«.

هازارد: اإلصابات ليست نهاية العالم

بودابست تحتضن مواجهة
 مونشنجالدباخ والسيتي

ادت الى تصدره البريميرليغ..

راموس

سيميوني 
يؤكد معاناة 

االتلتيكو 
دفاعيًا

رباعية سيلفا في صدر صحف إنجلترا

اإلس�باني  تح�دث 
رام�وس،  س�ريجيو 
قائد ري�ال مدري�د ألول 
العملية  إجرائ�ه  مرة عقب 
الجراحية، إث�ر تعرضه إلصابة 
يف الركبة.وكتب راموس، عىل حسابه 
توي�رت:  االجتماع�ي  التواص�ل  بموق�ع 
»مرحًبا بالجميع! كل يشء يس�ري مثلما 
ُخط�ط ل�ه. أفك�ر بالفع�ل يف الع�ودة إىل 
العم�ل وإىل امللع�ب يف أرسع وقت ممكن. 
شكرا جزيال عىل كل الرسائل والدعم«.

وأضاف: »يف النهاية، اضطررت إلجراء 

عملي�ة جراحية. ال أحد يحب أن يكون يف هذا املوقف، 
لك�ن كل يشء أصبح اآلن رائعا بفض�ل الله«.وتابع: 
»كان�ت العملية بناء عىل نصيحة طبية ولم يكن لدي 
أي خيار آخر. أردت فقط أن أقول إنني سعيد بكيفية 
تحول األمور وس�أحاول العودة يف أقرب وقت ممكن 
ملس�اعدة الفريق، ألن�ه ال يزال هناك وق�ت طويل يف 

املوسم الحايل«.
وواص�ل: »أود أيضا أن أش�كر الدكت�ور اليز وفريقه 
ع�ىل املعامل�ة الرائع�ة والعمل ال�ذي قاموا ب�ه أثناء 
الجراحة«.وأتم: »كيف أس�تطيع أال أشكركم جميعا 
عىل رس�ائل املودة التي ملس�ت قلب�ي وتدفعني نحو 

العودة بقوة«.

سان جيرمان يخسر دي ماريا
 في دوري االبطال

: اضطررت إلجراء عملية جراحية

خرس باريس سان جريمان جهود أحد العبيه البارزين يف 
املباراة املرتقبة أمام برش�لونة، األسبوع املقبل، يف ذهاب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان النج�م األرجنتين�ي آنخيل دي ماريا، جناح س�ان 
جريم�ان، غادر مباراة مارس�يليا، األحد امل�ايض، مبكرًا 

بعدما سقط عىل األرض متأثرا بآالم عضلية.
ووفًقا لصحيفة »لو باريزيان« الفرنسية، فإن دي ماريا 
لن يس�افر مع بعثة باريس إىل برشلونة، حيث أن الوقت 

املتبقي عىل املباراة غري كاٍف لتعافيه من اإلصابة.
وأش�ارت إىل أن كيل�ور ناف�اس ومارك�و فرياتي، نجمي 
باري�س، ل�ن يش�اركا ضد كان، الي�وم األربع�اء، يف دور 

ال�32 من كأس فرنسا.
وأوضحت أن نافاس لم يتعاف بعد من إصابته يف »عضلة 
املقرب«، بينما س�يتم اس�تبعاد فرياتي كإجراء احرتازي 

قبل موقعة برشلونة.
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أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

التعلي�م هو ليس تعلم الحقائ�ق، إنما هو تدريب العقل عىل 
التفكري. يوجد طريقتان للعيش إما أن تعيش وترى كل يشء 
معج�زة أو تعي�ش وال ت�رى أي يشء معجزة. لدين�ا القدرة 
ع�ىل اإلختيار إما أن نحرم األس�لحة الذرية أو نواجه اإلبادة 
الش�املة ، والقومية هي من أمراض الطفولة وهي حصبة 
الجن�س البرشى ، وكتبنا املدرس�ية تمج�د الحروب وتخفي 
فظائعه�ا وتغرس الكراهية يف رشايني االطفال .. وأنا أفضل 
تدري�س الس�ام ع�ىل تدريس الح�رب وتدري�س الحب عىل 
تدريس الكراهية. إن كان بيتك من زجاج .. فا تقذف الناس 
بالحجر. إننا سجناء حواسنا املحدودة ولهذا نعجز عن رؤية 
الحقيقة وتصورها. ال يمكننا حل مش�كلة بإستخدام نفس 

العقلية التي أنشأتها

حفاة سنلقى دروب املمات

فماذا سنحصُد بعد الوفاة؟

أنرجو الجنان ككّل التقاة؟

أم الناَر َنْصىل ... فهل من نجاة؟

فما ينفُع العبَد قبل الَفوات 

ليأوَي جْذال بثوب الُرفات؟!

فماذا زرعنا بدرب الحياة؟

فهل من حصاٍد بغرِي َنبات؟! 

فبدُء الغراس بدين الُتقاة

دعانا إليِه نبي الُهداة

دروب الهداة ونور الصاة

وجوٍد تجىّل بصدق الزكاة 

وترقى إلينا ُعلوم الُبناة  

تربي عقوال بعذب الفرات

ومسِك الِغراِس بأحىل صفات 

ُتديُم الوئاَم بدفء الّصات  

حصاد 

غازي المهر

املراقب العراقي/ متابعة...
 حي�ث مص�در رؤى متع�ددة وإثنيات 
متداخل�ة وحض�ارات متعاقب�ة لفنون 
أصيلة، أع�اد صياغتها واس�تفاد منها 
الف�ن الغربي الحدي�ث يف تجاور ألوانها 
الرصيح�ة وتكويناته�ا االفريقية، من 
الع�اج واألبن�وس  أقنع�ة ومنحوت�ات 
وتجارب مدرس�ة الخرطوم، التي كانت 
نت�اج تاقح الف�ن العرب�ي باالفريقي، 
كالتقاء بني الزخ�رف االفريقي والخط 
العرب�ي املتمثلة يف فن الرشافة، تجارب 
تتنوع وتتعدد، حس�ب رؤى أصحابها، 
ترتقي يف خطابها التش�كييل مستعملة 
صياغ�ات  يف  املحلي�ة  موضوعاته�ا 
مع�ارصة، أزي�اء النس�اء بتناغم لوني 
جمي�ل، أس�واق ومنتج�ات العط�ارة، 
املعروض�ة كأنها  املنس�وجات  وأل�وان 
أعم�ال فني�ة ت�م تأثيثه�ا يف فضاءات 
الس�وق  رحل�ة  املفتوح�ة،  املتاح�ف 
والح�رص  املاش�ية  أس�واق  اليومي�ة، 
والفخ�ار، املطاعم الش�عبية واملقاهي 

حدي�ث  األصي�ل،  بفنه�ا  العتيق�ة 
والحف�ات  املول�د  تجم�ع  �ائني،  الَْمشَّ
الش�عبية، الباع�ة املتجول�ني، الطريق 
إىل ص�اة الفج�ر، رس�ومات الحيطان 
من حض�ارة النوب�ة املمتدة من�ذ أكثر 
من س�بعة آالف س�نة بأنفاسها األوىل 

وطزاجة املنجز الفني الحديث.

رسد س�رية اإلنسان يف معاناته اليومية 
بفرح�ه وحزن�ه، يف آمال�ه وتطلعات�ه، 
البس�يطة  الش�عبية  الحي�اة  قص�ص 
فالفنان صالح عبدو يقرتب من الناس 
قراه�م،  وأزق�ة  بيوته�م  يف  العادي�ني 
ع�ىل ضفاف النه�ر حيث بي�وت الطني 
كأنها مقاطع مص�ورة لحلم من حياة 
النوبيني األوائل، الطبيعة البكر الخالية 
من لعن�ة التكنولوجيا بكل منغصاتها، 
إىل  املصل�ني  ورفق�ة  الفج�ر  نس�مات 
املس�اجد، أطف�ال يف حال�ة لع�ب م�ع 
طفولته�م األوىل، نس�اء يف طريقهم إىل 
زيارة صباحية، بائع�ة البخور، عربات 
القط�ار، األش�جار والنخي�ل، حق�ول 

ممت�دة عىل مد الب�رص، ما ت�راه العني 
وم�ا ال ت�راه، املهملة من ص�ور الحياة 
تتحول إىل صور أكثر أهمية بفعل رؤية 
الفن�ان، فالطاق�ة التعبريي�ة الكامن�ة 
يف تجربت�ه تح�ول األش�ياء العادية إىل 
حالته�ا األجم�ل بإضفائ�ه م�ن روحه 
املبدع�ة أل�ق اللق�اء ووح�دة الجم�ال 
الطبيعي من ألوان متناغمة، وتكوينات 
تتخذ زوايا غاي�ة يف الروعة، حالة فنان 
يراقب الحياة بدهش�ة األطفال وبوعي 
وتفكري املدرك ألمور التشكيل وقضاياه 

املعارصة.
ائني مثا الفنان ينقل إليك  حديث الَْمشَّ
أحاديثهم ويسمعك كامهم بتلك القدرة 
الهائلة يف التلوي�ن والتعبري، واهتمامه 
بأدق التفاصيل بخفة وإتقان كالخوض 
يف قضايا الوطن والسياس�ة عرب رحلة 
يب�دأ بلقاء الثاثة من الس�وق إىل حيث 
يس�كن كل واحد منهم يف تل�ك القرية، 
يف حدي�ث مفعم باملش�اعر اإلنس�انية. 
مائيات الفن�ان تحي�ل إىل ذاكرة أخرى 
أكثر جماال وش�فافية، كأنها صور من 
املخيلة تم اس�تدعائها يف لحظات نشوة 
اس�تثنائية عاب�رة لش�اعرية اللحظة، 
فاملتفرج يش�ارك الفنان متعة الفرجة 
ومخيل�ة التأويل، الكل ينس�ج قصصه 
الش�خصية وآمالها الظاهرة والباطنة، 
حسب رؤيته وأفكاره، ثقافته ومعرفته 

التشكيلية.

حديث المشائين ورحلة السوق اليومية في لوحات صالح عبدو
 يطالعنا الفن السوداين األنيق من وقت إىل آخر بتجارب 
طازج��ة ومع��ارصة ج��دا، كتجرب��ة الفن��ان صال��ح عب��دو 
تس��تقي مفرداتها م��ن محيطه��ا وتعتمد ع��ى مرتكزات 

فكرية من ثنائية الصحراء والغابة،

 املراقب العراقي/ متابعة...
»طاسلوجة« هو اسم الحّي الذي 
أُقيَم عىل أرضه هذا العام معرض 
يف  للكت�اب  ال�دويل  الّس�ليمانية 
إقليم كردس�تان وكان املكان قبل 
س�نتني مهج�ورا لي�س فيه غري 
مطعم كباب، ومركز رشطة يقوم 
القادم�ني من  بفح�ص هوّي�ات 
»املرك�ز«- أي بقية أرض العراق- 
اس�م  ص�ار  اإلقلي�م.  قاصدي�ن 
الح�ّي الي�وَم »مدين�ة املعارض«، 
وللكت�ب،  ولألث�اث،  للس�يارات، 
.أغل�ب زّوار املع�رض من الجنس 
األلط�ف، الش�باب أكث�ر حضوراً 
من الذين يف سّني؛ عمر األساتذة. 
الكت�ب املطلوب�ة ه�ي الخاص�ة 
الطب�خ  وف�ن  األطف�ال  برتبي�ة 
واألزي�اء، باإلضاف�ة إىل مذك�رات 
األجان�ب  وال�وزراء،  الرؤس�اء 

الع�رب. وعناويُن  منه�م ولي�س 
مث�ريٌة أخ�رى مثل »كي�ف تصري 
مليون�رياً«، و«تكوين الّش�خصية 
يف س�تة أيام«، وكتاب يحمل هذا 
الغريب: »بن�اء عبقرية  العن�وان 
طفلك«.م�ا الذي يتعلّم�ه القارئ 
م�ن كت�ب تحم�ل عناوي�ن مثل: 
»كيف تصبح جي�داً يف أّي يشء يف 

ساعتني فقط«، »نصيحة للتغلب 
»اتخ�اذ  اليوم�ي«،  التوت�ر  ع�ىل 
الق�رار وح�ّل املش�كات«، »كيف 
ترّبي طفل�ك ليصب�ح مليونرياً«.

يكذب مؤلف�و هذه الكت�ب، لكن 
كتبه�م تنت�رش ب�ني الن�اس ألن 
الكذب املستعمل يكون من النوع 
الصادق، أي أنه�م يبذلون جهودا 

عظيم�ة يف تأليفها، فتغدو أفضل 
ح�االً م�ن الص�دق ال�ذي يرمي�ه 
صاحب�ه بما يؤدي�ه إليه ظّنه من 
األخ�رية  الس�نني  يف  يق�ني.  دون 
صار لهذه املطبوعات دور خاصة 
للن�رش، واملع�ارض يف كل م�كان 
تزّين بها واجهاته�ا، يف الوقت ال
sذي يق�ّل في�ه الطلب ع�ىل كتب 
األدب والعلم والفلسفة واالجتماع 

والفكر.
ُيطلق عىل هذه الكتب اسم »الكتب 
الرديئ�ة الجيدة«، وه�ي املؤلفات 
التي تحّق�ق أعىل مبيعات عىل مّر 
الس�نني، وهذا األمر غامض حقاً 
ويحتاج إىل دراس�ة. إن كل إنسان 
يمتلك خصوصيته الذاتية املتفردة 
أق�داس  وق�دس  ع�اّم،  بش�كل 
شخصيتك يكش�فها الكتاب الذي 

تحمله يف حقيبتك.

»كيف تصير مليونيرًا« و»بناء عبقرية طفلك« ابرز ما حواه معرض السليمانية للكتاب ! 

