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طهران تشترط أمرين مهمين قبل 
الخوض بأي حوار مع الرياض

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد تحالف الفت�ح ، امس االثنني، ان 
العراق لن يس�تقر اال باخراج القوات 
االمريكي�ة، فيم�ا بني انها س�بب يف 

جميع االزمات التي يمر بها العراق.
وقال عض�و التحال�ف النائب فاضل 
جاب�ر يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»أس�اس  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
مشاكل العراق وعدم استقراره يعود 
اىل الوج�ود األمريك�ي يف البالد لكونه 
العام�ل الرئييس يف صناع�ة االزمات 

االقتصادية واألمنية ».
وأضاف انه »لألس�ف نس�مع العديد 
م�ن األصوات املنادية بإخراج القوات 
االمريكي�ة اال ان�ه يف الحقيقية كالم 
فق�ط دون فعل حقيقي او مطالبات 

محرجة للحكومة«.
ودع�ا »املطالب�ني بأم�ن واس�تقرار 
البالد اىل التكات�ف والتوحد بالضغط 
ع�ى الحكوم�ة بتنفيذ ق�رار مجلس 
النواب بإخراج القوات األجنبية وعى 

راسها القوات االمريكية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
استبعد النائب عن تحالف »الفتح«، سعد الخزعيل، امس االثنني،  اجراء 

تغيري يف املحافظني بسبب توترات الوضع الراهن.
وقال الخزعيل يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« إن »مايتم 
الحدي�ث عنه يف بعض وس�ائل االعالم عن تغيري بع�ض املحافظني غري 
منطق�ي واليمك�ن تطبيقه حاليا بس�بب تعقي�د الوضع الس�يايس يف 

العراق«.
وأض�اف، أن »غي�اب مجال�س املحافظ�ات عق�د مش�هد وآلي�ة تغيري 
املحافظ�ني، كم�ا ان الحكوم�ات املحلية بني�ت عى اتفاق�ات وخرائط 

سياسية معينة يصعب تغيريها حاليا مع اقرتاب االنتخابات«.
واش�ار الخزعيل إىل أن »أي ش�خصية من السياسيني يتحدث بهذا االمر 

فهو يستخدمه كورقة ضغط ليس اكثر«.

الفتح : ال استقرار في العراق
 إال بإخراج القوات األمريكية

برلماني يستبعد إجراء تغييرات 
في المحافظين

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت لجنة األم�ن والدفاع النيابية، 
ام�س االثنني، أن الوض�ع األمني يف 

العاصمة بغداد مستتب.
وقال عضو اللجن�ة عباس رصوط 
يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »أغلب القيادة األمنية 
الذي�ن ت�م تغيريه�م خ�الل األي�ام 
املاضية لم يكن يؤرش عليهم قصور 
أو خلل واضح يف عملهم«، مؤكًدا أن 
»ما حصل يف س�احة الطريان خرق 

أمني«.
وأضاف أن »الوضع األمني يف بغداد 

مس�تتب وأفض�ل مم�ا كان علي�ه 
يف الس�ابق، بالت�ايل بع�د الخس�ائر 
الكب�رية لداع�ش م�ن الصع�ب أن 
يش�ن معارك ض�د الق�وات األمنية 
لذل�ك يلج�أ اىل االس�اليب القذرة يف 

استهداف املدنيني«. 
ولفت اىل أن »هناك جهدا استخباريا 
كب�ريا والق�وات عى مس�توى عال 
م�ن الحيطة والحذر ملن�ع تكرار ما 

حصل يف الطريان«.
ط�ال  ق�د  م�زدوج  تفج�ري  وكان 
منطقة الباب الرشقي وراح ضحيته 

العرشات بني شهيد وجريح.

األمن النيابية: الوضع األمني 
في بغداد مستتب

األستراليون يتقاسمون المجال الجوي 
العراقي مع أبناء »العم سام«

سيادة على الورق!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
انتهاكات ترتى تشهدها الساحة العراقية، عى مختلف 
الصعد الس�يما العس�كري، ففي الوقت ال�ذي يواصل 
في�ه رئي�س الحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي وفريقه 
االستش�اري، االدعاء بحماية الس�يادة والسيطرة عى 
الوض�ع األمني، تربز بني الحني واآلخر حوادث وأحداث 

ُتفّند تلك االدعاءات.
ويف هذا الس�ياق نرشت صحيف�ة “الغارديان” مؤخراً، 
مقاالً ذكرت فيه أن الطريان األسرتايل الذي انتهى دوره 
يف الح�رب ض�د “داعش”، من املفرتض أن�ه توقف بعد 
هزيم�ة التنظي�م اإلرهابي قبل ثالثة أع�وام، لكن ما ال 
يعرف�ه الرأي العام األس�رتايل أو الربمل�ان الفيدرايل، هو 
أن الطيارين األسرتاليني يقومون بقيادة القوة الجوية 
الربيطاني�ة املقاتل�ة وإدارة الطائ�رات املس�رية ض�د 

“األعداء املقاتلني” يف كل من العراق وسوريا.
ويرى كاتب املقال أن التفاصيل حول الدور الذي يلعبه 
الطي�ارون األس�رتاليون يف توجي�ه الطائرات املس�رية 
وهجماته�ا يف الرشق األوس�ط يظل غامضا يف أحس�ن 

األحوال.
وت�رددت وزارة الدف�اع األس�رتالية باإلجاب�ة، عندم�ا 
ُس�ئلت أبسط األس�ئلة، فيما تم الضغط عى الحكومة 
الفيدرالي�ة لتوفري إجابات. وبالتأكيد يمكن فهم غياب 
الشفافية حول عدد عنارص سالح الجو األسرتايل الذين 
يقودون الغارات بطائرات مسرية ضد أهداف »داعش« 

يف الرشق األوسط أو املواقع التي يعملون منها.
ويعيد هذا االنتهاك الصارخ س�يادة البالد، إىل األذهان، 
والدور الذي تلعبه الواليات املتحدة وقواتها العس�كرية 
يف الع�راق، ضمن التحالف الدويل الذي أصبح، بحس�ب 
مراقب�ني، »ش�ّماعة« ُتعلّ�ق عليه�ا االنته�اكات بع�د 
»تجميله�ا وتأطريه�ا« ضمن مكافح�ة إرهاب داعش 

الذي هزمه العراقيون ببسالة مقاتليهم.
وكان وزير الدفاع جمعة عناد رّصح يف وقت سابق بأن 
»سماء العراق غري مسيطر عليها بشكل كامل«، مشرياً 
إىل أن الجي�ش العراق�ي يس�تخدم ال�رادارات الخاصة 

بسلطة الطريان املدني لكشف »تحركات األعداء«.
ويف ه�ذا الس�ياق يق�ول عض�و لجن�ة األم�ن والدفاع 
النيابية مهدي آمريل ل�«املراقب العراقي«، إن »استمرار 
بق�اء الق�وات األجنبية بحجة محارب�ة تنظيم داعش، 
خرق للس�يادة العراقي�ة، ونحن نس�تغرب من الوعود 

الحكومية غري املتحققة بش�أن مس�اعي إخ�راج تلك 
القوات«.

ويضي�ف آم�ريل أن »الواقع يؤكد ع�دم وجود تحركات 
حقيقية ته�دف إىل حماية الس�يادة العراقية املنتهكة 
م�ن قب�ل الق�وات متع�ددة الجنس�يات املتواجدة عى 

أرايض البالد«.
ويؤك�د أن »ق�رار مجلس النواب بش�أن إخراج القوات 
األجنبي�ة، كان قطعي�اً وملزم�اً للحكوم�ة، إال أنها لم 

تلتزم به حتى اآلن«.
ويف الخام�س من كانون الثان�ي 2020، صوت مجلس 
النواب خالل جلسة استثنائية، عى قرار ُيلزم الحكومة 
بالعمل عى جدولة إخراج القوات األجنبية من العراق، 
ومنعها من اس�تخدام أرض البالد وسمائها ومياهها، 

لتنفي�ذ أية أعم�ال عدائية تجاه دول الج�وار الجغرايف، 
إال أن الوالي�ات املتح�دة ما زالت تراهن عى التس�ويف 

واملماطلة.
وحظ�ي الق�رار الربملاني الحاس�م، بدعم ش�عبي كبري 
تمث�ل بتظاه�رات مليوني�ة غاضبة، طالب�ت ب�”طرد 
االحت�الل” الس�يما بعد عملي�ة االغتيال الغ�ادرة التي 
نفذتها طائرة أمريكية مس�رية قرب مطار بغداد الدويل 
يف كانون الثاني 2020، وأس�فرت عن استش�هاد قادة 

النرص.
ون�رشت »املراق�ب العراق�ي« يف وق�ت س�ابق، تقريراً 
كش�فت فيه عن وصول قوة أمريكية جديدة إىل قاعدة 
الحري�ر الواقع�ة بقضاء ش�قالوة يف محافظ�ة أربيل، 
وذل�ك يف ظل االدع�اءات التي تطلقه�ا الواليات املتحدة 

والحكوم�ة العراقي�ة باس�تمرار، بش�أن االنس�حاب 
العسكري من األرايض العراقية.

ووفقاً للمعلومات الواردة فإن قوة مدرعة كانت قادمة 
من شمال رشقي سوريا وصلت برا، عرب طريق سحيلة 
- ربيعة من معرب سيمالكا واستقرت يف قاعدة الحرير 

بمحافظة أربيل.
ويجري الطريان األمريكي جوالت ليلية يف سماء مدينة 
أربيل تستمر لس�اعات، فيما كشفت مصادر عن قيام 

الطريان باستطالع أجواء املدينة وطرقها الخارجية.
وتش�مل حركة الط�ريان األمريكي يف الع�راق، طائرات 
مس�رية وحربية، فضالً عن طائرات تستخدم لإلرضاع 
الج�وي  اإللكرتون�ي والش�حن  الج�وي واالس�تطالع 

والقيادة والسيطرة.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
البرصة ال يختل�ف اثنان عى أنها 
تعاني مظلومية كبرية وتهميش�ا 
متعمدا من الحكوم�ات املتعاقبة 
ع�ى حكم البالد، فه�ي اليوم عى 
صفي�ح س�اخن قد تنفج�ر فيها 
وتعود االحتجاجات الش�عبية من 
جديد ، ما يه�دد بخلخلة وضعها 
االمن�ي، فالخل�ل لي�س بتهميش 
الحكوم�ة املركزي�ة فق�ط وإنما 
يتحّم�ل ن�واب املحافظ�ة جانب�اً 
كب�رياً م�ن األزم�ة فه�م الذي�ن 
خضعوا لرؤس�اء كتلهم متناسني 

معاناة أبناء محافظتهم.
البرصة س�نويا  وتتكررمظلومية 
املوازن�ة  تعامل�وا م�ع  فالن�واب 
عى أنها عملية حس�ابية ,لكنَّهم 
طم�وح  تحقي�ق  يف  أخفق�وا 
محافظته�م, كم�ا أن الحكوم�ة 
معه�ا  تتعام�ل  ل�م  املركزي�ة 
بإنصاف أس�وة بكردس�تان التي 
أخ�ذت الكثري ول�م ُتعِط اليس�ري 
الحكومة ورؤس�اء  لرغب�ة  وذلك 
الكتل يف الحصول عى دعم األكراد 
يف إكمال الكابين�ة الوزارية وعى 
حساب معاناة املواطن الجنوبي.

الب�رصة  محافظ�ة  ع�ن  ن�واب 
أك�دوا أن البرصة ل�م تنل 1 % من 

اس�تحقاقها املايل يف موازنة العام 
الحايل, كم�ا أن 90 % من إيرادات 
الع�راق املالي�ة تأت�ي ع�ن طريق 
الب�رصة ورغم ذل�ك تعيش ظلما 
تأخ�ري  يف  والس�بب   , مضاعف�ا 
حسم ملف املوازنة هو مظلومية 
والجنوبية  الوس�طى  املحافظات 

ومنها البرصة يف املوازنة«.
وأضاف�وا، أن »تخصيص ترليون 
دينار للبرصة يف املوازنة بعيد عن 
العدالة واالنصاف وهي التي تدعم 
موازنة الب�الد بالجزء االعظم من 
إيراداتها السنوية , وقضية املنافذ 
والبرتودوالر ونسبة البرصة فيها 
هن�اك تميي�ع يف القضية من قبل 
الحكوم�ة , رغ�م الوع�ود بإدراج 
تعدي�الت مهم�ة يف املوازنة حيال 
حق�وق الب�رصة وأن يتم عرضها 

قبل القراءة الثانية.
مختص�ون أكدوا أن الخلل يف عدم 
احتس�اب حصة الب�رصة بصورة 
منصفة بس�بب عدم جدية نواب 
الب�رصة وه�م ع�دد لي�س بقليل 
, لك�ن يب�دو أن رؤس�اء كتله�م 
اليهتم�ون بالبرصة وم�ا يحصل 
فيه�ا م�ن م�وت بطيء بس�بب 
والتل�وث  الرسطاني�ة  االم�راض 
جراء االستخراج العشوائي للنفط 

من املحافظة , فضال عن الفس�اد 
حكوماته�ا  يف  وامل�ايل  االداري 
الحالي�ة والس�ابقة والتي أهدرت 
مبالغ ضخم�ة من حصة البرصة 
, فمس�ؤولية الب�رصة تتحمله�ا 
الكتل السياسية التي جاملت عى 
حس�ابها وأرس�لت أموال البرصة 
إىل كردس�تان م�ن أج�ل كس�ب 
والئه�ا , تارك�ة إياه�ا  تعيش يف 

أس�وأ مراحله�ا , ما ين�ذر بعودة 
قوية لالحتجاجات الش�عبية مع 

بداية ارتفاع درجات الحرارة .
وي�رى الخب�ري االقتص�ادي إي�اد 
املالك�ي يف اتص�ال م�ع )املراقب 
العراق�ي(: أن موازن�ة 2021 ل�م 
العراقي�ة  املحافظ�ات  تنص�ف 

بصورة شاملة ...
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الموازنة تطعن البصرة للمرة األلف 
وحقوقها تذهب أدراج الرياح 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
س�فريا  مرش�حا   87 م�ن  أكث�ر 
مرت عملية ترشيحهم وتعيينهم 
ع�رب  الدبلوماس�ية  للمناص�ب 
يف  املنضوي�ة  السياس�ية  الكت�ل 
مجلس النواب من خالل ترش�يح 
نواب س�ابقني وحاليني وأبنائهم 
اعتم�اد مب�دأ  وأقاربه�م، وع�رب 
»التواف�ق« والتقاس�م الذي تزعم 

جميع الكتل النيابية عى تخطيه 
بغية بناء الدولة.

الس�يايس  الش�أن  مختص�ون يف 
وصف�وا عملي�ة إخضاع تس�مية 
الدبلوماس�ية  البعث�ات  ممث�يل 
العراقية يف الخارج إىل املحاصصة 
بدال م�ن اعتماد الخربة، س�يلقي 
الخط�اب  وح�دة  ع�ى  بظالل�ه 

الدبلومايس العراقي.