 »سليل الغيمة« فردية اإلنسان وعزلته وهشاشة وجوده وتسرب الحياة من بين يديه
 فداحة المعنى ومرارة التعبير  

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
رض�ا  والش�اعر  الناق�د  ي�رى    
»س�ليل  مجموع�ة  ان  املحم�داوي 
الغيم�ة«  الش�عرية للش�اعر ع�يل 
محمود خض�ري تمثل اليقني بفردية 
اإلنس�ان وعزلته وهشاش�ة وجوده 

وترسب الحياة من بني يديه.
وق�ال املحم�داوي يف ق�راءة نقدي�ة 
خ�ص بها )املراق�ب العراقي(: يبدو 
يف  خض�ري  محم�ود  ع�يل  الش�اعر 
مجموعتِه الش�عرية االخرية )سليل 
الغيم�ة( الص�ادرة ع�ن منش�ورات 
باص�ورا يف البرصة  ،هادئ�ًا بعد  أن 
هدأْت فورة االشتباكات الوجودية يف 
مرجلِه الحياتي وأزداد يقيناً بفردية 
االنس�ان وعزلتِه وهشاش�ة وجودِه 
االنس�اني وت�رّسب الحي�اة من بني 

يديِه مثلما تترّسب حفنة رمل 0
واض�اف :وفيم�ا كان�ت مجموعته 
الش�عرية االوىل )الحالم يس�تيقظ( 
ع�ام 2011 ق�د حفل�ْت باملواجه�ة 
بوج�ه  والوق�وف   ، والتحدي�ات 
التس�اؤالت ،فأنُه يف )سليل الغيمة( 
يب�دو وقد َخرَبَ الحياة وتجربتِه فيها 
وأنته�ى اىل الخاصات واملعنى العام 
، وأدرَك تهّش�م االمني�ات وإنطف�اء 
مجموعت�ِه  يف  ُكن�ا  وإْن   ، املباه�ج 
االخ�رية ال نع�دُم وج�ود البكائيات 
ف عندها طوياً يف )الحالم  الت�ي توقَّ
يستيقظ( حيث كان )البكاء(تعبرياً 
ع�ن حال�ة م�ن ح�االت االنكس�ار 
والخيب�ة والخرسان، فق�د إنبّثْت يف 
)س�ليل الغيمة( بعض شذراتها ] لم 

يُك يبكي/ نفدْت ُدموُعُه/لقد ذرفها 
يف االتجاه�ات كله�ا[ والت�ي جاءْت 
يف القصيدة االوىل )تس�جيل خروج( 
من املجموعة و] سأبكي / ِمْن أجل 
َم�ْن غابوا/ِم�ن اجل َمن س�حقهم 
االنتظ�ار.... [ قصيدة )مس�اجلة( 
ومن خ�ال هذا كلِّه يمك�ُن أْن نرى 
الش�اعر وه�و يع�رُب ج�رس الحياة 
وق�د  ومتمه�ًا   ، ومنف�رداً  تائه�اً 
أحتش�دْت يف رأس�ِه املعاني الكبرية 
واالنش�غاالت الش�عرية ، وم�ن بني 
هذه ت�ربز ثيمة رئيس�ة يف القصائد 
ْته�ا املجموعة وهي  ال44 الت�ي ضمَّ
الش�عور بالوحدة واالغ�رتاب حيث 
ال)أنا( الغريبة الوحيدة وهي تبحث 
ع�ن ذاته�ا الضائع�ة أو تبحث عن 

وظيفة حياتية يف ظل عطالة الحياة 
نفس�ها، تبح�ث ع�ن أداٍء وج�ودي 
وُل ذلك الفرد عىل البحث  مفقود فيعُّ
ع�ن معن�ى ذل�ك الوج�ود املفقود ) 
نحُن هذه االجزاء التي نبحُث عنها(.

وتاب�ع :وتح�ت تأث�ري ه�ذه االجواء 
الحياتي  الضاغطة واملأزق  النفسية 
منف�ذ  إيج�اد  ومحاول�ة  الصع�ب 
للخ�روج منه والتخل�ص من تبعاتِه 
،يأتي صوت الش�اعر-الفرد هامساً 
اىل  مايك�ون  أق�رب  خافت�ة  بن�ربة 
الصوت املبحوح نتيجة ً لثقل الحياة 
نفس�ها ؛ ليس هذا فحسب بل حتى 
التعبري يجيء خفيضاً ،ناعماً، أشبه 
بذلك املس�حوق ال�ذي طحنتُه رحى 

االيام ) ُكْن غري موجود/ لتنجو(

وب�ني ه�ذه الثنائي�ة القائم�ة ع�ىل 
الش�عور بالوح�دة والتعبري الخافت 
الش�اعر  عنه�ا تواج�دْت تعب�ريات 
ع�ن ه�ذه الثنائية من مث�ل )وحيداً 
أع�رُض امل�ايض / بس�وق ال يمرُّ به 
أح�د ( قصي�دة )كآب�ة ثالث�ة( أو ) 
مرتجف�اً / كأن�ي غص�ن/ اُري�َد له 
/ أن يك�ون وحي�داً / يف العاصفة ( 
قصيدة)رم�ادي فاتح( أو ) أنا اليوم 
كلمة رس مفقودة/ ال درب / ال دليل 
( قصي�دة ) كلمة رس( ، مس�تدركا 
لكن قصيدة )كمن يتذكر فجأة بأنه 
وحيد ( ُتّمثُل واحدة من تجليات ذلك 
الش�عور بإعتباره�ا عيّنة نموذجية 
لفداح�ة ذلك املعنى وم�رارة التعبري 
عن�ه حيث يكتب الش�اعر يف املقطع 
االول :) كم�ن يق�ف عىل ق�رب عزيز 
وحي�داً/ كمن يتج�ّرع كأس مرارته 
وحي�داً /كم�ن يغ�ص برؤي�ا / ثم 

وحيداً يقيض الليل (
االس�لوبية  الس�مة  ان  اىل  واوش�ار 
الب�ارزة يف قصائ�د )س�ليل الغيمة( 
إعتم�اد القصيدة النثري�ة القصرية 
مع ما لهذا االس�لوب من خصائص 
ال ُب�دَّ من توافرها يف ه�ذا النوع من 
القصائد حت�ى تحافظ عىل وحدتها 
مبتغاه�ا  اىل  والوص�ول  وتوازنه�ا 
مثل االيج�از والكثافة وضخ الداللة 
حاف�ظ  وق�د   ، باملعن�ى  وااليح�اء 
)ع�يل محم�ود خض�ري( ع�ىل ه�ذا 
املعم�ار الفني يف قصائ�دِه القصرية 
املُكّثفة ، والتي تتناس�ب نفسياً مع 
االيق�اع الحياتي الاه�ث، واالنفاس 

املُتّقطع�ة لافكار واملعان�ي العامة 
الت�ي إختاره�ا كأدوات يف مش�غلِه 
الش�عري وداخل ذل�ك املعمار الفني 
يف أس�لوب القصيدة القصرية يعتمُد 
الش�اعر تقني�ة ال�رسد القصيص يف 
العديد من تل�ك القصائد وهو ملمح 
ع�ام أتس�مْت به قصائد الش�اعر يف 

كا املجموعتني )الحالم يس�تيقظ( 
و) س�ليل الغيمة( وإن كانْت س�مة 
الق�رص والكثاف�ة وإعتم�اد صيغة 
البنية القصصية أكثر حضوراً وأكرب 
مس�احة ً يف )س�ليل الغيمة( وتقوم 
كيفية اإلفادة م�ن التقنية الرسدية 
ع�ىل  إنتق�اء مقط�ع ع�ريض م�ن 

الحياة اليومية ثم تجزئته اىل وحدات 
بنائية صغرية وهي أش�به ما تكون 
برس�م املش�هد الحيات�ي الع�ام ثم 
الرتكيز عىل لقطات او مكوِّنات ذلك 
املشهد تباعاً، ويف كا الحالتني يعمُل 
الش�اعر ع�ىل صه�ر تل�ك املكونات 

الصغرية مع عنرصها الرئيس.
واس�تطرد :ويكفي أن نذكر عناوين 
قصائ�د مثل )يف هاتف�ي أب وطفلة 
( و)أن�ت تصح�ب إبنتك الس�توديو 
تصوير الول مرة ( و)مقصورة 7( و 
) أزور مطبخي يف الليل( و)مساًء يف 
مستش�فى( و)عامل بناء ( و)بريد 
العاط�ل(  و)الهات�ف  الخارسي�ن( 
لتتداع�ى اىل أذهانن�ا ُمكوِّن�ات تلك 
اليومية  الحياة  العناوين ومف�ردات 
الت�ي ينتقيه�ا الش�اعر م�ن البيئة 
ها داخل  املكانية الخاصة بها ليوظفَّ
تل�ك الحاضن�ة الرسدي�ة ، حتى لو 
كان�ت تلك الص�ور واملش�اهدات او 
اللقط�ات متباع�دة ومبعث�رة، لكن 
الشاعر يجمُعها بني يديه ويزُج بها 
يف عملي�ة خل�ق جديدة حي�ث تفقد 
الس�ابقة  العامة  الحياتية  ميزاته�ا 
لتكتس�ب صف�ات جدي�دة ُتضف�ي 
الدالل�ة وااليح�اء ويف ع�دد  عليه�ا 
محدود م�ن القصائد َعَمَد الش�اعُر 
اىل إعتم�اد اس�لوب قصي�دة النث�ر 
املكتوب�ة بطريق�ة الس�طور حي�ث 
الشكل الرسدي املعتمد عىل السطور 
املتتالية وه�و ما تّمثل لنا يف قصيدة 
)أس�باب ( ع�ىل وج�ه الخصوص ، 
وكذلك املقطع الثان�ي من قصيدة ) 

ي�دُه يف اله�واء ( واملقط�ع االول من 
قصيدة )عن الس�فينة التي تريد ان 
تغرق ( وقد تفاوَت هذا االس�لوب يف 
حضورِه وقوِة متانتِه يف داخل البنية 
العامة لتل�ك القصائد ، وإن كان قد 
أفتقد بشكل عام لذلك الدفق الدايفء 

والتلميح املُعرّب.
وختم :وإذ تفرُغ من قراءة املجموعة 
الش�عرية بعناوينه�ا الت�ي تتجاوز 
الش�اعر  يك�ون  عنوان�ًا  االربع�ني 
ق�د أوهم�َك تمام�اً بانَك ق�د قرأَت 
قصي�دة بعن�وان ) س�ليل الغيمة( ، 
ذل�ك ألن معناها وفحواه�ا العام أو 
مقرتباتها قد تس�للّْت إلي�َك وتركْت 
إنطباعه�ا هن�اَك يف أعماق نفس�ك 
لكنََّك ح�ني تتفحص تل�ك العناوين 
س�وف تتفآجأ بعدم وج�ود قصيدة 
به�ذا العن�وان )س�ليل الغيمة( من 
ضمن قصائ�د املجموعة الش�عرية 
لكن معناها وثيمة عنوانها ستجدُه 

ماثاً أمامك .

رضا المحمداوي

علي محمود خضير

إبراهيم ناجي
 أبي أخي كعبة آمالنا

أكرمتني أكرمك الله
أعجب ما يف الشكر أني امرؤ

بيانه عندك يعصاه
يا من يرى القلب وشكواه

ويعلم الشعر ونجواه
كم شاعر منطقه خانه

فاغرورقت بالشعر عيناه
ما أكرم الخلق وأسماه

وأعذب الطبع وأصفاه
إنك فرّد دون ثاٍن ولن

يرى لهذا النبل أشباه
عفوك عن حال فتى متعب

بات عىل األشواك جنباه

املراقب العراقي/ متابعة...
يف منجزه »الهايكوي« الثالث »العصافري 
من سالة الرياح« الصادر سنة 2017، 
اإلس�بانية،  ع�دة  لغ�ات  إىل  واملرتج�م 
الفارس�ية،  الروس�ية،  اإلنكليزي�ة، 
يواص�ل ع�ذاب الركاب�ي عزف�ه املنفرد 
عىل إيقاع يس�ابق الريح، ونس�ج أشبه 
بص�وت العصاف�ري، ويوّق�ع حض�وره 
املتجدد بعد توقيع�ني الفتني »ما يقوله 
الربيع« و«رس�ائل املط�ر«، إنها تجربة 
تختل�ف باخت�اف محموالته�ا، وترفع 
من وت�رية »التج�اوز« ب�كّل مبتغياته، 
تفعيا ل�كّل اللقطات املاردة/النصوص 
الومضة، ومحاولة للقبض عىل اللحظة 
»املس�حورة«، التي تضعن�ا يف مواجهة 
نص�وص بأل�ف معن�ى، وأل�ف تأوي�ل، 
نصوص تكفر بالحّي�ز الضّيق، وتتمرّد 
املفاهي�م  يف  خلخل�ة  محدث�ة  علي�ه، 
تعامله�ا  الت�ي  »الينبغي�ة«  املدرس�ية 
كقطع�ة قماش تخضع للقي�اس.. فلم 

يتخلّ�ص الش�اعر م�ن حّس�ه الّنقدي، 
التنّك�ر  يف  الّدائم�ة  رغبت�ه  م�ن  وال 
للس�ائد، والبحث عن املختل�ف، فعزفه 
»الهايك�وي« يمث�ل »كتاب�ًة ه�ي بعد 
الكلمات، وفروس�ية خيال بعد الخيال، 
..تل�ك  )املقدم�ة(  الباغ�ة..«  وباغ�ة 

فلس�فة »الهايك�و«، وه�ذه العصافري 
التي من سالة الرياح تتمّطّى لها:

» العصاف�ري والباب�ُل متفق�ان عىل أّن 
صداقة العواصف كذٌب.. ووهٌم!«
فلسفة التأمل..أو نشيد التحّرر:

لم تش�ّذ ه�ذه املجموعة الش�عرية عن 
فلس�فة »الهايكو« القائمة عىل التأمل، 
والتماهي بالطبيعة استحضارا لنبضها، 
وإصغ�اء لكّل تجلياته�ا الجمالية، هذه 
الفلس�فة التي له�ا امت�دادات تاريخية 
عميق�ة تع�ود يف أصوله�ا إىل »ال�زن« 
بوصف�ه مذهب�ا تأملي�ا يف الحض�ارات 
منه�ا،  البوذي�ة  خصوص�ا  الرشقي�ة، 
حيث الوعي بكّل توقيعات هذا الوجود، 
واس�تقطاب ترديداته الت�ي ال يرتجمها 
إالّ الش�عر بوصفه ناقا ومرتجما لهذه 
املضم�رات، فتنبث�ق ال�رؤى، وتتكّث�ف 
الص�ور وتتعاضد بش�كل لولبي محدثة 
رّج�ة يف املتلّقي، ومش�تغلة ع�ىل أوتار 

وعيه وانفعاالته.

»العصافير ليست من ساللة الرياح« محاولة للقبض على اللحظة المسحورة

املراقب العراقي/ متابعة...
تن�وع إنت�اج الكات�ب الكب�ري الراح�ل أحم�د 
خال�د توفيق، ب�ني الرواية والقص�ة واملقاالت 
والرتجم�ات، وق�د أص�در الراح�ل ع�دد م�ن 
املجموع�ات القصصي�ة، م�ن بينه�ا »لس�ت 
وح�دك«، الصادرة يف يناير 2012 عن س�بارك 
للنرش والتوزيع، ومجموعة القصصية ممتعة 
ومثرية، تتكون من 8 قصص قصرية، وتنتمي 
إىل أدب الرع�ب، الذي أجاد في�ه وأبدع العراب 
أحم�د خالد توفي�ق، فهو من أب�رع األدباء يف 

صياغة الحبكة الدرامية املرعبة.
وتتنوع القصص يف موضوعاتها، بني القدرات 
الخاصة والعجيبة، والرعب البولييس، والرعب 
األش�باح،  وه�االت  واملاورائي�ات،  النف�يس، 
املتداخل�ة،  واألح�ام  املتكلم�ة،  والش�ياطني 
والس�فر ع�رب الزم�ن، كم�ا تحك�ي لن�ا عن 
بع�ض األس�اطري املنترشة، كل ذلك بأس�لوب 
مش�وق يجذب القارئ ملعرفة األحداث التالية، 

والوصول لنهاية القصة.
ومن أجواء املجموعة: »س�وف نعرف أش�ياء 
أكث�ر عن أنفس�نا، وع�ن اليشء ال�ذي ينتظر 
هنالك عند املنعطف املظلم التايل. ستعرف ملاذا 
ينظ�ر لك الن�اس بمقت أحياًن�ا وينظرون لك 
بانبه�ار أحياًنا أخرى. س�تعرف من القتيل يف 
ذلك البيت الريفي الذي أغرقته األمطار، وملاذا 
ل�م يح�دث أي يشء لهيام.. ملاذا رس�مت هذه 
النقوش الغريبة عىل ج�دران الكهف؟.. وملاذا 
ال تنغل�ق املقربة إال عىل ثاثة موتى؟. س�وف 

تعرف أكثر عن الرعب والخوف والهول«.

وأحم�د خال�د توفي�ق )10 يوني�و 1962 – 2 
أبريل 2018(، أحد أب�رز الكتاب يف مجال أدب 
الرعب، والفانتازيا، والخيال العلمى وقد ُلقب 
ب�«الع�راب«، ب�دأت رحلته األدبي�ة مع كتابة 
سلسلة ما وراء الطبيعة، ورغم أن أدب الرعب 
لم يك�ن س�ائًدا يف ذلك الوقت، فإن السلس�لة 
حقق�ت نجاًحا كب�رًيا، والقت اس�تقبااًل جيًدا 
م�ن الجمه�ور، ما ش�جعه عيل اس�تكمالها، 
وأص�در بعدها سلس�لة فانتازيا ع�ام 1995، 

وسلسلة سفاري عام 1996.

»لست وحدك« الرعب والعاطفة والسفر عبر الزمن
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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

بثقافة  تزخر  »الفايكينگ«  بالد  النرويج 
وتهتم  وصناعتها  البحريَّة  السفن 
األثرية،  السفن  من  أجدادها  بموروث 
هذه  ومن  السفن  متاحف  فيها  فتكثر 
املتاحف متحف )كونتيكي( الذي تتوسطه 
دجلة.  نهر  اىل  نسبة   Teigeris(( سفينة 
ما إْن دخلنا املتحف وعرَّفنا بأنفسنا بأننا 
عراقيون حتى رأينا ترحيباً كبرياً وفرحة 
من القائمني عىل املتحف أشعرتنا بعظمة 
حضارة وادي الرافدين وملئنا فخراً كوننا 

من تلك البالد.
بيتاً  يبنوا  أْن  املتحف  عىل  القائمون  يأمل 
وخصصت  املتحف  يف  الربدي  قصب  من 
مؤجٌل  املرشوع  ولكنَّ  لذلك  مساحة 
لصعوبة استرياد قصب الربدي من العراق 

يف الوقت الراهن.
من  مصنوعة  سفينة  املتحف  وسط  يف 
للسفينة  مطابق  كنموذج  الربدي  قصب 
األصليَّة التي بنيت عىل ضفاف نهر دجلة 
أمتار   6 وعرضها  مرتاً   18 طولها  يبلغ 
ويصل ارتفاع رشاعها اىل 10 أمتار ويبلغ 

وزنها 33 طناً.
 تور هايردال عالم نرويجي ورحالة مغامر 
انتقال  وتاريخ  األعراق  علم  يف  تخصص 
عمر  عن   2002 العام  يف  تويف  الحضارات 
ناهز 88 عاماً. كان له رأٌي علميٌّ مخالٌف 
من  سبقوه  ومن  أقرانه  بني  سائٌد  هو  ملا 
إنَّ السومريني يف بالد  الذين قالوا  العلماء 
لديهم  كانت  القديمة،  النهرين  بني  ما 

قوارب وأرشعة، لكنَّ هذه األرشعة كانت 
تبحر يف األنهار ويف املياه الساحليَّة فقط.

أما هايردال فكان يرى أنَّ السفن البدائيَّة 
البحر،  عرض  يف  لإلبحار  أيضاً  تستخدم 
والبحار  البحريات  بأنَّ  يثبت  أْن  وأراد 
العظيمة لم تُعق االتصال بني الحضارات 
تماماً.  ذلك  من  العكس  عىل  بل  القديمة، 
أْن  العلمي  لرأيه  أراد   1976 العام  ويف 
يحقق وينقل أفكاره من الورق اىل البحار 
بالد  زيارة  عىل  العزم  وعقد  واالنهار. 
الحضارات  مهد  العراق  النهرين  بني  ما 

لدراسة قوارب القصب.
»سكان  أنَّ  مذكراته  يف  هايردال  ويذكر 
الذي  القصب  أفضل  بأنَّ  نصحوه  األهوار 
الصيف  فصل  يف  قطعه  يجب  يطفو 

وتحديداً يف شهر آب«.
وافق  ومفاوضات  مضنية  جهوٍد  بعد 
واستقبال  العمل  بدء  عىل  آنذاك  العراق 
الفريق للعمل عىل بناء سفينة )تايگريس( 

»دجلة« التي ستحمل علم األمم املتحدة.
بناء  هريدال  قاد   1977 العام  صيف  ويف 
يقول  كما  األكرب  هو  القصب  من  قارب 
يلتقي  التي  املنطقة  يف  عام   3000 منذ 
بني  ما  بالد  يف  معاً  والفرات  دجلة  فيها 
النهرين واستمر البناء اىل الخريف وحمل 
بعلم  ليبحر  فعالً  »دجلة«  اسم  القارب 
انتقاله  يكون  أْن  أجل  من  املتحدة  األمم 

وعبوره أمراً ميسوراً.
تم االنتهاء من بناء القارب وصار جاهزاً 

تاريخيَّة  لوحة  عن  عبارة  وهو  لإلبحار 
يتجسد فيها الحارض.

مياه  يف  آنذاك  القارب  لظهور  كان  لقد 
العراق إحياٌء لحضارة السومريني بطريقة 
عملية وقد تم توثيق هذا الحدث من قبل 
العاملني فيه وهناك العرشات من الصور 
القائمون عىل  زال  ما  الجميلة  والقصص 
الرحالة  عن  نقالً  بها  يحتفظون  املتحف 

النرويجي هايردال.
رجالً.   11 من  مكوٌن  دويلٌّ  طاقٌم  رافقه 
املتحدة  الواليات  بيكر(  )نورمان 
األمريكيَّة، و)يوري سينكيفيتش( االتحاد 
إيطاليا،  موري(  و)كارلو  السوفيتي، 
)أسبيورن  العراق،  سالم(  و)رشاد 
بون(  بيرت  )هانز  الدنمارك،  دامهوس( 
املكسيك،  غريمان(  )كاراسكو   ، النرويج 
املتحدة  الواليات  بروك(  )نوريس 
أملانيا،  سوتزيك(  )ديتليف  األمريكيَّة، 

و)تورو سوزوكي( اليابان.
العراق  يف  العرب  شط  من  الرحلة  بدأت 
مضيق  واجتازت  العربي  الخليج  عرب 
الرحلة  ذهبت  الهندي.  املحيط  إىل  هرمز 
بحضارة  مروراً  باكستان  يف  كراتيش  إىل 
التاريخيتني  ومدينتيها  القديمة  السند 
وهارابا  دارو  موهينجو  الشهريتني 
األفريقي  القرن  يف  جيبوتي  يف  وانتهت 
التي كانت تعمل مع  القوارب  عىل عكس 
تيارات الرياح واملحيطات، كان عىل قارب 

دجلة اإلبحار إىل موانئ محددة مسبقاً.

لكْن رسعان ما اتضح أنه كان من الصعب 
السيطرة عليه. ومع ذلك، تمكنت السفينة 
باكستان  يف  السند  وادي  إىل  الوصول  من 
هريدال  كان  إفريقيا.  رشق  يف  وجيبوتي 
البحر  إىل  دجلة  نهر  من  اإلبحار  إىل  يميل 
والرصاعات  الحرب  بسبب  ولكْن  األحمر، 
تكون  أْن  قرر  الفرتة،  تلك  يف  املنطقة  يف 
االستكشافيَّة  الرحلة  محطة  جيبوتي 

األخرية.
يمكن  القصب  قارب  أنَّ  هريدال  أظهر 
اعتقاده  تعزز  وبالتايل  البحر،  يف  يبحر  أْن 
اتصاٌل  القديمة كان هناك  العصور  أنَّ يف 
حول  العظيمة  الحضارات  بني  خارجي 

شبه الجزيرة العربيَّة.
السومريَّة  الثقافة  أنَّ  يُظهر  أْن  أراد  لقد 
قامت  بالعراق،  اآلن  يعرف  وما  القديمة 
أْن  يمكن  التي  القصب  قوارب  ببناء 
إفريقيا  من  الجنوبي  الطرف  حول  تبحر 
بشكل  تنشأ  لم  الثقافة  وأنَّ  أمريكا  إىل 
مستقل يف أماكن مختلفة يف الوقت ذاته، 
بل انترشت من مكاٍن إىل آخر ومن املحتمل 
إقامة  من  تمكنوا  قد  القدامى  يكون  أْن 
وأنَّ  البحار،  وراء  ما  مناطق  مع  اتصال 
هناك اتصاالً وتأثرياً بني الثقافات القديمة 
لبالد ما بني النهرين ووادي السند ومرص 

عرب البحر.
عدداً  أنَّ  مذكراته  بحسب  هريدال  والحظ 
الثقافة  بني  املذهلة  التشابه  أوجه  من 
األمريكيني  وثقافة  املبكرة  السومرية 

 ، املثال  سبيل  عىل  أمريكا.  يف  األصليني 
أهرامات  مع  العراق  يف  الزقورات  تشابه 

املايا يف املكسيك.
 6800 حوايل  الرحلة  مسافة  بلغت 
كيلومرت، جاب فيها قارب القصب، األنهار 
واملحيطات ملدة 148 يوماً. وكان يمكن له 
أْن يجوب بقية البحار ولكنَّ األمر لم ينته 

بالشكل  املخطط له!.
له  رحلة  آخر  كانت  هذه  هايردال  رحلة 
وواجه  كثريا  العاِلم  الرحالة  عانى  حيث 
هايردال  يذكر،  كما  مهنية  معارضات 
أْن يكون  تحدث مراراً عن أنه من املمكن 
قبل  إفريقيا  أمريكا من  إىل  اإلبحار  تم  قد 
تواصٌل  وهناك  عام،  بألفي  األوروبيني 
الرشق  يف  القديمة  الثقافات  بني  بحري 
ولم  للبعض  يرق  لم  الكالم  وهذا  األوسط 
اىل  يؤدي  ألنه  كثرياً  الضوء  عليه  يسلط 
راسخة  تاريخيَّة  علميَّة  معتقدات  تغيري 
الرحلة  هذه  سبقت  الكثريين.  أذهان  يف 
 1947 عام  رحلة  أهمها  من  عدة  رحالت 
يف  أفراد  خمسة  من  املكون  طاقمه  مع 
بولينيزيا  إىل  الجنوبية  أمريكا  من  ابحر 
)جزر يف املحيط الهادي( بقارٍب مصنوٍع 
من  خشب  وهو  البالسا  خشب  من 
ويمتاز  االستوائيَّة،  األمريكيَّة  الغابات 
بخفته، يف رحلة بلغت مئة يوم ثم تم نقل 
القارب إىل أوسلو يف العام 1950. ويف العام 
صوره  الذي  الوثائقي  الفيلم  حصل  التايل 

يف رحلته عىل جائزة األوسكار.

ُمسافٌر زاده الخياُل والسحر والعطر والظالُل

االعتراف 

االربعاء  10 شباط  2021   العدد  2522  السنة الحادية عشرة

عند الوهلة االولى لدخولك 
دائرة اآلثار الواقعة في 

قشلة كركوك التراثية مقابل 
شارع المحاكم، والمحاذية 

لشارع مقهى المجيدية 
بسورها الخارجي، تشعر 

بعبق الماضي واألصالة 
التأريخية لمدينة كركوك، 

لما تحتويه من شواخص 
ومعالم أثرية عديدة لم 

تمحها السنوات، فبحسب 
ما كتبه المؤرخون، فإن 

معنى كلمة قشلة يعني 
المكان الذي يمكث فيه 

الجنود بالشتاء، وهي تعني 
المشتى أي المكان الذي 
يقي اإلنسان من تقلّبات 

الجو.

قصب البردي 

سيد االدلة و الكتمان نفق من الريبة

معناه  ما  أي  السلم،  وقت  الجنود  القامة  خّصصت  انها  قيل   
اليها  املار  يواجه  املعسكر كما يطلق عليه،  أو  العسكرية  الثكنة 
عرب بوابتها الرئيسة القوسية، نقوشاً محتها ذاكرة الزمن لتطل 
انتهائه يكون مقر  الطابقني، وعند  ببنائها ذي  عىل ممر متصل 

األثرية  املواقع  يف  املختص  السياحة.   وقسم  كركوك  آثار  دائرة 
»بنيت  قائالً:  القشلة  تاريخ  عن  تحدث  طارق  اياد  الكركوكلية 
القشلة يف العام 1863 من قبل وايل بغداد نامق باشا عىل مساحة 
أثناء  للجنود  مبيتاً  لتكون  كركوك،  مدينة  وسط  دوانم  ستة 
والجص  الحجر  من  بنيت  نادرة  معمارية  قيمة  وتمثل  الشتاء، 
بجدار  محاطة  باالنكليزية،   U حرف  شكل  عىل  تراثي  بمعمار 
اىل  الرئيسة  الدخول  بوابة  تتوسطهما  ايوانني  من  وتتكون  عاٍل، 
مرور  مع  بابني  اىل  اختزلت  ابواب  بخمسة  وكانت  طويل،  رواق 
السنوات، ويسميان باب املشاة وباب الخيالة، وتضم العديد من 
دائرية  اقواس  الطابقني  يف  الغرف  والقاعات، ويف مقدمة  الغرف 
جامع  يتوسطها  وكان  بمتانة،  بنيت  حجرية  اعمدة  عىل  قائمة 
انتهى مع مرور الزمن، فقد تم هدم الجزء الشمايل منها من قبل 
موقعاً  استخدمت  كونها  بنائها،  تهالك  اىل  اضافة  املباد،  النظام 

للفرقة الثانية للجيش وموقع كركوك العسكري«.
عمرانية،  بطرق  وبنيت  طابقني،  من  تتكون  »انها  طارق  وبني 
جزء  هدم  والذي   ،1987 سنة  منها  الغربي  الجزء  صيانة  وتمت 
منه قبل عامني بسبب تساقط االمطار، فقد اجريت صيانة ايضاً 
قبل  من  مبلغ  تخصيص  بعد   2006 العام  يف  الجنوبي  للجناح 