وأص�درت وزارة الخارجية قائمة 
جدي�دة بالس�فراء العراقي�ني ل� 
87 س�فرياً ملختل�ف دول العال�م، 
لك�ن املس�تغرب يف تل�ك القائمة 
أنه�ا ضم�ت أس�ماء مس�ؤولني 
بينهم  تنفيذيني وترشيعيني ومن 
نواب يف ال�دورات النيابية الحالية 
أبناؤه�م  وكذل�ك  والس�ابقة، 

وأقرباؤهم.
ومن بني هؤالء املس�ؤولني وأبناء 
املس�ؤولني هو »يزن« ابن النائب 
مش�عان الجبوري ال�ذي خرس يف 
والنائب�ة  الس�ابقة،  االنتخاب�ات 
السابقة عن محافظة نينوى لقاء 
وردي وكذل�ك النائبة دانا س�عيد 
وزانا بيس�تون عيل كريم، وكذلك 
النائ�ب الح�ايل عن تي�ار الحكمة 
فرات التميم�ي والنائب عن كتلة 
صادقون محمد البلداوي، وكذلك 
النائب�ة الس�ابقة ع�ن التحال�ف 
الكردستاني أشواق الجاف وفيان 

دخيل.
وضم�ت القائم�ة أيض�ا القيادي 
يف التي�ار الصدري ضياء االس�دي  
والنائب�ة يف ال�دورة الحالي�ة عن 

تحالف الفتح دالل الغراوي.
وتأت�ي تل�ك القائم�ة تزامن�ا مع 
دع�وات توجهه�ا ذات الكتل التي 

إليه�ا االس�ماء املذكورة  تنتم�ي 
املحاصص�ة  إنه�اء  ب�رورة 
يف  التكنوق�راط  إىل  واللج�وء 
عملي�ات تعيني الدرجات الخاصة 
والت�ي منه�ا مس�ؤولو البعث�ات 

الدبلوماسية )السفراء(.
ويف الوقت ذات�ه، وصف مراقبون 
للشأن السيايس بأن عملية إعادة 
الدبلوماس�ية  املناص�ب  توزي�ع 
والس�فراء عرب املحاصصة بشكل 
علن�ي وأس�وة بتوزي�ع املناصب 
العلي�ا وحرصه�ا داخ�ل الوجوه 
واالح�زاب السياس�ية ه�و تح�دٍّ 
إلرادة املواطن العراقي واملرجعية 
ش�ددت  الت�ي  العلي�ا  الديني�ة 
ع�ى أهمي�ة تج�اوز املحاصصة 

السياسية.
ووصف املحللون ب�أن ما يحصل 
م�ن االزدواجي�ة السياس�ية  ق�د 
ينعك�س ع�ى الواق�ع الس�يايس 
وعملي�ة بن�اء الثقة ب�ني الناخب 
والس�يايس والت�ي تس�عى الكتل 
النيابية إىل إعادة بنائها من جديد.
وللحدي�ث ع�ن ه�ذا املل�ف، أك�د 
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة 
النهري�ن الدكت�ور عام�ر حس�ن 

فياض ...

تفاصيل اوسع صفحة 2

مناصب »السفراء« تقع نهبًا 
للكتل السياسية وعوائلها

االقتصاد النيابية: نرفض تمرير أي قرار جديد 
بخصوص االقتراض

5

4
كّي الوعي المجتمعي في تشويه صورة 

حزب اهلل

المراقب العراقي/بغداد ...
رفضت لجنة االس�تثمار واالقتصاد، امس االثنني، 
تمري�ر اي ق�رار بخص�وص االق�رتاض يف موازنة 

.»21«
وق�ال عض�و اللجن�ة فال�ح الزي�ادي يف ترصي�ح 
صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »املالية 
االنته�اء م�ن م�رشوع  النيابي�ة ش�ارفت ع�ى 
القان�ون بالتايل نتوق�ع عرضه ع�ى التصويت يف 
األس�بوع املقبل«، مبينا أن »املفاوضات بني بغداد 
وكردس�تان م�ا تزال مس�تمرة ولم تحس�م حتى 

اآلن«. 
وأضاف أن »موارد الدولة العراقية جيدة وأس�عار 
النفط العاملية بدأت تتعاىف من التطمينات العاملية 
بش�أن لقاح جائح�ة كورون�ا، وبالتايل س�نكون 
قادرين عى تج�اوز األزمة االقتصادي�ة التي يمر 
فيه�ا البلد يف حال اس�تمرت األس�عار عى ما هي 

عليه اليوم«.
وأكد أن »هناك إجماعا برملانيا عى رفض أي قرار 
أو قانون يرسل أو يضمن يف مرشوع املوازنة يتيح 
للحكومة االقرتاض الخارجي من أية جهة كانت«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
أكد النائب محمد البلداوي، امس االثنني، عن قرب اقالة رئيس 
هي�أة االعالم واالتص�االت. وقال البل�داوي يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« ان “االستجوابات موجودة يف مجلس 
الن�واب لكن تلكؤ رئاس�ة الربملان، هو ال�ذي يعرقل امليض بها 

وهذا يتم بضغوط سياسية«.
و اض�اف ان »ه�ذه الضغ�وط اتضحت بش�كل علن�ي بتاخري 
استجواب رئيس هيأة االتصاالت واالعالم الذي تمارض ويطلق 

بكل صالفة تغريدة وهو يجدد بعض الرتاخيص«.
وب�ني ان�ه » يف االيام القليلة املقبلة س�تتم إقال�ة رئيس الهيأة 
الدانته بقضايا فساد«.يش�ار اىل ان  الربملان كان قد دعا رئيس 
الهي�أة للحض�ور اىل الربملان لغرض اس�تجوابه لكنه تعذر عن 

ذل�ك بدع�وى اصابات�ه بفاي�روس كورون�ا.

نائب يؤكد قرب إقالة رئيس 
هيأة اإلعالم واالتصاالت

6 الشرطة يستعين بفرطوس 
إلرسال جالل الى الدوحة
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

بينهم نواب سابقون وحاليون وأبناؤهم !

الكتـــل السيــاسيـة تتقــاسم »87« مـــرشحـا 
دبلــوماسيا عبــر »المحــاصصـة«

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
أكثر من 87 مرشحا سفريا مرت 
وتعيينه�م  ترش�يحهم  عملي�ة 
ع�ر  الدبلوماس�ية  للمناص�ب 
الكت�ل السياس�ية املنضوي�ة يف 
مجلس النواب من خالل ترشيح 
نواب سابقني وحاليني وأبنائهم 
وأقاربه�م، وع�ر اعتم�اد مبدأ 
والتق������اس�م  »التواف��ق« 
الذي تزعم جميع الكتل النيابية 
بن�اء  بغي����ة  تخطي�ه  ع�ى 

الدولة.
مختصون يف الش�أن الس�يايس 
وصف�وا عملية إخضاع تس�مية 
الدبلوماس�ية  البعث�ات  ممث�ي 
إىل  الخ�ارج  ف����ي  العراقي�ة 
املحاصص�ة ب�دال م�ن اعتم�اد 
الخ�رة، س�يلقي بظالل�ه ع�ى 
الدبلوم�ايس  الخط�اب  وح�دة 

العراق�ي.
وأصدرت وزارة الخارجية قائمة 
جدي�دة بالس�فراء العراقيني ل� 
87 س�فرياً ملختل�ف دول العالم، 
لكن املس�تغرب يف تل�ك القائمة 
أنه�ا ضمت أس�ماء مس�ؤولني 
وم�ن  وترشيعي�ني  تنفيذي�ني 
بينهم نواب يف ال�دورات النيابية 
وكذل�ك  والس�ابقة،  الحالي�ة 

أبناؤهم وأقرباؤهم.
ومن بني هؤالء املسؤولني وأبناء 
املسؤولني هو »يزن« ابن النائب 
مش�عان الجبوري الذي خرس يف 
والنائبة  الس�ابقة،  االنتخاب�ات 
الس�ابقة عن محافظ�ة نينوى 
لق�اء وردي وكذل�ك النائبة دانا 
س�عيد وزانا بيستون عي كريم، 
وكذل�ك النائ�ب الحايل ع�ن تيار 
الحكمة ف�رات التميمي والنائب 
محم�د  صادق�ون  كتل�ة  ع�ن 
البلداوي، وكذلك النائبة السابقة 
الك����ردس�تاني  التحالف  عن 
وفي����ان  الج����اف  أش�واق 

دخي���ل.
وضم�ت القائمة أيض�ا القيادي 
يف التيار الصدري ضياء االس�دي  
والنائب�ة يف ال�دورة الحالية عن 