حكومة كركوك املحلية، شملت قاعاته واعمدته«.
 مدير دائرة اآلثار يف كركوك رائد العبيدي قال ان » ما تبقى من 
القشلة ضلعان، احدهما تعرض اىل االنهيار بسبب عوامل التعرية 
يضم  فولكلوري  متحف  املتبقي  الضلع  يف  ويوجد  واألمطار، 
والتقاليد  العادات  تعكس  التي  واالدوات  التماثيل  من  مجموعة 
اذ  القوميات،  وثقافة  السلمي  والتعايش  كركوك،  مدينة  الهايل 
اضيفت عىل قاعتي املعروضات ملسات لخلق اجواء تراثية، ويضم 
اماكن قديمة اعدت من قبل مختصني تراثيني، ونصبت تماثيلها 

واكملت ملحقاتها«.
وتحضريات  سابقاً  السوق  حمام  هي  املعروضات  »ان  مبيناً   
القراءة  ومعلم  االوالد  وطهور  خانة،  جاي  او  ومقهى  العرس، 
والرواف  والخياط  الرساج،  مثل  وحرف  )امللة(،  قديما  والكتابة 
)رسير  الديدية  بيع  والحياكة، ومحال  والغزل  والنسيج  والنداف 
الرتاثية  واالزياء  والرباد،  والفافونجي   ، حديثا(  املولود  الطفل 
فيها،  القدماء  عادات  من  كركوك  به  وماتشتهر  الكركوكلية، 
فضال عن صور ومالبس ومقتنيات وموجز عن حياة الشخصيات 
اذ  وغريهم،  واالدباء  واملؤلفني  املثقفني  من  التأريخ،  عرب  املؤثرة 
كان يستقبل زائرين من طلبة الدراسات ومن الجامعات واملدارس 
اثناء املوسم الدرايس، الطالع الطلبة عىل ثقافة وعادات القوميات 
مكاناً  قصرية  لفرتة  قاعاته  واستخدمت  املحافظة،  يف  املتآلفة 

لعرض الكتب وللملتقيات الثقافية اال انها توقفت حالياً«.
 العبيدي بني »بان دائرته تطالب الجهات املختصة باعادة ترميم 
انشائية  السابقة، باستخدام مواد  املواد والهيكلية  القشلة بذات 
من  عليها  للحفاظ  وذلك  الصيانة،  اىل  بحاجة  كونها  حديثة، 

التهالك مع مرور الزمن«.
موضحاً »ان دائرته وعرب مفاتحتها الستحصال املوافقات، تروم 
بعد  الحضاري  املتحف  الفتتاح  املجال   الفساح  القشلة  ترميم 
إكمال متطلباته، النه عند اجراء عمليات التنقيب يتم تسليم اآلثار 

واملقتنيات اىل بغداد لخزنها«.
القشلة  لضم  املوافقات  استحصال  بصدد  »دائرته  بأن  ونوه 
كتب  رفع  بعد  االثرية  كركوك  قلعة  مع  العاملي  الرتاث  الئحة  اىل 
ومفاتحات اىل الوزارة، وذلك بعد االهتمام بها، خاصة ان االنهيار 
الذي تعرض له احد االضلع بتاريخ 2016/2/7 نتيجة االمطار، 
بقايا  والتزال  حديثة،  صيانة  عملية  اجراء  او  ترميمه  يتم  لم 

الحجر مرمية اسفل البناء«.
للحفاظ  اهتماماً خاصاً  اولوا  دائرته  أن »املختصني يف  اىل  مشرياً 
عىل  للحفاظ  منه  التقرب   وعدم  منه،  اجزاء  انهيار  عدم  عىل 

االماكن االثارية«.

..أصالٌة تاريخيَّة تشكو اإلهمال

قشلة كركوك 

املكتظة  االجتماعية  املناسبات  لتجنب  االعذار  باختالق  بدأت 
تزاحمها  من  اكثر  عنها  اجابات  تملك  ال  التي  باالسئلة، 
باألشخاص، حتى أصبحت تلك االسئلة تالحقها يف مكان العمل، 
لم  التي  الجارات،  إحدى  صادفتها  اذا  الشارع  يف  تسري  وهي 
تلتقها منذ فرتة، اثناء مكاملة هاتفية مع أحد املعارف، م. ي )30 
اكمال  بعد  زواجها  عن  االستفسارات  مع  رحلتها  بدأت  عاما( 
الجامعية.وكانت ترتدد عىل مسامعها )شوكت نفرح  دراستها 
بيچ؟(، )شوكت نخلص منچ؟(، )كايف طولتيها(، وتخلصت من 
هذا السؤال بعد ارتباطها وظنت انتهت القصة هنا، لتبدأ رحلتها 
)ماكو  ابنائچ(،  نشوف  )شوكت  يش؟(،  صار  )ما  عبارة  مع 
طبيب؟(،  )راجعتي  مشكلة؟(،  اكو  )خاف  بالطريق؟(،  يش 
تحمل  التي  املرنة،  وبالردود  احياناً  بالصمت  تجيب  فأصبحت 
بني كلمتها ال أريد التدخل، لكن سياط األلسنة بما تتفوهه من 
طلبات عن معلومات شخصية، ال تعود االجابات عنها بأي فائدة 

معنوية او مادية للسائل لم تتوقف. 
 أسئلة تتسيد الجلسات االجتماعية يف مجتمعنا العراقي )متى 
أطفالكم؟  نحمل  متى  ؟،  تعينت   – تعينِت  تتزوج؟   – تتزوجني 
عنها  إجابة  الشأن  لصاحب  يكون  اال  يمكن  الخ(  راتبك؟..  كم 
يحاول  السائل  ان  اال  الخاصة،  اإلجابة عنها السبابه  يود  ال  او 
احياناً استهالك جميع طاقاته واساليبه لسحب االجابة ليشعر 
اآلخر،  الطرف  أحرج  او  عليها  حصل  ما  اذا  والفرحة،  بالنرص 
فيها  مباراة  هي  وكانما  محياه  عىل  الخجل  او  االرباك  ورأى 
فائدة  ال  الواقع  ويف  اآلخر،  أحدهما عىل خسارة  يراهن  طرفان 
فضول  اشباع  سوى  بالقوة،  املنتزعة  املعلومات  من  محققة 
الناحية  ومن  اآلخرين،  حياة  عن  يشء  كل  معرفة  يف  داخيل 
السلوكية النفسية فإن من يطرح االسئلة بالعادة قد تعرض اىل 
الرفض واالقصاء ويحاول بطريقة خاطئة التقرب من االخرين 
يف  وحيدا  ليس  بانه  داخيل  شعور  إلشباع  االسئلة،  هذه  بطرح 
محنته وارضاء لذاته بانه يملك معلومات عن كل يشء وان لم 
التي  الخاصة باألفراد،  املعلومات  ما تتحول  يكن يخصه. كثرياً 
يحصل عليها اشخاص هوايتهم جمع املعلومات عن اآلخرين اىل 
مواضيع شيقة للنقاش، واحيانا حديث متدوال تضاف له بعض 
يبادر  واحيانا  املستمعني،  تشويق  لزيادة  او  للمتعة  التفاصيل 
املستمعون اىل مساعدة الشخص املعني باالكراه، صدم ن.ع )35 
باالرتباط  العمل  زمالء  من  عليه  انهالت  التي  بالنصائح  عاما( 
وتكوين ارسة، ويقول فجأة بدأت الرتشيحات لعروس املستقبل، 
ومستشار  املادية،  أوضاعي  ألرتب  مايل  بمستشار  وحظيت 
التي لم أكن أعلم بها  نفيس يحاول عالج عقدتي مع االرتباط، 
وال بسبب وصمها بي، عىل الرغم من أني لم أطلب يد العون، ولم 
أتحدث اىل أحد عن مشكالتي الشخصية، او أشتكي ألحد ضمن 
يتهامس  متداوال،  حديثا  نفيس  وجدت  واألغرب  عميل،  دائرة 
هذا  االجتماع  علم  يف  الباحثون  ويفرس  العمل!،  يف  رشكائي  به 
السلوك بانه ازدواج سلوكي ينتج عنه عدم احرتام خصوصيات 
اآلخرين، يف حني تجد من يسمح لنفسه بذلك متكتما بشدة عىل 

شؤونه الحياتية. 
النتزاع  محاولة  يف  فيها  وااللحاح  املتكررة  االسئلة  تعكس   
ردود  اىل  تصل  قد  مرغوبة،  غري  فعل  ردات  شخصية  معلومات 
االخر  الطرف  اليقاف  محاولة  يف  املعني  الشخص  من  محرجة 
من التمادي، ما ينتج عنه خالفات اجتماعية وخصاما وخلخلة 
اال ان مسك العىص من الوسط  ورسم حدود  الودية،  العالقات 
اىل  الوصول  االفراد  يجنب  ما  هو  ومساحتها،  للعالقة  واضحة 
 : االجتماعي(  )باحث  الخفاجي  ويل جليل  ويؤكد  املرحلة،  هذه 
تجرب  اآلخرين  خصوصيات  واحرتام  السلوك  هذا  يف  االستمرار 
الطرف االخر عىل تجنب تخطي عتبة حياة املقابل، وان تجاوز 
الردود  تجنب  االزاحة،  باسلوب  الرد  يكون  العتبة  هذه  االخري 
البوح  يف  الرغبة  عدم  توضح  مرنة  أجوبة  اىل  واللجوء  املبارشة 

بتفاصيل خاصة لتجنب الخشونة او التوتر يف العالقات.



  

 مناطق أطراف مدينة بغداد وتحديداً الواقعة 
يف الجن�وب الرشق�ي م�ن العاصم�ة، الت�ي 
تتضمن مناطق ونواحي قضاء املدائن، تعاني 
من االهمال الحكومي املتعمد منذ عقود، عىل 
مس�توى الخدمات والبن�ى التحتية، .وكانت 
ش�حة املياه الصالحة للرشب يف قضاء املدائن 
عموماً وناحية النهروان تحديداً، من أكرب تلك 
املشاكل والتحديات التي يعاني منها األهايل يف 
تلك املناطق ليس اآلن بل منذ سنوات العجاف 
والقحط التي مرت عىل العراق يف تس�عينيات 
الق�رن املايض.وخالل ع�ام 2012 - يف ظالل 
ميزانيات املالي�ة االنفجارية التي خصصتها 

الحكوم�ات بحجة رفع واقع البن�ى التحتية 
واحي�اء الخدمات يف مدن الب�الد بعد اإلهمال 
والنس�يان- منحت وزارة البلديات واالشغال 
يف ذلك العام، عقد اس�تثمار ألحدى الرشكات 
األهلي�ة لتنفيذ م�رشوع »ماء الح�ل الدائم« 
يف ناحي�ة النه�روان، بطاق�ة م�اء إنتاجي�ة 
تبل�غ )4000( م3 بالس�اعة ويخ�دم نح�و 
300 ألف نس�مة من أه�ايل الناحية واملناطق 
املجاورة.وق�د بارشت الرشك�ة فعالياً بتنفيذ 
م�رشوع »م�اء الحل الدائ�م« وأنج�زت منه 
قراب�ة )%76(، إالاّ أن�ه توق�ف يف عام 2015 
بس�بب األزم�ة املالية الت�ي مرت به�ا البالد، 

بس�بب تراجع أس�عار النفط والح�رب التي 
يخوضه�ا العراق ضد »داع�ش« والذي وجه 

كل إمكانياته املالية والبرشية لتلك الحرب.
ومن�ذ ذل�ك الع�ام وع�ىل الرغ�م م�ن انتهاء 
الح�رب وع�ودة الحياة يف الع�راق والنفط اىل 
وضع�ه الطبيعي، إال أن م�رشوع »ماء الحل 
الدائ�م« يف النه�روان لم يالق�ى األهتمام من 
قب�ل الحكوم�ة ووزارة البلدي�ات م�ن أج�ل 
إع�ادة العمل ب�ه إلنهائ�ه من قب�ل الرشكة 
ج�ت بوجود معوقات عمل  املنفذة التي تحجاّ
واستحقاقات مالية تمنعها من إعادة العمل 

باملرشوع.

قضاء  يف  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  رئيس  ناشد 
قار سالم شياع  إىل محافظة ذي  التابع  سيد دخيل 
إىل  واملحلية  املركزية  الحكومتني  يف  املعنية  الجهات 
إيجاد الحلول الرسيعة والناجعة ملشكلة تبطني شط 
بحسب  فاشال  مرشوعا  يشكل  والذي  إبراهيم  آل 
أهايل  إن  شياع  التبطني.وقال  عملية  بسبب  وصفه 
بشكل  املياه  شحة  أزمات  من  يعانون  القضاء 
الزراعة وتوفري  يؤثر عىل قطاع  الذي  األمر  مستمر 
املعاناة  هذه  أن  إىل  مشريا  لألهايل،  اإلسالة  مياه 

مستمرة منذ عام 2013 بداية 
والتي  الشط  تبطني  عملية 
املياه  انسيابية  عىل  أثرت 
املرتفعة  املناطق  إىل  ووصولها 
عىل  القضاء  مركز  ومنها 
الرغم من املناشدات املستمرة, 
يعاني  القضاء  أن  موضحا 
الزراعي  القطاع  تعثر  من 
الفالحني. من  العديد  وهجرة 
إىل ذلك أرجع مدير دائرة املوارد 
غزوان  املحافظة  يف  املائية 
شحة  أزمة  سبب  األمري  عبد 
التجاوزات  إىل  القضاء  يف  املياه 

بنظام  االلتزام  وعدم  املضخات  وتشغيل  الحاصلة 
تحكم  إىل  باإلضافة  الدائرة  تحددها  التي  املراشنة 
املنافذ  وغلق  فتح  بعملية  اإلدارية  الوحدات  بعض 
عىل عمود نهر الغراف يف ساعات متأخرة من الليل، 
توجيه  عىل  املحافظ  نائب  مع  االتفاق  إىل  مشريا 
فرق  بتخصيص  الرشطة  قيادة  إىل  رسمي  كتاب 
حماية لهذه املنافذ من أجل السيطرة عليها وإيصال 
حصة قضائي سيد دخيل واإلصالح وجميع مناطق 

ذنائب النهر. 