تحالف الفتح دالل الغراوي.
وتأت�ي تل�ك القائم�ة تزامنا مع 
دع�وات توجهها ذات الكتل التي 
تنتم�ي إليها االس�ماء املذكورة 
ب�رورة إنه����اء املحاصصة 
واللج�وء إىل التكن���وق�راط يف 
عمليات تعيني الدرجات الخاصة 
والت�ي منه�ا مس�ؤولو البعثات 

الدبلوماسية )السفراء(.
ويف الوقت ذاته، وصف مراقبون 

للشأن السيايس بأن عملية إعادة 
توزي�ع املناص�ب الدبلوماس�ية 
والس�فراء ع���ر املحاصص�ة 
بش�كل علن�ي وأس�وة بتوزي�ع 
املناصب العلي�ا وحرصها داخل 
السياس�ية  واالح�زاب  الوج�وه 
هو تح�دٍّ إلرادة املواطن العراقي 
وامل����رجعي����ة الديني����ة 
العلي�ا الت�ي ش������ددت عى 
أهمي�ة تج�����اوز املحاصصة 

السياسية.
ووصف املحللون بأن ما يحصل 
م�ن االزدواجية السياس�ية  قد 
ينعك�س ع�ى الواقع الس�يايس 
وعملي�ة بناء الثق�ة بني الناخب 
والس�يايس والتي تس�عى الكتل 
النيابي�ة إىل إع�ادة بنائه�ا م�ن 

جديد.
وللحدي�ث ع�ن ه�ذا املل�ف، أكد 
يف  السياس�ية  العل�وم  أس�تاذ 
جامع�ة النهري�ن الدكتور عامر 
حس�ن في�����اض، أن »عملية 
الس�فراء  مناص�ب  إخض���اع 
ب�ني  وتوزيعه�ا  للمحاصص�ة 
والحالي�ني  الس�ابقني  الن�واب 
االس�ماء  وترش�يح  وأبنائه�م 
املش�مولة بها ع�ن طريق الكتل 
ح�رصي  بش�ك��ل  السياس�ية 

تمهي�دا لتصويت مجلس النواب 
أم�را  يع�د  ذل�ك  ف�أن  عليه�م، 
مرفوضا وله تأثريه السلبي عى 

سري امللف الدبلومايس«.
وق�ال في�اض، يف ترصي�ح ل�� 
»املراق�ب العراق�ي« إن »عملية 
طري�ق  ع�ن  االس�ماء  تمري�ر 
التواف�ق ب�ني الكتل تع�د كارثة 
وطام�ة كب���رى ع�ى العم�ل 
الدبلوم�ايس وس�يرتتب عليه�ا 

ردود أفعال سلبية«.
وأضاف، أن »عددا كبريا من تلك 
االسماء ليس لها صالح بالعمل 
الدبلوم�ايس وه�ذا أم�ر خطري 

للغاية«.
وأش�ار إىل أن »وض�ع الخط�اب 
مره�ون  الخارج�ي  الس�يايس 
بالتوج�ه أو الجه�ة التي ينتمي 
االس�ماء  م�ن  س�فري  كل  له�ا 
املطروحة، س�يكون ل�ه مردود 
أن  باعتب����ار  س�لبي،  عم�ي 
املحاصص�ة قائم�ة عى أس�س 
مذهبي�ة وقومي�ة وعقائدي�ة«، 
معت�را أن »غ�ض النظ�ر ع�ن 
رشط الخرة الدبلوماس�ية لدى 
الس�فراء س�يلقي بظالل�ه عى 
الخارجي  الدبلوم�ايس  الخطاب 

للع�راق«.

تغريدة

السياسي العراقي محمود الربيعي

م���اذا ل���و رفض���ت محافظة 
نفطه���ا  تس���ليم  البص���رة 
للحكوم���ة االتحادية واخذت 
م���وارد المناف���ذ والكم���ارك 
تفع���ل  كم���ا  لس���كانها 
محافظات اقليم كردس���تان 
..!؟ على الحكومة العراقية 
بالعدالة  الجمي���ع  تعامل  ان 
التس���رف  وان  والمس���اواة 
في ظلم اهلن���ا في الجنوب 
المالية  الموازنة  وان تع���دل 
مخاط���ر  تمن���ع  بطريق���ة 

التفكك المجتمعي.

املراقب العراقي/ بغداد...
قال النائب عن تحالف س�ائرون رياض املس�عودي، 
االثن�ني، ان ال يوج�د اي ف�رق ولو بمق�دار 1% بني 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي والحكوم�ات الت�ي 

سبقته.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املس�عودي،  وق�ال 

العراقي« إنه »ال يوج�د اي فرق ولو بمقدار 1% بني 
حكومة مصطفى الكاظمي وجميع الحكومات التي 
س�بقته، وجميع الحكومات التي م�رت عى العراق 
تسري بذات املنهج والتفكري«، مشريا اىل ان »الفساد 
مس�ترشي منذ عام 2003 وحتى اليوم بش�كل غري 
طبيعي ويف كافة مؤسسات الدولة العراقية ولم تمر 

حكومة ع�ى الع�راق خلصته من هذا الفس�اد ولو 
جزء بسيط منه«.

ومن جانب اخر اوضح املسعودي ان » رغبة محافظ 
الب�رصة بي�ع املحط�ات الكهربائية هن�اك امر غري 
قانوني، وفكرة البيع والرشاء مرفوضة باالساس«، 
الفتا اىل ان » هذه الخدمات هي خدمات س�يادية ال 

يج�وز التجارة بها«. واضاف املس�عودي ان » البيع 
وال�رشاء هو عب�ارة عن م�رشوع تدم�ريي الهدف 
من�ه ان تفقد الحكومة هيبتها السياس�ية واالمنية 
واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة والثقافية كي ال يصبح 
دور الي مؤسس�ة حكومية وه�و جزء من مرشوع 

بايدن«.

نائب: حكومة الكاظمي لم تختلف عن سابقاتها ولو بنسبة 1 %

النهاء سطوة االحزاب الحاكمة.. كتلة كردستانية تطرح نفسها النتخابات االقليم
املراقب العراقي/ كردستان...

أكد الس�يايس الكردي والنائب الس�ابق بيستون فائق, 
ام�س االثن�ني, ان الش�ارع الكردي ممتع�ض جدا من 
سلطة الحزبني الرئيسني الديمقراطي واالتحاد الوطني 
عى اإلقليم, مبينا ان تش�كيل جبهة االمل الكردستانية 

سينهي احتكار الحزبني الرئيس�ني للسلطة يف اإلقليم.
وق�ال فائق، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»الق�وى السياس�ية الكردية غ�ري الحزبني الرئيس�ني 
الحزب�ني  تس�لط  م�ن  ممتع�ض  الك�ردي  والش�ارع 
متجانس�ني  الغ�ري  الوطن�ي  واالتح�اد  الديمقراط�ي 

سياس�يا داخل اإلقليم من�ذ اكثر م�ن 30 عاما أدى اىل 
قي�ام جبهة سياس�ية لتكون القوة الجدي�دة يف اإلقليم 
خ�الل االنتخاب�ات املقبل�ة س�واء كانت عى مس�توى 
اإلقلي�م او العراق«.وأض�اف انه »رغ�م تواجد عضوين 
فق�ط من قيادي�ن االتحاد الوطني وهم�ا برهم صالح 

واال طالباني, اال ان الجبهة سوف لن تكون أسرية لهما 
وس�تعمل بش�كل جاد ملواجهة الفاس�دين يف اإلقليم«.

وأش�ار فائق اىل أن »الجبهة س�تكون القوة الرئيس�ية 
الثالث�ة يف اإلقلي�م لكونه�ا قريب�ة م�ن بغ�داد وقواها 

السياسية«.

تحذيرات نيابية من خطر أمني ومطالبات باجراءات استباقية
املراقب العراقي/ بغداد...