الرسطان،  بمرض  املصابني  من  مجموعة  كتب 
تلقي  اثناء  الكبرية  يبينون فيها معاناتهم  رسالة 
الطب،  مدينة  مستشفى  يف  الكيمياوي  عالجهم 
املستشفى  يف  املناعة  حقن  توفر  عدم  ومنها 
الذي يضطرهم لرشائها من خارج  املذكور، االمر 
كون  لهم،  كبري  بحرج  يتسبب  ما  املستشفى، 
واملتوسطة. الفقرية  للطبقات  ينتمي  اغلبهم 

واوضحوا يف رسالتهم، أنهم ولغرض االنتصار عىل 
هذا املرض يتلقون العالج الكيمياوي بشكل دوري 
يف مستشفى مدينة الطب، بيد ان رحلة العالج هذه 
التي  واملشكالت  املعاناة  من  بالكثري  لهم  تتسبب 
بمرض  مصابني  كونهم  اعصابهم،  عىل  تضغط 
املراجعة،  لحظة  من  تبدأ  كبرية  عناية  اىل  يحتاج 
مرورا باالنتظار الطويل قبل تلقي الجرعة 
واالنتهاء  اخذها  واثناء 
 ، منها

وصوال اىل الحصول عىل العالج الكامل، الذي ال بّد 
منه لتقليل آثار جرعة الكيمياوي عليهم.واشاروا 
املسشتفى  يف  تواجههم  التي  املشكالت  من  اىل 
ذاته، هو مكان االنتظار الذي هو عبارة عن ممر 
ضيق، ال مكان فيه للجلوس، علما ان اكثر املرىض 
العالج قد تستمر  تهيئة  السن، ومدة  هم كبار يف 
لساعة ونصف الساعة، كما ان الغرف التي يجلس 
لألعداد  تكفي  وال  وضيقة،  صغرية  املرىض  فيها 
مر  ما  كل  من  االخطر  بأن  منهم.ونوهوا  الكبرية 
يف  توفرها  وعدم  املناعة  حقن  بفقدان  يتمثل 
رشائها  اىل  املرىض  يضطر  الذي  االمر  املستشفى، 
باهظة.وختم  وبأسعار  االهلية  الصيدليات  من 
هؤالء املرىض رسالتهم بانهم كلهم امل ان تلتفت 
اىل  الطب،  مدينة  مستشفى  وادرة  الصحة  وزارة 
ممكن،  وقت  باقرب  حلها  عىل  وتعمل  معاناتهم 
مريحة،  بأجواء  العالج  تلقي  لهم  يتسنى  كي 
خاصة  املناعة،  حقن  توفري  عىل  العمل  وايضا 
املتوسطة  الطبقة  من  اغلبهم  ان 

والفقرية.

للحديد  العامة  الرشكة  إدارة  قالت 
الزبري  خور  منطقة  ضمن  والصلب، 
التحديات  إن  البرصة،  غرب  جنوب 
الرشكة  لها  تتعرض  التي  والتدخالت 
أكرب  تأهيل  أكرب  بإيقاف  تسببت 
فيما  العراق،  مستوى  عىل  مرشوع 
عنه  أعلنت  الذي  القرض  أن  بينت 
مليار   50 بقيمة  البرصة  محافظة 
إقرار  عىل  متوقف  للرشكة  دوالر 
لالقرتاض  الرشكة  وتتجه  املوازنة 
الرشكة  مدير  TBI.وذكر  مرصف  من 
عباس حيال يف حديث لربنامج موارد 
الذي يبث عرب املربد إن هناك تحديات 
منها  الرشكات  لها  تتعرض  متعددة 
والتدخل  السكراب  عىل  االستحواذ 
قلة  إىل  باإلضافة  اإلداري  العمل  يف 
إرباك  يف  ستتسبب  والتي  املايل  الدعم 
عملية التأهيل وتأخر تشغيل مصنعي 
الصلب والدرفلة، مبينا أن أعمال نصب 
األخرية  مراحلها  يف  الدرفلة  معدات 
الحايل  العام  من  آذار  نهاية  وسيشهد 
التشغيل  عملية  إىل  املصنع  دخول 
واإلنتاج بطاقة إنتاجية تصل إىل 600 

ألف طن سنويا.
الذي  الصلب  مصنع  أن  أوضح  فيما 
وصلت األعمال املدنية فيه نسبة %80 
يحتاج إىل سيولة مالية لغرض إكمال 
الصهر  وافران  املعدات  نصب  أعمال 
واإلنتاج  للعمل  دخوله  املقرر  ومن 

نهاية العام الحايل حال توفر السيولة 
املالية املقررة.

وتابع إن مبلغ القرض 50 مليار دينار 
الذي أعلنت محافظة البرصة إقراضه 
إقرار  تأخر  بسبب  سيتأخر  للرشكة 
الجهات  أبلغتهم  ما  وحسب  املوازنة 
الحكومية يف ديوان محافظة البرصة، 
مردفا إن الرشكة اتجهت إىل االقرتاض 
باستكمال  وبدأت   TBI مرصف  من 
بنصب  للميض  القرض  إجراءات 
أن  إىل  الصلب.ونوه  مصنع  املعدات 
الرشكة  منتجات  من  تسدد  القروض 
حال  املرشوع  ألن  املالية  بالسيولة  أو 
بإنتاج  ربحي  مرشوع  هو  تشغيله 
أكثر من 600 ألف طن سنويا وتتجاوز 
دوالر  مليون   60 من  أكثر  األرباح 
أن  مستدركا  قوله،  حسب  سنويا، 
وعدم  تحديات  إىل  تتعرض  الرشكة 

وجود أي اهتمام حكومي لها.
املرشوع  بدعم  الرشكة  مدير  وطالب 
وإدارتها ووقف التدخالت التي تسبب 
الرشكة  إدارة  لعمل  إرباك  حالة  يف 
والقائمني عىل التأهيل مما سيؤدي إىل 

تهديد بوقف أعمال املرشوع.
الجدوى  أن  عىل  بالقول  وشدد 
الرشكة  معامل  لتشغيل  االقتصادية 
املخصص  السكراب  عىل  تعتمد 
للرشكة وفقا لقرارات مجلس الوزراء 
و   2017 لسنتي   100 و   42 املرقمة 

اإلسناد  رشكة  دمج  وقرار   2018
مؤكدا  العامة،  الرشكة  مع  الهنديس 
فان  السكراب  توفر  عدم  حال  يف  انه 
منذ  للفشل  يتجه  التأهيل  مرشوع 
قرارات  تنفيذ  إىل  ويحتاج  بداياته 
السكراب  توفري  يف  الوزراء  مجلس 
إن  املرشوع.وتابع  ألغراض  املخصص 
أعمال الصهر والصلب يف حال تشغيل 
مصنع الصلب سنحتاج سنويا إىل 800 
واملتوفر  السكراب  مادة  من  طن  ألف 

حاليا يف مخازن الرشكة يكفي ملدة 
بعدم  مطالبا  فقط،  واحدة  سنة 

املخصص  بالسكراب  التفريط 
مجلس  لقرارات  وفقا  للرشكة 
دخول  إىل  والحاجة  الوزراء 
اإلنتاج  بالعملية  الرشكة 
الحايل  العام  خالل  املتكامل 
بعد االنتهاء من كافة املشاكل 
املالية والفنية واملعنوية، عىل 

حد قوله.
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مناشدة
بسم الله الرحمن الرحيم 

اىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .
تحية طيبة ..

لقد اقس�مت بنرصة املظلومني وتحقيق العدل 
البناء ش�عبك .. وكلن�ا نأمل بانصاف�ك البنائك 
طلبة املوازي الذي درسوا تحت قرار غري منظم 

بدستور ..
نح�ن طلب�ة التعليم امل�وازي البال�غ عددنا 25 
ال�ف طالب .. 25 الف عائلة عراقية يناش�دون 
اىل مطلبه�م  املوق�رة يف االس�تماع  س�يادتكم 
الذي م�راّ عليه 8 اش�هر ولم نج�د اذٍن صاغية 
ملطلبن�ا واس�تمرار التس�ر عليه وملا ش�اهدنا 
فيك وعرفناك اهالً للش�جاعة ونرصٌة للمظلوم 
فالي�وم نطل�ب منك بأس�م االنس�انية تحقيق 
مطلبن�ا وه�و تحويل طلب�ة امل�وازي اىل القناة 
العام�ة كونه�م دفع�وا بم�ا في�ه الكفايه من 
املالي�ني يف ض�ل قرار غ�ري قانون�ي واجور غري 

قانونية..
ننتظ�ر منكم االجابه وادخ�ال الفرح والرسور 

عىل 25 الف عائلة عراقية وانتم اهالً لذلك
مع جزيل الشكر والتقدير ..

                        * خديجة كمال

ش�كا مواطنون يف منطقة خ�ور الزبري جنوب 
غرب الرصة، من تكرار حرق النفايات املراكمة 
قرب الش�قق الس�كنية العائدة ملوظفي رشكة 

مصايف الجنوب.
وطالب�وا بتدخل الجهات املعني�ة ودائرة البيئة 
لوقف تراك�م وحرق النفايات املتس�ببة لتلوث 

بيئي يؤثر عىل املناطق السكنية املجاورة 

نظ�م ع�دد م�ن س�كان مناط�ق »آل عب�س« يف املثن�ى، وقف�ة 
احتجاجي�ة أمام مبن�ى املحافظة للمطالبة بتحس�ني الخدمات 

األساسية يف مناطقهم وإصالح الطرق وتوفري املياه.
وق�ال عدد منه�م ان الوقفة ته�دف إىل إيصال ص�وت أبناء تلك 
املناط�ق الت�ي تض�م اآلالف املن�ازل للمطالب�ة بتحس�ني واقع 
الخدم�ات بش�كل كامل.وأش�اروا اىل ان مناش�داتهم الس�ابقة 
للمس�ؤولني الحكومي�ني ل�م تل�ق اي اس�تجابة، مؤكدي�ن أن 
مطالبته�م ستس�تمر لحني االس�تجابة لهم وتتح�ول العتصام 

مفتوح يف حال عدم تحقيقها بأرسع وقت ممكن.

البرصة  فرع  العراق  أطباء  نقابة  طالبت 
املالية  املستحقات  و  الرواتب  برصف 
الذين  الجدد  املقيمني  لألطباء  املتأخرة 
من  أشهر  خمسة  بعد  يعملون  يزالوا  ال 
يواجهون  وهم  راتب،  دون  من  تعيينهم 
بكل  يتحدون  و  املرض  و  اإلصابة  خطر 
املعيشية  الظروف  شجاعة  و  بسالة 

صحفي  بيان  يف  النقابة  الصعبة.وقالت 
املوجة  أعتاب  وعىل  كرشيحة  انهم   «
التاجي  الفايروس  جائحة  من  الجديدة 
بازدياد  بوادرها  بدأت  والتي  املستجد1٩ 
فهناك مطالبات جمة ووعود متعددة تم 
تسويفها وقد خرجت مجموعة خرية من 
املالكات الطبية و الصحية و التمريضية 

للمطالبة بحقوقهم املرشوعة  الساندة  و 
املرشوعة  املطالبات  تلك  نؤيد  إذ  نحن  و 
من  بتنفيذها  القرار  اصحاب  ونطالب 
التحشيد  اىل  البيان  تسويف.ودعا  دون 
وتوفري  املساند  الشعبي  الزخم  وديمومة 
للتصدي  الوقاية  املادية وِعدد  االمكانيات 
وتحسني  املالك  ومساندة  للجائحة 

الطبية من  املالك  الواقع الصحي لتمكني 
أفضل  وتقديم  الجائحة  ملوجة  التصدي 
املالكات  ان  مضيفة  الصحية،  الخدمات 
ال  و  كانوا  الساندة  و  الصحية  و  الطبية 
يزالوا يمثلون خط الصد األول و املتصدين 
السلم  أوقات  يف  املحافظة  أبناء  لخدمة 

والحرب.

البرصة  تربية  مديرية  جددت 
تأكيدها عىل رصف مستحقات 
األجر  بنظام  فيها  العاملني 
ألف   30 الـ  ضمن  اليومي 
الفرتة  خالل  وظيفية  درجة 
تحديد  دون  املقبلة  القليلة 
موعد الرصف مبينة أنها تواجه 
تناسب  بعدم  تتمثل  صعوبة 
مليون  مليار و600   7 الـ  مبلغ 
الحكومة  خصصته  الذي  دينار 
لثالثة  الرشيحة  لهذه  املحلية 

أشهر.
ملدير  اإلداري  املعاون  وقال 
الهيل  أبو  حسام  البرصة  تربية 
 7 مستحقات  يسد  املبلغ  إن 
املتبقني  أما  يومي،  أجري  آالف 
فحقوقهم محفوظة لدى ديوان 
توفر  حني  وستطلق  املحافظة 

الوفرة املالية.
التي شكلتها  اللجنة  بأن  وتابع 
تجاوزت  قد  برئاسته  الرتبية 
ولم   %80 الـ  عملها  مراحل 
التدقيق  إعادة  سوى  يتبقى 
اللجنة حديثة  باألسماء ولكون 

الوقت  إىل  بحاجة  فهي  العهد 
القرارات  عىل  لالطالع  الكايف 
والتعليمات  والتوجيهات 
واملخاطبات اإلدارية بني الرتبية 
آراء  ومعرفة  املحافظة  وديوان 
العامة  واألمانة  املالية  وزارة 
ملجلس الوزراء فيما بتعلق بآلية 
معرض  املستحقات.ويف  رصف 
التظاهرة  يف  ورد  ما  عىل  رده 
املتظاهرين  لبعض  انتقاد  من 
وحمل صورته عىل الفتات قال 
بأن ذلك يعكس طبيعة املتحدث 
عليه  تطاول  من  وسيحاسب 

وفق األطر القانونية.
ويأتي هذا اإليضاح عىل خلفية 
مديرية  يف  ألجراء  تظاهرة 
خالل  طالبوا  البرصة  تربية 
مقر  أمام  اليوم  تظاهراتهم 
برصف  للمطالبة  املديرية 
أكثر  منذ  املتأخرة  رواتبهم 
الـ  مبلغ  وتخصيص  عام  من 
ضمن  لألجراء  دينار  مليار   7
فقط  عمل  فرصة  ألف  الثالثني 

وإقالة املدير العام.

وقفة أمام حكومة المثنى للمطالبة بتحسين الخدمات

هل تتدفق المياه ألهالي النهروان بعد سنوات من العطش؟

التدخالت وإجراءات القروض تؤخر تأهيل أكبر مشروع بالعراق

 اكد عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور غايب 
املختربية  املواد  يملك  ال  العراق  ان  العمريي 
فريوس  من  الجديدة  الساللة  عن  للكشف 
 »: متلفز  ترصيح  يف  العمريي  .وقال  كورونا 
وصلت   كورونا  بفريوس  الحرجة  الحاالت  ان 
 45 العراق  يف  يتوفر   »: ».وتابع  حالة   200 اىل 
اصطناعي  جهاز  االف   10 ويوجد  رسير  الف 
فريوس  لفحص  مختربا   70 لدينا  مضيفا   ,

اصابة  نسبة  ,ان  ».وبني  العراق  يف  كورونا 
وال  ضئيلة  نسبة  كورونا  بفريوس  االطفال 
العالج  هي  الوقاية  ان  مؤكدا   ,  %  1 تتعدى 
:«من  ».واضاف  كورونا,   لفريوس  الوحيد 
الجديدة  الساللة  يف  اصابات  توجد  ان  املمكن 
اعلن مدير عام  ذلك   اىل   . من فريوس كورونا 
الصحة العامة يف وزارة الصحة الدكتور رياض 
نهاية  سصالن  كورونا  لقاحي  ان  االمري  عبد 

الشهر الحايل .
سيكون   »: متلفز  ترصيح  يف  االمري  عبد  وقال 
لفرض  االمنية  الوزارات  مع  تنسيق  هناك 
من  حزمة  اعددنا  ,مضيفا  الوقاية  اجراءات 
االجراءات سرتفع بتوصيات اىل اللجنة العليا , 
مشريا اىل ان خيار اعادة الحظر ليس مطروحا 
فايروس  لقاح  توزيع  منافذ  ان   , حاليا«.وبني 

كورونا ستكون يف املستشفيات ».

العراق اليملك المواد المختبرية للكشف عن ساللة كورونا الجديدة

تربية البصرة تؤكد على صرف مستحقات الـ 30 ألف درجة  ولكن  دون تحديد الموعد

االربعاء  10  شباط  2021   العدد  2522  السنة الحادية عشرة

نقابة أطباء البصرة تطالب بصرف الرواتب و المستحقات المالية المتأخرة لألطباء المقيمين الجدد

شكوى من حرق 
النفايات المتراكمة

الجمعيات الفالحية في ذي قار 
 تطالب بإيجاد الحلول لمشكلة تبطين شط آل إبراهيم

أعلنت دائرة شؤون املرأة يف ميسان عن شمول 

1250 امرأة براتب الرعاية االجتماعية الشهري 

بعد أن تم تخصيصها من قبل وزارة العمل.

إن  عطوان  جبار  وسن  الدائرة  مديرة  وقالت 

الدائرة بعد أن تم تخصيص 2500 راتب شهري 

لدينا تم إضافة 1250 راتب  للنساء املسجالت 

آخر شمل األرامل واملطلقات.

التفضيل  بنظام  التسجيل  جرى  انه  وأضافت 

حسب تاريخ الوالدة.

ميسان تعلن شمول ١٢٥0 

إمرأة بالرعاية االجتماعية

مرضى السرطان يناشدون
 وزير الصحة بتوفير حقن المناعة في المستشفيات

الحديد والصلب :
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سلط )كوستا إليفترييو( Kosta Eleftheriou، مطور تطبيقات الهاتف املحمول 
ال�ذي أنش�أ تطبي�ق لوح�ة مفاتي�ح Apple Watch الناج�ح FlickType، خالل 
األس�ابيع العدي�دة املاضية الضوء ع�ى العديد من تطبيقات االحتيال املتفش�ية 
ع�ر متجر تطبيق�ات رشك�ة آبل.وانتقد إليفتريي�و خالل األس�بوعني املاضيني 
رشك�ة آبل بش�كل علني بس�بب الرتاخ�ي يف تطبي�ق قواعد متج�ر التطبيقات، 
التي س�محت للتطبيقات االحتيالية، وكذلك التطبيقات التي تستنس�خ الرامج 

بالتف�ي. آخري�ن،  مطوري�ن  م�ن  الش�هرية 
وتتمتع هذه التطبيق�ات بحصولها عى الكثري 
م�ن العائ�دات يف س�وق آيف�ون، وذل�ك بفضل 
املراجع�ات والتقييم�ات والتصنيف�ات املزيفة 
املقرتن�ة باش�رتاك أس�بوعي مخادع.وتح�دث 
إليفثريو عن حج�م االحتيال الذي يحدث يومًيا 
يف متجر التطبيقات قائاًل: نمت املش�كلة إىل حد 
أن وج�ود نظ�ام التقييم واملراجع�ة يزيد األمر 
س�وًءا، حيث يمنح املس�تهلكني إحساًسا زائًفا 
باألم�ان وفكرة خطأ مفادها أن التطبيق مميز 
ألن�ك تدخله من خالل صفح�ة جذابة يف متجر 

التطبيقات مع مراجعات كثرية.وتؤكد ش�كاواه، التي جذبت انتباه ودعم عدد ال 
يح�ى من مط�وري التطبيقات اآلخرين يف مجتم�ع iOS، التوتر املتزايد بني آبل 
وصانع�ي الرام�ج الذين تعتم�د عليهم.ويأتي ذلك يف وق�ت تخضع فيه الرشكة 
ومتجرها وممارساتها لتدقيق غري مسبوق يف مجال مكافحة االحتكار وتحديات 

قانونية من املنافسني.

أعلن�ت رشك�ة التكنولوجي�ا وخدمات اإلنرتن�ت الصينية باي�دو بدء اس�تخدام منصة 
خدم�ات النقل الذك�ي متعددة الط�رازات املعروفة باس�م »إم.أيه.أي�ه.إس« أو منصة 
»النقل كخدمة«، والتي ستوفر خدمات النقل التي تعمل بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
والقي�ادة الذاتي�ة يف مدين�ة غوانجش�و الصينية.وقال�ت الرشكة إن ه�ذه املنصة تتيح 

للمس�تخدمني املحلي�ني يف املنطقة طل�ب خدمات 
النق�ل الذكي�ة عند الحاج�ة اعتباراً م�ن فرتة عيد 
رأس الس�نة القمرية الصينية خالل الشهر الحايل. 
وتوف�ر املنصة الجديدة خدمتي باي�دو أبولو وأيه.

يس.إي ترانسبورتش�ن إنج�ني للنق�ل الذك�ي عى 
س�بيل التجربة بهدف تعميم خدمات النقل الذكي 
يف عرص ال�ذكاء االصطناعي.وأضاف�ت بايدو أنها 
س�تواصل إجراء التجارب املنتظمة من خالل نرش 
أكثر من 100 س�يارة أج�رة ذاتية القيادة من نوع 
روب�وت تاك�ي وإقام�ة ح�وايل 1000 محطة يف 

مقاطعة جوانجش�و هوانجبو.كما س�تتيح املنصة 
الجديدة للس�كان املحليني اس�تمرار االس�تفادة من خدمات القي�ادة الذاتية يف حياتهم 
اليومية، كبديل لرامج »روبوت تاكي« املطبقة يف بكني وشانجش�ا وكانجشو وغريها 

من مناطق الصني.

أصب�ح تيليغ�رام Telegram هو التطبيق األكثر تحميال يف العال�م، بما يقرب من 62 مليون 
عملي�ة تحمي�ل، متفوقا عى تطبيق واتس�آب الذي خرس املاليني من املس�تخدمني بس�بب 
قرارات سياسة الخصوصية الجديدة ليرتاجع يف املركز الخامس، بعدما كان تطبيق الدردشة 
األكثر تحميال يف العالم العام املايض.وبحس�ب موق�ع How-To Geek فإن تطبيق تيليغرام 
يتميز بالخصوصية الش�ديدة والتشفري من طرف لطرف كما أنه ال يقوم  بمشاركة بياناته 
مع أي تطبيقات أخرى، كما يمتلك العديد من امليزات التي تبهر املس�تخدمني بالتحول إليه.

وتعد أهم ميزة من ميزات تيليغرام هي ميزة الدردشة 
الرسي�ة،  حيث يمكن للمس�تخدمني إج�راء محادثة 
رسية عر تيليغرام ال يمك�ن اخرتاقها، مع العلم أنها 
تكون ب�ني طرفني فق�ط. وللقي�ام بإج�راء محادثة 
رسية داخ�ل تيليجرام يج�ب اتباع الخط�وات اآلتية: 
- افت�ح تطبي�ق تيليج�رام Telegram - اضغ�ط عى 
زر إنش�اء - ح�دد محادثة رسية جدي�دة - حدد جهة 
االتص�ال التي تريد إجراء محادثة مش�فرة من طرف 
إىل ط�رف معها. - يمكنك أيًض�ا تمكني مؤقت التدمري 
الذات�ي باالنتقال إىل النقاط الثالث إذا كنت تريد حذف 
الرس�ائل تلقائًي�ا. - لتمك�ني مؤقت التدم�ري الذاتي، 

ح�دد النق�اط الثالث يف أعى يم�ني جهة االتصال الت�ي أدخلتها يف محادث�ة رسية مع جهة 
اتصال.- حدد ضبط مؤقت التدمري الذاتي. - حدد الفاصل الزمني الذي تريد حذف رس�ائلك 
فيه تعمل الوظيفة مثل اختفاء الرس�ائل وإذا كنت س�تختار الفاصل الزمني للتدمري الذاتي 
ملدة س�اعة واحدة ، فسيتم حذف الرسائل كل س�اعة.- لتعطيل مؤقت التدمري الذاتي، كرر 

نفس الخطوات، وحدد »إيقاف« يف قسم مؤقت التدمري الذاتي.

كيفية إجراء محادثة سرية
 في تيليغرام

بكين تطلق منصة جديدة
 ألنظمة النقل الذكية

متجر آبل يستضيف عمليات احتيال 
بماليين الدوالرات
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رائد فضاء روسي يوثق لحظة »ذوبان القمر«

حاسب محمول من Aurora يتضمن 7 شاشات

أث�ار مخط�ط حكوم�ة س�نغافورة 
لضم�ان وص�ول األطف�ال إىل أجهزة 
الكمبيوت�ر للتعل�م املن�زيل مخ�اوف 
بش�أن الخصوصي�ة بش�أن برام�ج 

املراقبة املثبتة عى األجهزة.
ويق�دم املخط�ط، الذي ت�م ترسيعه 
بإغ�الق املدارس الع�ام املايض خالل 
جائحة COVID-19، إعانات لضمان 
وصول جميع طالب املدارس الثانوية 
إىل أجه�زة الكمبيوتر بحل�ول نهاية 

عام 2021.
الحكوم�ة يف كان�ون االول،  وقال�ت 
إنه يج�ب تزوي�د أجه�زة الكمبيوتر 
بينم�ا  األجه�زة،  إدارة  بتطبيق�ات 
س�يحتاج الطالب الذين يستخدمون 
أجه�زة الكمبيوت�ر الخاص�ة بهم إىل 
تثبيت هذه التطبيقات عى أجهزتهم.

وق�ال البائ�ع إن الرنام�ج يس�مح 
للمعلمني بمشاهدة شاشات الطالب 
والتحك�م فيه�ا ع�ن بعد، مم�ا أثار 
عريض�ة ع�ر اإلنرتنت ض�د الخطة 
غ�ري  منظ���م�ة  م�ن  وانتق�ادات 
حكومي�ة دولي�ة، هيوم�ان رايت�س 

ووتش.
 CNA وقال�ت وزارة التعلي�م ملحط�ة
السنغافورية هذا الشهر إن الرنامج 
س�يجمع بيان�ات مثل س�جل بحث 
املرفوضة«  »امل�واد  لتقيي�د  الط�الب 

لكنه ل�ن يتتبع البيانات الش�خصية 
مثل املوقع أو كلمات املرور.

ول�م ترد الوزارة عى الفور عى طلب 
رايت�س  هيوم�ن  وقال�ت  للتعلي�ق. 
ووت�ش يف بيان ي�وم الجمعة: »عدم 

وج�ود تعريف ملا يش�كل« مادة 
 ،« مرفوض�ة 

واالفتق���ار إىل 
يف  الش�فافية 
كيفي�ة اتخ�اذ 
الق�رارات  هذه 
يق����وض   ،

األطف�ال  ق�درة 

عى التح�دث بحري�ة والوص�ول إىل 
ح�دوث  الن�ادر  املعلومات«.وم�ن 
معارضة عامة يف سبنجافورة والتي 
يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة، 
لكن التماًس�ا للطالب ع�ر اإلنرتنت 
عى  الحكومة  يحث 
وع�دم  التن�ازل 
الط�الب  إجب�ار 
ع�ى تثب���ي�ت 
ق�د  الرنام�ج 
ع�ى  حص���ل 
 6600 ح�وايل 

توقيع.

مخاوف من استخدام سنغافورة لتطبيق مراقبة على كمبيوتر الطالب

حظرت الس�لطات الصينية تطبيق التواصل 
Clubhouse وذل�ك ملناقش�ته  االجتماع�ي  
مواضيع حساس�ة مع األشخاص بالخارج، 
بم�ا ىف بما يف ذلك تاي�وان ومعامل�ة األقلية 

املسلمة يف البالد.
وبحس�ب وكالة أسوش�يتد ب�رس فإن هذه 
إىل   Clubhouse تطبي�ق  تضي�ف  الخط�وة 
اآلالف من مواقع الويب وتطبيقات التواصل 
االجتماع�ى الت�ي يمن�ع الحزب الش�يوعي 
الحاك�م يف الص�ني الوص�ول إليه�ا ملحاولة 
الس�يطرة ع�ى ما ي�راه الجمه�ور الصيني 
 Clubhouse تطبي�ق  وأعط�ى  ويق�رأه. 
منت�دى  الصيني�ني  للمس�تخدمني  مؤقت�ا 
غ�ري خاضع للرقاب�ة للحديث ع�ن القضايا 

الحساس�ة سياس�ًيا عى عك�س العديد من 
تطبيقات التواصل االجتماعي األخرى، فإنه 
يستخدم املحادثة الش�فوية، والتي سمحت 
للمس�تخدمني يف الصني بالتحدث مبارشة يف 

األمور الغري مسموح بها يف الصني. 
وتحظ�ر أيضا الحكومة الصينية اس�تخدام 
و فيس�بوك   Facebook مث�ل  تطبيق�ات 
Twitter توي�رت وغريها من مواقع  التواصل 
الت�ي  املواق�ع  وآالف  العاملي�ة  االجتماع�ي 
تديرها املنظمات اإلخبارية وحقوق اإلنسان 

ونشطاء آخرون.
Clubhouse يف  وارتف�ع اس�تخدام تطبي�ق 
األي�ام األخ�رية بش�كل واض�ح، بعدما حث 
الرئي�س التنفي�ذى لرشك�ة تيس�ال ورج�ل 

األعم�ال Elon Musk إيل�ون 
ماسك عى استخدامه األمر 
الذي جعله يرتفع من نحو 

1500 مس�تخدم إىل أكثر من 
مليون مستخدم. 

ويمكن للمستخدمني الوصول 
لتطبيق Clubhouse، عن طريق 

الدع�وة فق�ط، مما يعن�ي أنه ال 
يمكن ألي ش�خص الدردش�ة مع 

ش�خص م�ا دون قب�ول الدع�وة، 
إىل  اآلخري�ن  دع�وة  يمك�ن  حي�ث 

غ�رف افرتاضي�ة حيث يمكنه�م إجراء 
مناقش�ات والتح�دث ح�ول املوضوعات 

محددة.

واللقاحات بش�كل عام التي تخط�ط لحذفها من منصاتها املتعلق�ة بف�ريوس كورون�ا ولقاح�ات ف�ريوس كورون�ا تعم�ل منص�ة فيس�بوك ع�ى توس�يع االدع�اءات الكاذبة 
نفس�ه، لكن قائمة املطالبات املحتملة التي يمكن أن تؤدي يتفاعلون مع منش�ور يتضم�ن معلومات خط�أ يف الهرش ش�هر كانون االول من العام املايض وإخطار العمالء عندما وبدأت الرشك�ة بإزالة ادعاءات ف�ريوس كورونا الكاذبة يف بدًءا من يوم غد.