ع�د عض����و مجلس الن�واب محمود 
ادي�ب، ام�س االثن�ني، تزاي�د العمليات 
االرهابي������ة ف����ي الب�الد مؤخرا 
يه�دد  خط������ر  وناق�وس  م�ؤرش 
البل�د ومؤسس��اته االمني���������ة 

والحك��ومية.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  ادي�ب،  وق�ال 
»املراقب العراق�ي« إن »تزايد العمليات 
االرهابي�ة يف الب�����الد يعد م���ؤرش 
وناق�وس خط�ر يه�دد ام�ن البل����د 
والحكومي�ة،  االمني�ة  واملؤسس�ات 
وابلغن�ا القائ�د الع������ام للق��وات 
االمن���ي�ة  والج���ه�ات  املس�لحة 
وح����ذرنا من وج���ود الت���راخي 
االمن�ي ال�ذي ادى اىل ح�دوث ه����ذه 

الخ����روق��ات«.
 مبين�ا ان »امل�ؤرشات االمنية واالجهزة 
االستخ����باراتية تؤيد وجود خطورة 
ه�ي  واملس�ؤولية  االمن�ي  املوق�ف  يف 
مس�ؤولية حك�����ومي�ة وم�ا ع�ى 
مجل�س الن���واب اال ان يح�ث القادة 
االمنيني والحكومة ومس�ؤويل االجهزة 
بجدي�ة  العم����ل  ع�ى  االمني����ة 
اك�ر لتج������ن�ب تك�����رار هذه 

الخروقات«.
وش�دد ادي�ب ع�ى »رضورة ان تكون 
هناك عملي�ات اس�تباقية كثرية خالل 

االي�ام املقبلة ل�ردع فل�ول داعش التي 
م�رة  نش�اطها  اىل  تع�ود  ان  تح�اول 

اخرى«.

املراقب العراقي/ االنبار...
كش�ف القي�ادي يف حش�د محافظ�ة االنبار 
قطري العبي�دي، امس االثنني، ب�أن القوات 
االمني�ة تمكنت من ابط�ال مفعول 20 عبوة 
بعملية امنية اس�تباقية يف يف مناطق ش�مايل 
مدين�ة الرمادي.وق�ال العبي�دي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »قوة امنية من 
اللواء الثامن الفوج الرابع والفرقة الس�ابعة 
مس�نودة بقوة من الحش�د العشائري نفذت 
حمل�ة امنية اس�تباقية اس�تهدفت مناطق 

مختلفة من صحراء ش�مايل مدينة الرمادي، 
تمكن�ت من خالله�ا من ابط�ال مفعول 20 
عب�وة ناس�فة محلي�ة الصنع«.واض�اف ان 
»القوات االمنية داهمت املناطق املس�تهدفة 
بع�د تلقيه�ا معلوم�ات اس�تخباراتية تفيد 
بوج�ود عب�وات ناس�فة محلي�ة الصنع من 
مخلف�ات داعش ابان س�يطرته عى املناطق 
معالج�ة  »فرق�ة  ان  مبين�ا  املس�تهدفة«، 
املتفجرات ابطلت مفعول العبوات املضبوطة 

دون تسجيل أي اصابات برشية او مادية«.

الحشد الشعيب يبطل مفعول 20 
عبوة ناسفة شمايل الرمادي

الشرطة االتحادية تقبض عىل متهم 
بالقتل العمد يف بغداد
املراقب العراقي/ بغداد...

ألق�ت ق�وات الرشط�ة االتحادية القب�ض عى احد 
املتهم�ني بالقتل العم�د وبحوزته اس�لحة وعتاد يف 
بغداد.وق�ال بي�ان لقي�ادة الرشط�ة االتحادية، إن 
»قوة م�ن اللواء الخامس الفرق�ة الثانية بالرشطة 
االتحادية، بالتنسيق مع مفارز االمن الوطني، القت 
القب�ض عى متهم وفق املادة 406 )القتل العمد( يف 
منطقة )الش�علة( ش�مال غربي بغ�داد ، وضبطت 
بحوزته ثالث بنادق كالش�نكوف وبندقية نوع جي 

يس و140 إطالقة بندقية كالشنكوف«. 

ين
ألم

ط ا
شري

ال

شارة مال حمزة 
يق�ال إن هن�اك ش�ابا بإحدى الق�رى يمت�از باألخالق 
والعف�ة والحي�اء تعل�ق قلبه بفت�اة من بن�ات القرية 
وذاع صيت عش�قه الريء لها وع�رف به جميع األهايل 
واألق�ارب والجريان وص�ارت قصة حب�ه حكاية يف كل 
بي�ت لكنه كان كلم�ا يخطبها من والده�ا يواجه طلبه 
بالرف�ض رغ�م أن�ه ك�رر ذل�ك م�رارا وكان  يف كل مرة 
يخطبها يأخذ الناس األرشاف واملش�ايخ ووجوه القوم 
من القرية واملناطق القريبة إىل مضيف والدها من دون 
جدوى حتى تعب وبدأ اليأس يدب إىل قلب���ه العاش�ق 

السقيم .
 يف ي�وم من األي�ام  اقرتح أصدقاء ذلك الش�اب عليه أن 
يأخذ )م�ال حمزة(  املش�هور يف منطقة مج�اورة بأنه 
يمتلك ش�ارة وكرام�ة من الله بحيث إنه )يش�ّور( بكل 

من يرفض له طلب . 
فم�ا كان من صاحبنا إال أن قص�د مال حمزة وحكى له 

قصت�ه وطلب من�ه أن يس�اعده 
. فح�نَّ له امل�الّ ورّق قلب�ه عليه 
وق�ال له س�أذهب مع�ك ملضيف 
أبيه�ا وأخطبه�ا ل�ك وإن ش�اء 
الله س�يوافق ولك�ن إن لم يوافق 
ورفض فال تتكلم وس�أخرك بما 
تفعل�ه أن�ت وعلي�ك أن تنف�ذ ما 

أقوله لك .  
فع�ال ذهب امل�الّ وح�اول مع أبو 

البن�ت لكن�ه أرص ع�ى رفضه ولم 
يقب�ل فنهض املال غاضبا وقب�ل أن يطلع من مضيفهم 
ق�ال له�م )إن ش�اء الله بخت ج�دي وياك�م  تزعلوني  
وتردون  طلبي !!( . رجع املاّل وقال للش�اب تذهب اليوم 
بع�د منتصف اللي�ل إىل مضيفهم وهم ني�ام وترمي به 
لرتا من البنزين وتحرقه حتى يقولوا إن امل���ال )ش�ّور 

بينه(. 
فعل الش�اب ما أمره به املاّل واح�رتق مضيف أبو البنت 
وه�ب الناس ليطفئوا النريان وهم يصيحون بأبو البنت 
)ش�ّور بيك م�ال حم�زة (  يف الصباح الباك�ر أرسع ابو 
البنت إىل املاّل حمزة ليعتذر منه ويقول له إنني بخدمتك 
والبنت لكم أنت تزّفها بيدك إىل الش�اب واملهم أن ترىض 

وال تغضب علينا .
 أخ�ريا وليس آخرا أقول نحن الي�وم يف عراق مال حمزة 
البعض من الكتل السياسية يمتلك من الكرامة والشارة 

والبخت ما يحرق اآلخر وعى طريقة مال حمزة !! .

إصبع عىل الجرح .. 

بالــوثيقـة

جديدا  موع����دا  ُتح����دد  التربي����ة 
المتحانات نصف الس����نة للدراسة 

االبتدائية.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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اكد رئيس كتلة الرافدين الربملانية يونادم كنا، ان التنمية االقتصادية يف املوازنة تم 
ركنها عىل الرف، فيما اشار اىل ان رفع سعر رصف الدوالر اضعف القدرة الرشائية 
للمواطن بنس�بة 23%.وقال كنا ، ان »الجهود مس�تمرة بغية حس�م املوازنة خالل 
االي�ام القليل�ة املقبلة بغي�ة التصويت عليها، بعد اس�تكمال اغل�ب النقاط فيها«، 
مبينا ان »مايتعلق بسعر الدينار مقابل الدوالر باملوازنة هو امر مستبعد تخفيضه 
ضم�ن املوازنة رغ�م وجود مقرتحات تطرح هنا وهناك رغ�م صعوبة اعتمادها يف 
هذا الوقت بتخفيض س�عر ال�رف اىل 1300 دينار للدوالر الواح�د عىل اعتبار ان 
م�ا حصل كان خطأ كبري يف تلك القفزة ودفع ثمنه�ا املواطن ويبقى القرار لخرباء 
امل�ال والنقد«.واضاف كنا، ان »القفزة التي حصلت بس�عر ال�دوالر يف ايامها االوىل 
اس�تفادت منها بش�كل كبريبعض املصارف التابعة اىل اح�زاب، لكن بنفس الوقت 
فان املواطن ترضر بش�كل كبري حيث انخفضت القدرة الرشائية للمواطن بنس�بة 

23% بعكس ما تحدثت به الحكومة عن عدم اإلرضار بدخل املواطن«.

أعل�ن املدي�ر التنفي�ذي لرشك�ة توليد 
الكهرب�اء الحرارية االيرانية “محس�ن 
متوف�رة  االمكاني�ة  أن   ، طرزطل�ب 
وه�ي  دول   4 اىل  الكهرب�اء  لتصدي�ر 
العراق وتركيا وافغانستان وباكستان.

تري�ح  يف  طل�ب”  “ط�رز  وق�ال 
تدش�ن  مراس�م  خ�الل  للصحفي�ن 
يف  البخ�ار  لقس�م  الثالث�ة  الوح�دة 

محطة الدورة املركبة بمدينة ش�ريوان 
بمحافظة خراس�ان الش�مالية شمال 
الكهرب�اء  حج�م  إن  اي�ران،  رشق 
املمك�ن تصديره اىل الدول املش�ار اليها 
اي  دون  وم�ن  العادي�ة  الظ�روف  يف 
معوقات يبلغ 1400 ميغاواط والعوائد 
املس�تحصلة منه�ا تبل�غ 800 مليون 

دوالر كمعدل سنوي.

نائب: رفع سعر صرف الدوالر 
اضعف القدرة الشرائية للمواطن

إيران: االمكانية متوفرة لتصدير 
الكهرباء الى العراق وثالث دول

طالب�ت حكوم�ة محافظ�ة االنب�ار املحلية 
، وزارة الزراع�ة بالع�دول عن ق�رار تحديد 
الحنط�ة  بمحص�ويل  املزروع�ة  املس�احات 
والش�عري .وق�ال قائممق�ام قض�اء القائم 
احم�د املح�الوي ان “وزارة الزراع�ة اعلنت 
بكت�اب رس�مي ان حص�ة مس�احة االنبار 
لزراعة محصويل الحنطة والشعري 150 الف 
دونم للموسم الحايل فقط موزعة عىل كافة 
م�دن ونواحي وقرى االنبار مس�تغربن من 
اتخاذ هذا القرار الذي يؤدي اىل تردي الواقع 
الزراع�ي يف املحافظ�ة رغ�م الدع�وات التي 
نسمعها من تشجيع املحصول الوطني للحد 

من عمليات االسترياد”.
قض�اء  مزارع�ي  ان”  املح�الوي  واض�اف 
بتحدي�د  تفاجئ�وا  االنب�ار،  القائ�م غرب�ي 
املس�احات املزروعة بحيث كانت سابقا 76 
ال�ف دونم لتصبح بع�د محادثات واتصاالت 
ب�ن الحكوم�ة املحلي�ة ووزارة الزراع�ة اىل 
46 ال�ف دونم”.وأوضح، أن “ه�ذا القرار له 
انعكاس�ات س�لبية ع�ىل النه�وض بالواقع 
رشاء  املزارع�ن  يتحم�ل  حي�ث  الزراع�ي 
االسمدة واملس�تلزمات الزراعية االخرى من 
االسواق السوداء وتكون مكلفة بشكل كبري 
االم�ر ال�ذي ي�ؤدي اىل ع�زوف املزارعن عن 

الزراعة لدواعي معروفة “.
يش�ار اىل ان وزارة الزراع�ة عمم�ت كت�ب 
رسمية قبل اقل من شهر تقريبا اىل حكومة 
االنب�ار املحلية تؤكد فيها تحديد املس�احات 

املزروعة ب� 150 الف دونم.

االنبار تطالب الزراعة 
بالعدول عن قرار تحديد 

مساحات االراضي المزروعة

ضبط�ت دائ�رة التحقيقات يف هيئة النزاهة ، عملي�ات تالعب وتزوير 
يف تخصي�ص )1288( قطع�ة أرض لرشيحت�ي الش�هداء والجرح�ى 
يف محافظ�ة ذي قار.وذك�ر بي�ان للهيئة ، أن “الفري�ق الذي انتقل إىل 
مديرتي شهداء ذي قار وبلديَّة النارصيَّة، قام بضبط األوليات الخاصة 
ومخاطب�ات تخصي�ص )1288( قطع�ة أرض للش�هداء والجرحى، 
مبينًة وجود تالعب وتزوير يف عمليَّة التخصيص تمثلت بإدخال أسماء 
وهميَّة بأعداد كب�رية ضمن قوائ�م التخصيص”.وأضافت إن “بلديَّة 
النارصيَّة قامت بتخصيص قطع األرايض ألش�خاص بدون وجه حق 
وبش�كل مخالف للقانون، بعد قيامها بالتالعب بالقوائم املرسلة من 
قب�ل مديريَّ�ة الش�هداء يف املحافظة”.وأكدت “تنظي�م محرض ضبط 
رٍة قضائيَّ�ٍة، وعرضه عىل  أص�ويل بالعمليَّة التي نفذت بموج�ب ُمذكَّ
الس�ّيد ق�ايض محكمة التح�قيق املختص�ة بالنظر يف قضايا النزاهة 
يف ذي ق�ار، الذي قرَّر إصدار أمر قبٍض بحق )4( متهمن وفق أحكام 

املادَّة )298,289( من قانون العقوبات”.

النزاهة تضبط تالعبًا وتزويرًا في 
تخصيص )1288( قطعة ارض بذي قار

 انتقد املختص يف الش�أن االقتصادي رضغام 
محمد ع�ي، مح�اوالت بيع محط�ات طاقة 
كهربائية لرشكة /كار / الكردية ، ووصفها 
بانه�ا :« خ�رق فاضح لقدس�ية امل�ال العام 

واجراء غري قانوني ».
وق�ال محم�د ع�ي ان« بي�ع ام�وال الدول�ة 
الضخم�ة رسا وبهذه الطريقة ، خرق فاضح 
لقدس�ية املال الع�ام ، خصوص�ا ان الرشكة 
املشرتية تتبع لجهة حزبية ، و لم تتم مراعاة 
اص�ول بي�ع ورشاء عقارات الدول�ة بموجب 
القان�ون ، كم�ا انه التوج�د موجب�ات لبيع 

محطات طاقة كهربائية يف الخدمة«.
وتابع ان« البيع بالخفاء بهذا الحجم وخالفا 
للضوابط ، س�ابقة خط�رية و خرق للقوانن 
العراقي�ة ، ويج�ب وقوف الربمل�ان والقضاء 

العراقي بوجه بيع اصول الدولة ».
واظهرت وثيقة قيام وزارة الكهرباء بمحاولة 
اجراء اتفاق لتس�ليم محطتي الرميلة وشط 
البرة لرشك�ة /كار / الكردية، فيما اكدت 
لجن�ة الطاقة النيابي�ة :« ان رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي خالف القانون باملوافقة 

عىل بيع املحطتن«.