لالدع�اءات الكاذب�ة املتعلقة بفريوس كورون�ا واالدعاءات وتش�مل النق�اط الب�ارزة م�ن القائم�ة املوس�عة الجديدة إىل إزالة املنشور قد نمت اآلن.
املتعلقة باللقاح التي تتم إزالتها:

االدعاءات قد يك�ون بمثابة رضبة كبرية للحركة املناهضة بف�ريوس كورون�ا، ل�ذا يف ح�ني أن التضييق ع�ى مثل هذه ه�ذا التغيري فقط خ�الل حالة الطوارئ الصحي�ة املرتبطة متكررة.والجدي�ر بالذك�ر أن الرشك�ة تق�ول: إنه�ا تنف�ذ أنه�ا تفك�ر يف إزالة مصادر املنش�ورات تماًم�ا إذا أصبحت تش�ارك املحتوى من قائمتها الجديدة للمطالبات، مضيفة مع الرتكي�ز عى املجموعات والصفحات والحس�ابات التي وتقول فيسبوك: إنها تبدأ بفرض هذه السياسة عى الفور، لقاحه.اللقاحات خطرية أو سامة أو تسبب التوحد.للحماية منه.اإلصابة بامل�رض أكثر أماًنا من الحصول عى اللقاحات ليس�ت فعالة يف الوقاية م�ن املرض الذي ُصنعت فريوس كورونا من صنع اإلنسان.
للقاحات عر فيسبوك، فقد ال يستمر طوياًل.

فيسبوك تزيل االدعاءات 
بأن اللقاحات تسبب التوحد

الحكومة الصينية تحظر تطبيقا شهيًرا

انستغرام تطرح ميزة استعادة المنشورات المحذوفة
 Instagram )إنس�تاجرام(  منص�ة  طرح�ت 
خ�الل األس�بوع امل�ايض مي�زة جدي�دة تتي�ح 
للمستخدمني اس�تعادة املنشورات التي ُحذفت 
س�ابًقا، س�واء كانت صور أو مقاطع الفيديو 

أو قصص مرة أخ�رى، حيث أوضحت املنصة 
أن ه�ذه املي�زة مفي�دة ضد االخ�رتاق خاصة 
إذا تمكن املتس�للون من التحكم يف حس�ابك 

وبدءوا يف حذف املحتوى.
التقرير كيفية اس�تخدام  ويس�تعرض 

ه�ذه املي�زة الجدي�دة يف إنس�تاجرام 
الس�تعادة املنش�ورات التي حذفتها 

بسهولة:
املي�زة الجدي�دة ُتس�مى )ُحذف�ت 
 ،Recently Deleted حديًث�ا( 
وتهدف إنستاجرام من تقديم هذه 
املي�زة إىل حماية الحس�ابات التي 
ُتخرتق حيث يتطلب من املستخدم 
تأكي�د أن�ه صاحب الحس�اب عر 

رس�الة نصي�ة أو بري�د إلكرتون�ي 
من أجل حذف املح����توى بش�كل 

نهائي أو اس�تعادته بش�ك�������ل 
دائم.

وتصف إنس�تاجرام امليزة: “تتيح لك ميزة 
)ُحذف�ت حديًثا( يف تطبي�ق الهاتف املحمول 

مراجع�ة املحت�وى ال�ذي حذفت�ه، ويش�مل 
ذل�ك: الص�ور ومقاط�ع الفيدي�و ومقاط�ع 

فيدي�و IGTV والقص�ص واس�تعادته، وب�دًءا 
م�ن الي�وم، س�يحتاج املس�تخدم إىل تأكيد أنه 
صاحب الحس�اب إما عر رسالة نصية أو بريد 

إلكرتوني لحذف املحتوى أو اس�تعادته بش�كل 
دائم”.

وس�تبقى العنارص التي تقوم بحذفها يف س�لة 
املحذوفات ملدة 30 يوًما، إذا لم تقم باستعادتها 
خ�الل ه�ذه امل�دة فس�ُتزال نهائًي�ا بش�كل 
تلقائ�ي، ولك�ن القصص املحذوفة س�تبقى 
يف س�لة املحذوفات ملدة 24 س�اعة فقط قبل 
إزالتها نهائًي�ا، ويمكنك الوصول إىل مجلد 
املحذوف�ات الس�تعادة العن�ارص الت�ي 
قم�ت بحذفه�ا، من خ�الل الخطوات 

التالية:
انتق�ل إىل تطبيق )إنس�تاجرام( يف 

هاتفك.
اضغط عى عالمة تبويب الحساب 
الش�خيص يف أسفل الجهة اليمنى 

من الشاشة.
الخط�وط  أيقون�ة  اضغ�ط ع�ى 
الثالث�ة يف أعى الجه�ة اليمنى من 

الشاشة.
يف النافذة التي تظهر لك، اضغط عى 

.Settings )خيار )اإلعدادات
.Account )اضغط عى خيار )الحساب

حديًث�ا(  )ُحذف�ت  خي�ار  ع�ى  اضغ�ط 
Recently Deleted.اخرت املنشور أو مقطع 
الفيدي�و أو القصة التي تريد اس�تعادتها، ثم 

.Restore )اضغط عى خيار )استعادة

قدمت الرشكة الريطانية 
 Expanscape املس�ماة 
لحاس�ب  أولًي�ا  نموذًج�ا 
 Aurora ُيدع�ى  محم�ول 
7 م�زود بس�ت شاش�ات 
كل  يف  تمت�د  إضافي�ة 
اتج�اه بعيًدا عن الشاش�ة 
الرئيس�ية، كل منها يعرض 
الخاصة  والتطبيقات  النوافذ 

بها.
وال تتعامل العديد من مفاصل 
الحاس�ب املحمول بشكل جيد 
م�ع شاش�ة واح�دة متصل�ة، 

ناهيك عن سبعة.
وإىل جان�ب الشاش�ة الرئيس�ية 
وبدق�ة  إنًش�ا   17.3 بقي�اس 
3840×2160 بكس�ل، هن�اك ثالث 
والدق�ة  بالحج�م  أخ�رى  شاش�ات 

نفسها.
وتوجد شاشة واحدة بقياس 7 إنشات 
ف�وق  بكس�ل   1200×1920 وبدق�ة 
الشاش�تني اليمن�ى والي�رسى، وتج�د 
أيًضا شاش�ة تعم�ل باللمس بقياس 7 
إنش�ات وبدق�ة 1920×1200 بكس�ل 

مثبتة يف مسند املعصم.

األويل نح�و 12  النم�وذج  وي�زن ه�ذا 
كيلوجرام ويبلغ س�مكه 4.3 إنش�ات، 
ويتضم�ن وحدة معالجة الرس�وميات 
Nvidia GeForce GTX 1060 املتوسط 

املدى لتشغيل شاشات 4K األربعة.
ويأتي Aurora 7 مزوًدا بس�عة تخزين 
تبل�غ 2 تريابايت عر مح�رك األقراص 
الثابت�ة و 2.5 ترياباي�ت إضافي�ة م�ن 
 ،SSD مس�احة التخزي�ن ع�ر ق�رص
باإلضاف�ة إىل جمي�ع املناف�ذ الت�ي قد 

تحتاجها.
 Intel Core كما أنه يحتوي عى معالج
9900K-i9 وذاك�رة وصول عش�وائي 
سعتها 64 جيجابايت، ويمكنك العثور 

عى املزيد من املواصفات هنا.
اإلص�دارات  يف   Expanscape وتري�د 
 Nvidia GeForce املستقبلية استخدام
 Nvidia GeForce 2070 بداًل من RTX
ملعال�ج  خي�ارات  م�ع   ،1060  GTX
-Intel i9 أو   3950x  9  AMD Ryzen

.10900K
 7  Aurora حاس�ب  تصمي�م  وج�رى 
بشكل أس�ايس ليكون محطة عمليات 
أمان متنقلة، وتستمر بطارية النموذج 

األويل الحايل ملدة ساعة واحدة فقط.

التقط رائد الفضاء الرويس س�ريجى كود سفريش�كوف 
مشهًدا بديًعا للحظة اختفاء القمر املكتمل خلف الغالف 
الج�وى لكوك�ب األرض، من محط�ة الفض�اء الدولية، 
ووث�ق رائد الفضاء الروىس الحدث الذى يتم عند اختفاء 
القم�ر املكتمل بس�بب م�رور ض�وءه بالغ�الف الجوى 

لكوكب األرض.
ووفقا ملا نرشته وكالة »س�بوتنيك« الروس�ية، وش�بكة 
»روس�يا اليوم«، تتس�بب هذه الظاهرة يف تش�وه شكل 
القم�ر عن�د الغ�روب، ىف ظاه�رة وصفها رائ�د الفضاء 

بمشهد »ذوبان القمر«، والذى أوضح أن سبب 
الشكل الغريب »املسطح« للقمر، قائال: 

»قب�ل أن يختفى القمر وراء األفق، 
يمر نوره املنعكس عر الغالف 

الجوى لألرض ويتشوه«.
الفض�اء  رائ�د  وأش�ار 

أف�ق  أن  إىل  ال�رويس 
األرض نفس�ه غ�ري 

مرئ���ي يف الوقت 
ألن  نفس�����ه، 

وقع  التصوي�ر 
يف الليل، ولذلك، 
أن  يب����دو 
يذوب  القم�ر 
ىف اله����واء 
بط���ريق�ة 

سحرية.عى جانب آخر، كانت الصورة املستعادة حديثا 
ملوقع هبوط أبولو 14، قد كشف عن كرة جولف مفقودة 
للقائد آالن ش�يرد عى س�طح القمر، والت�ي ادعى أنها 
سافرت أميال من قبل، لكنها لم تقطع سوى 40 ياردة، 
فف�ي 6 فراير 1971، رضب قائد مهمة أبولو 14 كرتني 
من كرات الجولف عر س�طح القمر كواحد من األعمال 

ت����اب�ع لثالث هب�وط مأهول عى س�طح الق�مر 
لناسا.



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

مواقيت ال�صالة

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

صالة الصبح

صالة الظهر

صالة المغرب

صالة العشاء

5 :28

12 :17

5: 57

7:30
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) نور عىل نور (

ترضب موجة برد منذ أول أمس األحد شمال أوروبا 
األوىل  للمرة  هولندا  أرجاء  كامل  الثلوج  غطت  فيما 
أثر  أملانيا ما  أكثر من عرش سنوات، وأجزاء من  منذ 
اآلخر  الجانب  والربي.وعىل  الجوي  النقل  حركة  عىل 
العاصفة  لوصول  بريطانيا  تستعد  الشمال  بحر  من 
الهولنديون  الجوية  األحوال  خرباء  عليها  أطلق  التي 
 90 إىل  رسعتها  تصل  قد  رياح  مع  »داريس«  اسم 
هولندية  مدن  سكان  خرج  الساعة.وقد  يف  كيلومرتا 
الثلج  عىل  نشاطات  ملمارسة  منازلهم  من  وأملانية 
الصفر. تحت  درجات  خمس  إىل  الحرارة  تدني  رغم 

»كنمي«  الهولندية  الجوية  األرصاد  وكالة  وأصدرت 
أول  إليه،  اللجوء  يتم  ما  نادرا  الذي  »األحمر«  اإلندار 
التي ترضبها عاصفة  البالد  أنحاء  أمس األحد يف كل 

وفق  سنوات،  عرش  من  أكثر  منذ  األوىل  هي  ثلجية 
»يورونيوز«.

»هذه  فري.نل  الجوية  األحوال  توقعات  ملوقع  ووفقا 
أول عاصفة ثلجية )يف البالد( منذ وقت طويل: آخرها 
كان يف يناير 2010«.وأغلقت الحكومة الهولندية كل 
كورونا  فريوس  اختبارات  إلجراء  املخصصة  املراكز 
تتوقع  فيما  الجوية  األحوال  سوء  بسبب  عدة  أليام 
مدة  الصفر  دون  الحرارة  درجات  تستمر  أن  البالد 

عرشة أيام.
أو تأخرت يف مطار  الجوية  الرحالت  وألغيت عرشات 
أيندهوفن  أغلق مطار  امسرتدام يف حني  يف  سكيبول 
يف جنوب البالد بالكامل. وألغيت كل رحالت القطار يف 

البالد حتى تلك املتوجهة إىل أملانيا.

للجنود  السبت،  مشرتكة،  دفن  مراسم  تُقام 
رفاتهم  عىل  ُعثر  الذين  والفرنسيني  الروس 
خالل  مقتلهم  من  قرنني  بعد  روسيا،  يف 
نابليون  الفرنيس  اإلمرباطور  جيش  انسحاب 
أعلنت املؤسسة املسؤولة  عام 1812، عىل ما 
بلدة  يف  عليه  ُعثر  الذي  .الرفات  املرشوع  عن 
 100 لنحو  روسيا  غرب  يف  الصغرية  فيازما 

يف  وضع  وفرنيس،  رويس  جندي 
أمس،  مشرتكة،  نعوش  ثمانية 
أحد  يف  أقيمت  مراسم  خالل 
املراسم  املنطقة.وحرض  أديرة 
الفرنسية  للسفارة  ممثلون 
تطوير  وملؤسسة  روسيا  لدى 
الفرنسية  التاريخية  املبادرات 
عملية  تولت  التي  الروسية 
الرفات  عىل  والتعرف  التنقيب 

التي أجريت عام 2019.
بيار  املؤسسة  رئيس  وقال 
هؤالء  »كل  إن  مالينوفسكي 
الجنود الروس والفرنسيني الذين 
كانوا أعداء ذات يوم، سيُدفنون 
معاً السبت كاألصدقاء يف حضور 
طريف  من  املشاركني  أحفاد« 
السبت  انتظار دفنهم  النزاع.ويف 
يف إحدى مقابر املنطقة، سيبقى 
الرفات يف كنيسة صغرية يف دير 

ونهبه   1536 عام  بُني  الذي  املعمدان  يوحنا 
»الجيش الكبري« التابع لنابليون لدى انسحابه 

من روسيا عام 1812.
وُعثر عىل الرفات قبل نحو عرش سنوات خالل 
غرب  جنوب  يف  بناء  لورشة  تابعة  خفريات 
فيازما، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 52 ألف 

نسمة.

الدهين.. ماركة نجفية يعشقها زوار اإلمام علي )ع(

news

أول عاصفة ثلجية في هولندا منذ 10 سنوات !

روسيا وفرنسا تشّيعان ضحايا معركة حدثت قبل قرنين !