مختص: بيع محطات الطاقة الكهربائية اجراء غير قانوني وخرق فاضح لقدسية المال العام
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق ، ع�ن التعاقد 
م�ع رشك�ة امنية عاملي�ة لالرتق�اء بالجوان�ب االمنية 
ومكافح�ة عملي�ات الفس�اد والحف�اظ ع�ىل الح�رم 
الجمرك�ي من عمليات التجاوز س�عيا لرف�ع االيرادات 
اىل املس�توى املنش�ود.وقال مدير الرشكة العامة ملوانئ 
الع�راق فرحان محيس�ن الفرطويس ، إن�ه “تم التعاقد 
م�ع رشكة امني�ة عاملي�ة متخصصة تعمل ع�ىل ادارة 
املوان�ئ واالرتق�اء بالجان�ب االمن�ي والس�يطرة ع�ىل 
اية عملي�ات تحوم حولها ش�بهات الفس�اد«.وأضاف 
الفرط�ويس، ان »الش�هرين املقبلن سيش�هدان اتمام 
الجهوزي�ة االمني�ة لحماية املوانئ وممارس�ة الجهات 
املكلف�ة بذلك اعمالها باتم وج�ه”، مبينا أنه “تم اجراء 

ممارس�ة للمس�ح االمن�ي يف مين�اء خور الزب�ري وذلك 
ضم�ن اجراءات املدونة االمني�ة التي تعد احد متطلبات 
اتفاقي�ة )صولو( التابعة اىل املنظم�ة البحرية الدولية، 
والتي يتوجب تطبيقها بش�كل انسيابي والسيطرة عىل 
دخول وخروج الشاحنات والحاويات ومناولتها بشكل 
دقيق”.وأوض�ح، أن “املوانئ بارشت ادخ�ال الحوكمة 
االلكرتوني�ة واالنتق�ال من تقدي�م الخدم�ات االدارية 
بالطرق التقليدي�ة اليدوية التي تعتمد عىل أعداد كبرية 
من املوظفن، اىل طريقة الكرتونية من خالل اس�تغالل 
م�ا تتيح�ه التكنولوجي�ة الحديثة من وس�ائل وأدوات 
اختص�ارا للوق�ت والجهد ونزاه�ة العملي�ات وتجاوز 

سلبيات االٕدارة الورقية التقليدية”.

الموانئ تتعاقد مع شركة عالمية لمكافحة الفساد وتدخل »األتمتة« حيز التنفيذ

االقت�صادي

النفط تعلن تأمين 
احتياجات وزارة 

الكهرباء من الوقود
احتياج�ات  تأم�ن  ، ع�ن  النف�ط  وزارة  أعلن�ت 
وزارة الكهرب�اء من الوق�ود لضمان ديمومة عمل 
محطات توليد الطاق�ة يف عموم البالد.وقال وكيل 
الوزارة حامد يونس الزوبع�ي ، ان “الوزارة تعمل 
جاهدة بالتنس�يق م�ع وزارة الكهرباء عىل توفري 
م�ا تحتاج اليه االخ�رية من مختلف ان�واع الوقود 
لضم�ان ديموم�ة عم�ل املحط�ات التوليدي�ة يف 
عم�وم البالد”.وأضاف الزوبعي، أن “الوزارة طيلة 
الس�نوات الس�ابقة قدم�ت مختلف ان�واع الدعم 
لقطاع الكهرباء بما فيها الدعم املايل لتوفري الوقود 
الذي تحتاج اليه وزارة الكهرباء”، مبينا أن “وزارة 
النفط وعن�د اق�دام الجانب االيران�ي عىل خفض 
كميات الغاز التي يمنحها للمحطات االستثمارية، 
اي  لتوف�ري  اس�تعدادها  مب�ارش  بش�كل  اب�دت 
وق�ود بديل لتعوي�ض الغاز االيران�ي الواصل لتلك 
الكهربائي�ة يف  املحط�ات  ان  املحط�ات، الس�يما 
عم�وم البالد تعمل ع�ىل الوقود البدي�ل« .واوضح 
الزوبع�ي “هناك لجان مش�رتكة تعم�ل عىل تلبية 
متطلبات وزارة الكهرباء من مختلف انواع الوقود 
لضمان اس�تمرارية عمل محطات توليد الطاقة”، 
مؤكدا “توف�ري ما يقارب 1500 مقم�ق من الغاز 
يومي�ا لضم�ان تش�غيل املحط�ات التوليدية التي 
تعتمد علي�ه يف املناط�ق الجنوبية«.واكد الزوبعي 
ان “الغاز ال�ذي تقوم وزارة النفط باس�تثماره يف 
املناطق الجنوبية  يعرف بالغاز املصاحب لعمليات 
انتاج النفط، والذي اضحى محدودا وفق تخفيض 
اوبك الس�يما ان انتاج الغاز يرتفع بحسب ارتفاع 
عملي�ات انتاج النف�ط وبالعكس”، مش�ريا اىل ان 
“كميات الغاز املصاحب وفق االنتاج الحايل 2700 
مقمق، منها 1500 مقمق مستثمرة حاليا وتمنح 
ملحط�ات الكهرب�اء وبع�ض املنش�آت الصناعية 
واملتبق�ي 1200 مقمق يتطلب اس�تثماره انش�اء 

منشآت، وهي االن تحت التنفيذ«.

أرقام واقتصاد
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طنا من دبس التمر استوردها  
العراق من محافظة 

جهارمحال االيرانية ومن 
المؤمل توريد كميات اخرى 
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قيمة ارتفاع مبيعات البنك 
المركزي  من العملة الصعبة 

لتصل إلى أكثر من 86 مليون 
دوالر في مزاد العملة

توق�ع بنك االس�تثمار األمريكي “غولدمان س�اكس” أن 
تصعد أس�عار النف�ط إىل 65 دوالرا للربميل بحلول يوليو 
املقب�ل، وذل�ك يف ظ�ل ش�ح بإم�دادات الخام يف الس�وق 

وانتعاش بطيء للطلب عىل الخام.
وقال البنك يف مذكرة، إن بيانات تشري إىل عجز 2.3 مليون 
برميل يوميا يف الربع الرابع من 2020، عىل خلفية ارتفاع 
الطلب وتراج�ع اإلمدادات من منتجن خ�ارج مجموعة 

“أوبك+”.ويتوق�ع البنك عجزا 900 أل�ف برميل يوميا يف 
النصف األول من 2021، وهو مس�توى أعىل من توقعاته 

السابقة عند 500 ألف برميل يوميا.
وقال البنك إن هذا قد يساعد يف رفع خام القياس “برنت” 
إىل 65 دوالرا للربميل بحلول يوليو املقبل، وللمقارنة فقد 

تجاوز “برنت” 55 دوالرا اليوم االثنن.
وتوق�ع البنك ارتف�اع الطلب 5.3 ملي�ون برميل يوميا يف 

الش�هور الس�تة حتى يوليو املقب�ل، انخفاض�ا من 6.8 
مليون برميل يوميا يف توقعاته السابقة.

تعهدت الس�عودية بتنفي�ذ تخفيض�ات إضافية طوعية 
إلنت�اج النف�ط يف فرباي�ر وم�ارس 2020، يف ح�ن اتفق 
أغلب أعض�اء منظمة البل�دان املصدرة للب�رتول “أوبك” 
وحلفاءه�ا يف إط�ار مجموعة “أوبك+” ع�ىل اإلبقاء عىل 

اإلنتاج ثابتا.