املصاب  بـ»الرجل  لّقب  إسباني  عىل  ُحكم 
إصابته  كذباً  ادعى  بعدما  ورم«  بألفي 
النهائية،  مراحله  يف  الرسطان  بمرض 
عىل  بالحصول  إلدانته  عامني  بالسجن 
من  دوالر  ألف   300 قيمتها  تفوق  تربعات 
بواسطة  مشاهري  بينهم  األشخاص  آالف 

االحتيال.وكان باكو سانز )50 عاماً( يظهر 
ووسائل  التلفزيون  شاشات  عىل  بانتظام 
 2010 عامي  بني  االجتماعي  التواصل 
و2017، مدعياً أنه يعاني ما يقرب من ألفي 

ورم نتيجة ملتالزمة كاودن.
وكان يقول إن املدة املتبقية له من العمر ال 

تتعدى بضعة شهور، مناشداً الحصول عىل 
تربعات عرب صفحته اإللكرتونية ومن خالل 

الرسائل النصية وحتى خالل حفل خريي.
هذه  يعاني  كان  أنه  من  الرغم  وعىل 
أورامه كانت حميدة وال  املتالزمة، فإن كل 

تشكل أي خطر عىل حياته.

السجن عامين إلسباني ادعى كذبًا إصابته بالسرطان

تمكـن جـّد سـبعيني من جمـع أكثر 
من 640 ألف جنيه إسـرتليني ألبحاث 
الخـرف بعـد أن أصبح املعمـر األكرب 
الذي يجدف قارباً ملسـافة 3 آالف ميل 
بمفرده عـرب املحيط األطلـيس. وكان 
الربيطانـي فرانـك روثسـويل، البالغ 
70 عامـاً،  قـد انطلـق مـن غومريا يف 
جـزر الكناري يف 12 ديسـمرب. أمىض 
االطلـيس  املحيـط  يف  اسـابيع  سـتة 
قبـل أن يعرب خـط النهايـة يف انتيغوا 
يف  كانـت  حيـث  أخـرياً،  بالكاريبـي 
البالغـة  اسـتقباله زوجتـه هوديـث 
50 عامـاً. قال روثسـويل مـن مدينة 
أولدهام بمانشسرت الكربى، لصحيفة 
» غارديان« الربيطانيـة: »إنها لحظة 

مبهجة تمامـاً«، مشـرياً إىل أنه جمع 
هـذا املبلـغ الكبـري ملنظمـة أبحـاث 
للخـرف تكريماً لشـقيق زوجته الذي 
تـويف باأللزهايمر عن عمـر يناهز 62 
عاماً خـالل رحلتـه يف املحيط.أضاف 
عن عبـوره خط النهاية: »احسسـت 
بعاطفـة تغمرنـي، فقـد اسـتغرقت 
رحلـة التجذيـف يف املحيـط االطليس 
سـتة أسـابيع طويلـة، لكـن التحدي 
نفسه استغرق أكثر من 18 شهرا من 
التدريب واإلعداد، بالتايل أنا فخور بما 
حققته وبالرحلـة التي ال تصدق التي 
قمت بها«. واثنـاء رحلته يف األطليس، 
تلقى روثسـويل رسـائل تشجيع من 
أشـخاص مروا بتجارب مماثلة، وهو 

يأمل أن يكون قد ساعد عائالت أخرى 
بطريقـة مـا أيضـا، شـاكراً كل مـن 
تربع لهـذه القضية. يذكـر أن املغامر 
أمـىض خمسـة أسـابيع عـىل جزيرة 
مهجورة يف برنامج تلفزيوني، مجذفاً 
بقارب اسـمه »لسـت كبرياً أبـداً عىل 
فعل ذلك«. ومـن جهتها، قالت املديرة 
التنفيذية للمؤسسة البحثية، هيالري 
ايفانز: » »لقد تأثرنا بشـكل ال يصدق 
بعـزم فرانـك عىل جمع مليـون جنيه 
اسرتليني ألبحاث الخرف. وقد ساعد، 
من خالل هـذا التحـدي الصعب الذي 
قام به بعمـر 70 عاماً، يف نرش الوعي 
وألهم أشخاصاً من كل االعمار للقيام 

بالتحدي الخاص بهم«.

حّطـم عـداء نرويجـي الرقـم القيـايس، 
بشـكل غري رسـمي، يف موسوعة غينيس 
لألرقام القياسـية بعدما ركض عىل الثلج 
نصـف مسـافة ماراثون يف سـاعة و 44 

دقيقة و 58 ثانية وهو حايف القدمني.
وقال جوناس فيلد سيفالدرود، الذي وثّق 
محاولته لتسـجيل رقـم قيايس يف مقطع 
 Born كتـاب  إن  يوتيـوب،  عـىل  فيديـو 
to Run لكريسـتوفر ماكدوغـال ألهمـه 

للركض وهو حايف القدمني.
ولفـت اىل أنه تفاجأ بعـد محاوالته األوىل 
كيف أن الركض حايف القدمني فوق الجليد 
والثلج لم يكن بهذه الصعوبة، كما تخيل.

وقـال سـيفالدرود إنـه قرر كـرس الرقم 
القيـايس العاملي للريـايض الهولندي فيم 
هـوف، والـذي تم تسـجيله عـام 2007 

عندمـا شـارك يف نصـف ماراثـون عـىل 
الجليـد والثلج يف سـاعتني و 16 دقيقة و 

34 ثانية.
وقال العـداء إن محاولته األوىل لتسـجيل 
الرقـم القيـايس أُلغيت قبـل األوان عندما 
تسـبب الجليد الحاد يف إصابات يف قدميه، 
موضحاً أنه حاول مرة أخرى بعد أسابيع 
قليلة عـىل بعض الثلـوج الناعمة وحقق 

املزيد من النجاح.
خـالل  تمّكـن  إنـه  سـيفالدرود  وقـال 
محاولتـه األخرية من التغّلب عىل نفسـه 
والرقم الذي حققه قبل وهو ساعة و 50 

دقيقة.
رد  ينتظـر  اآلن  أنـه  اىل  الرجـل  ولفـت 
موسـوعة غينيـس حـول مـا إذا كانـت 

محاولته ناجحة.

فاجـأ صبي صغري، يبلغ من العمر أربع سـنوات، والدته بغـزال رضيع كان قد جلبه 
معه من الغابة وجاء به إليها ليعرفها عليه كصديق جديد له.

وصدمت »سـتيفاني براون« عندما رأت ابنها »دومينيـك« بصحبة غزال رضيع كان 
قد عثر عليه يف الغابة القريبة من منتجع ماسانوتن يف فريجينيا حيث كانوا يقضون 

عطلتهم، بحسب ما ذكرت صحيفة »dailymail« الربيطانية.
وأرسعـت األم بالتقـاط صورة رسيعـة لهذه اللحظـة الغريبة وقامـت بنرشها عىل 
الفسـيبوك، ورسعان ما انترشت عرب بقية الصفحات، وأعجـب الناس بمدى الراحة 

التي بدت عىل العزال أثناء وقوفه بجانب صديقه الصغري دومينيك يف تلك الصورة.
ويف حديـث األم، أوضحت بأن العائلة كانـت تحزم أمتعتها ملغادرة املنتجع بعد انتهاء 

عطلتها وتستعد للعودة إىل املنزل، يف الوقت الذي جاء فيه دومنيك بصديقه.
والتقطت ستيفاني لالثنني الكثري من الصور التي بدا فيها الغزال سعيدا وغري خائف 

أبدا، وكذلك دومنيك.
وقالت سـتيفاني أنه وبعد انتهاء جلسـة التصوير التي قامت بهـا لدومنيك والغزال 
طلبت من ابنها أن يرافق صديقه إىل الغابة ثانية لكي تتمكن والدته من العثور عليه.
وأضافت بأن الغزال كان يبدو سـعيدا مع دومنيك فقد كان نهارا جميال لكليهما، إال 

أنه من الرضوري أن يعود لوالدته والغابة حيث يعيش أساسا.

سبعيني يعبر األطلسي ويجمع 640 ألف جنيه إسترليني  يركض حافي القدمين على الثلج لدخول غينيس!
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الدهني هو أحد أنواع الحلويات العراقية يوضع يف 
وعـاء كبري )صينية( ويبـاع بالكيلوغرامات تكثر 
يف مدينة النجف يعود تاريخها إىل العرص العبايس 
حيث سميت يف ذلك الوقت باللوزينج يذكر البعض 
ان عمل الدهـني انتقل من الهنـد إىل النجف حيث 
قام النجفيـون بتطوير صناعته حتى صارت من 
أشهر أنواع الحلويات يف املنطقة ويف مدينة النجف 
فـان أغلبية محـال بيع الدهني تسـمى دهني أبو 

عيل.
يقال أن هنالك شـخص يدعى أبو عيل هو أول من 

صنـع فرنا لخبز الدهني منذ أكثر من 90 سـنة يف 
النجف لذلك فان افران الدهني األخرى بدأت تحمل 
اسم دهني أبو عيل نسبة إليه. وهنالك قصة أخرى 
حول »دهـني أبو عيل«، يف سـتينات القرن املايض 
أشـتهر رجل من أهل النجف بصناعة الدهني هذا 
الرجل كان يسـتخدم اجود أنواع الطحني والسكر 
والدهن الحر واملربوش والهيل مع النظافة التامة 
يف جميع مفاصل العمل ليقدمه بنكهة وطعم لذيذ 
جدا وأخذت شـهرته تتسـع يوما بعـد يوم بما ان 
مدينـة النجف يدخلها يوميا اعداد كبرية من بقية 

املحافظات اما لغرض الزيـارة أو دفن موتاهم يف 
مقربة وادي السـالم وعند االنتهاء من مراسيمهم 
يتجولون يف أسـواقها ويسألون عن دهني أبو عيل 
الشهري والذي أصبح ذائع الصيت بسمعته الطيبة 
يف التعامل مع زبائنه مهنته هذه درت عليه الكثري 
من االرباح مما ولد الحسد لدى البعض من التجار 
وحاولـوا تقليد صنعته وفتحوا العديد من املحالت 
لبيع الدهني وبعد وفاتـه اخذ التجار يكتبون عىل 
واجهات محالهم »دهني أبو عيل« الشهري وأصبح 

عددهم بالعرشات الحقاً.

بيـع الحلويـات يف النجـف وخصوصـا الدهينـة 
ينتعـش بسـبب توافـد الزوار مـن داخـل العراق 
وخارجـه إىل مرقد اإلمام عـيل بن أبي طالب حيث 
يحـرص الزوار عىل رشاء الدهينـة وتناولها خالل 
إقامتهم أو رشاء كميات منها عند سفرهم خارج 

البلد حيث وصلت شهرتها اىل دول العالم.

وصلت شهرتها الى دول العالم

ألمانية تركت بالدها لتعيش في قلب الصحراء الكبرى بمصر
البالد،  الكربى جنوب غرب  يف صحراء مرص 
النخيل  أشجار  اآلالف من  مئات  تظلل  حيث 
الداخلة  الناعمة، ويف مدينة  الرمال  تالاًل من 
األملانية  جلست  الجديد،  الوادي  محافظة  يف 
فريدل براون تتناول إفطارها البسيط تحت 

أشعة الشمس الدافئة يف وسط الخالء.

يف حديقة منزلها، قالت فريدل مدربة التأمل 
التي تبلغ من العمر 72 عاما لوكالة فرانس 
برس »لقد جئت إىل هنا قبل 35 عاما، حينها 
إىل منطقة برئ  لم يكن هناك طريق« يوصل 
التي تبعد نحو 700 كلم جنوب غرب  الجبل 

القاهرة.

الخلف  يف  الصحراء  إىل  تشري  وهي  وأضافت 
يف  مدق  عرب  خاصة  سيارة  يف  حينها  »أتيت 

الصحراء إىل مخيم برئ الجبل«.
املحاط  الصحراء  وسط  الكائن  املخيم  هذا 
النخيل،  أشجار  من  كبرية  خرضاء  بحديقة 
الطوب  من  البدوي  الطراز  عىل  غرفه  بنيت 
 50 مساحة  عىل  النخيل  وسعف  الطيني 
وبه عني مياه جوفية كربيتية ساخنة  فداناً 

يستشفى بها الزائرون وتروي األشجار.
األسفلت  من  طريق  هناك  صار   .. واليوم 
الجبل  برئ  إىل  تسلكه  أن  للسيارات  يمكن 
ومنزل فريدل التي أطلقت عليه اسم »شاليه 
واملوسيقى  الحب  إلهة  إىل  نسبة  حتحور«، 

والرقص عند الفراعنة.
النخيل  سعف  تمايل  الباردة  الرياح  كانت 
وأغصان الزيتون يف الحديقة التي يفوح فيها 
فريدل  روت  فيما  والخزامى  الياسمني  عطر 

قصتها التي قادتها إىل امتالك املنزل.
وقالت املرأة التي غطى الشيب شعرها، »لقد 
وقعت يف حب هذا املكان .. هنا ترسم الطبيعة 
السنني هل  الجبال تحمل آالف  فنا وطبقات 
ترى هذا الجمال«، مشرية إىل صحراء الوادي، 
عن  مساحتها  تزيد  التي  املرصية  املحافظة 
كلم  ألف  ثمانني  من  بأكثر  أملانيا  مساحة 
مربع.وروت فريدل أنه يف عام 2003، عادت 
شبابها  يف  زارته  الذي  الجبل  برئ  مخيم  إىل 
ووجدت أن حالته تحتاج إىل تطوير وال يمتلك 

صاحبه النفقات الالزمة لذلك.
وقالت »أعطيته بعض املال .. أنا لست ثرية 
عىل االطالق ولكن من الخسارة أن نفقد مثل 

هذا املكان«.

سـامية  التونسـية  املمثلـة  أثـارت 
الطرابليس جـداًل كبريًا يف السـعودية، 
عملهـا  حـول  ترصيحهـا  بسـبب 
كمستشـارة جراحة تجميلية مع أهم 
جـراح باململكـة يف مدينة جـدة ملدة 6 
سـنوات، دون حصولها عىل شـهادة.
وتحّقـق »صحـة جـدة« يف ادعـاءات 
أحـد  يف  ظهـرت  التونسـية  املمثلـة 
الربامـج التلفزيونية التونسـية، تزعم 
عملها سنوات كمستشـارة مع جراح 
تجميـل استشـاري شـهري يف جـدة، 
وتعطي إبـر »فيلر بوتوكس« وال تملك 
شهادة طبية وال حتى شهادة صحية.
وأوضحت خـالل حديثهـا، يف برنامج 
عـىل قنـاة »التونسـية«، أنهـا كانـت 
تعمـل مستشـارة مع الجـّراح ويأخذ 
برأيها، ألن لديها نظرة جمالية وتعرف 
ما يحتـاج إليـه الشـخص.وأوضحت 
»الشـؤون الصحيـة« بجدة، أنـه جاٍر 
التحّقق من االدعاءات، وسـيتم إصدار 

توضيح حال اكتمال التحقيق.

ممثلة تنتحل صفة طبيبة تجميل لمدة 6 سنوات !

عمره اربع سنوات ويحضر غزاال من الغابة!