توقعات بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط خالل 2021

البصــرة ضحيــة للسرقــة والتهميــش الحكـومي..
األمراض تتصاعد والمواطن يزداد فقرًا

لم تنل 1 % من استحقاقها في الموازنة

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
الب�رة ال يختلف اثن�ان عىل أنها تعان�ي مظلومية 
كبرية وتهميشا متعمدا من الحكومات املتعاقبة عىل 
حكم البالد، فهي اليوم عىل صفيح ساخن قد تنفجر 
فيه�ا وتع�ود االحتجاجات الش�عبية م�ن جديد ، ما 
يه�دد بخلخلة وضعها االمني، فالخلل ليس بتهميش 
الحكومة املركزية فقط وإنما يتحّمل نواب املحافظة 
جانب�اً كبرياً م�ن األزمة فهم الذين خضعوا لرؤس�اء 

كتلهم متناسن معاناة أبناء محافظتهم.
وتتكررمظلومي�ة البرة س�نويا فالن�واب تعاملوا 
مع املوازنة عىل أنها عملية حس�ابية ,لكنَّهم أخفقوا 
يف تحقي�ق طم�وح محافظته�م, كم�ا أن الحكومة 
املركزية لم تتعامل معها بإنصاف أس�وة بكردستان 
الت�ي أخ�ذت الكثري ول�م ُتعِط اليس�ري وذل�ك لرغبة 
الحكوم�ة ورؤس�اء الكت�ل يف الحص�ول ع�ىل دع�م 
األك�راد يف إكم�ال الكابين�ة الوزاري�ة وعىل حس�اب 
معان�اة املواطن الجنوبي.نواب عن محافظة البرة 
أك�دوا أن الب�رة لم تن�ل 1 % من اس�تحقاقها املايل 
يف موازن�ة الع�ام الحايل, كم�ا أن 90 % م�ن إيرادات 
الع�راق املالي�ة تأتي ع�ن طريق الب�رة ورغم ذلك 
تعي�ش ظلم�ا مضاعف�ا , والس�بب يف تأخري حس�م 
مل�ف املوازنة ه�و مظلومي�ة املحافظات الوس�طى 
والجنوبية ومنه�ا الب�رة يف املوازنة«.وأضافوا، أن 
»تخصي�ص ترلي�ون دين�ار للب�رة يف املوازنة بعيد 
عن العدالة واالنص�اف وهي التي تدعم موازنة البالد 
بالج�زء االعظ�م م�ن إيراداته�ا الس�نوية , وقضية 
املنافذ والبرتودوالر ونسبة البرة فيها هناك تمييع 

يف القضي�ة من قب�ل الحكومة , رغ�م الوعود بإدراج 
تعدي�الت مهمة يف املوازنة حي�ال حقوق البرة وأن 
يت�م عرضها قب�ل الق�راءة الثانية.مختص�ون أكدوا 
أن الخل�ل يف ع�دم احتس�اب حصة الب�رة بصورة 
منصفة بس�بب ع�دم جدية نواب الب�رة وهم عدد 

ليس بقلي�ل , لكن يبدو أن رؤس�اء كتلهم اليهتمون 
بالب�رة وما يحص�ل فيها من موت بطيء بس�بب 
االم�راض الرسطاني�ة والتل�وث ج�راء االس�تخراج 
العش�وائي للنفط من املحافظة , فضال عن الفس�اد 
االداري واملايل يف حكوماتها الحالية والس�ابقة والتي 

أهدرت مبالغ ضخمة من حصة البرة , فمسؤولية 
الب�رة تتحملها الكتل السياس�ية التي جاملت عىل 
حسابها وأرسلت أموال البرة إىل كردستان من أجل 
كس�ب والئها , تاركة إياها  تعيش يف أسوأ مراحلها , 
ما ينذر بعودة قوية لالحتجاجات الشعبية مع بداية 

ارتف�اع درجات الح�رارة .ويرى الخب�ري االقتصادي 
إي�اد املالك�ي يف اتصال م�ع )املراق�ب العراقي(: أن 
العراقي�ة  املحافظ�ات  ل�م تنص�ف  موازن�ة 2021 
بصورة شاملة , بل هناك فوارق كبرية بن حاجاتها 
والقليل ال�ذي حصلت عليه , لكن البعض يلوم نواب 
تل�ك املحافظات وخاصة البرة الذين بدأوا الحديث 
عن املظلومية , ولم يقّدم�وا احتياجات محافظتهم 
والج�دوى االقتصادي�ة من إع�ادة تأهيل املش�اريع 
املتوقف�ة ,كما لم نَر له�م موقفاً ثابتاً يف التعامل مع 
املوازن�ة من خالل ع�دم الحضور يف مناقش�تها بعد 
تثبيتها بل س�وى تريح�ات, واملت�رضر االول هم 
أه�ل الب�رة الذين يعان�ون ارتفاع مع�دالت الفقر 
وانعدام الخدمات.وتابع املالكي: أن الكتل السياسية 
والحكومة منحت االقليم أم�واال وامتيازات رغم أنه 
لم يس�لم برمي�ال واحدا لبغ�داد , وهن�اك نية بدفع 
ديون�ه الخارجي�ة , ويف املقاب�ل ن�رى أن املوازنة لم 
تنصف محافظات الوس�ط والجنوب، ما يس�توجب 
وقفة حازمة بع�دم التصويت عىل املوازنة واملطالبة 
ب�إدراج حصة البرة من البرتودوالر.من جهته أكد 
املختص بالشأن االقتصادي عبد الحسن الشمري يف 
اتصال مع )املراقب العراق�ي(: أن الحكومة الحالية 
ْت كثريا بحقوق محافظات الوسط والجنوب  استخفَّ
وخصوص�ا الب�رة التي ترضرت كث�ريا من التلوث 
البيئي جراء استخراج النفط , ولم تنصفها الحكومة 
ماديا , بل إن اإلقليم الكردي هو املستفيد االول وهذا 
يتكرر س�نويا , يف ظل خمول النواب املحسوبن عىل 

البرة .

البنك المركزي يعلن مبادرة جديدة لقروض اإلسكان
أعل�ن البنك املركزي العراق�ي ، عن مبادرة 
جديدة لقروض اإلسكان، إلقراض املواطنن 
واملوظفن الراغبن برشاء وحدات س�كنية 
يف عم�وم العراق.وذك�ر البن�ك املرك�زي يف 
بي�ان ، انه “به�دف التخفيف من آثار أزمة 
الس�كن الت�ي يمر به�ا البل�د، ق�رر البنك 
املركزي العراقي اس�تمرار مبادرته يف دعم 
سيولة قطاع االس�كان )صندوق اإلسكان 
وامل�رف العقاري( إلق�راض املواطنن و 
املوظفن الراغبن برشاء وحدات سكنية يف 
عموم العراق”.وأض�اف البيان، أن “منافذ 
التقدي�م ع�ىل ه�ذه الق�روض تنقس�م اىل 
نوع�ن: االوىل : قروض صندوق اإلس�كان 
التي تك�ون بمبلغ قدره )75( مليون دينار 
لبناء وحدات س�كنية بمس�احة التقل عن 
)100( م�رت مربع أو إضاف�ة بناء يف بغداد 
ومراكز املحافظات، وق�روض بمبلغ قدره 
)60( ملي�ون دين�ار يف اقضي�ة العاصم�ة 
بغ�داد و )50( مليون دينار خ�ارج مراكز 

باق�ي املحافظ�ات، وق�روض بمبلغ قدره 
)75( مليون دينار لرشاء وحدات س�كنية 
يف املجمع�ات الس�كنية االس�تثمارية التي 
س�بق وأن حصل�ت املوافقة ع�ىل تمويلها 
م�ن الصن�دوق، وس�يكون الق�رض دون 

فوائ�د س�وى عمول�ة إداري�ة مل�رة واحدة 
نس�بتها )5%( م�ن قيمة الق�رض وبمدة 
س�داد التتجاوز )20( سنة، لتسهيل قيمة 
“الثاني�ة:  أن  الش�هري”.وتابع،  القس�ط 
ق�روض امل�رف العق�اري بمبل�غ قدره 

)100( مليون دينار لرشاء وحدات سكنية 
خ�ارج املجمعات الس�كنية االس�تثمارية 
بمس�احة التق�ل ع�ن )100( م�رت مربع، 
وس�تكون هذه الق�روض بفائده س�نوية 
متناقصة نس�بتها )2%( من قيمة القرض 
وبمدة س�داد التتجاوز )20( سنة”.ولفت، 
إىل ان “هن�اك قروضاً بمبلغ )125( مليون 
دين�ار لرشاء وحدات س�كنية يف املجمعات 
تل�ك  وس�تكون  االس�تثمارية،  الس�كنية 
الق�روض دون فوائ�د، ع�ىل أن تس�تقطع 
عمولة إدارية ملرة واحدة نسبتها )5%( من 
قيمة القرض وبمدة س�داد التتجاوز )20( 
سنة”.وكش�ف البنك، عن “مب�ادرة أخرى 
من خالل منح ق�روض للموظفن املوطنة 
رواتبهم يف )املصارف الحكومية والخاصة( 
بمبلغ ق�دره )15( مليون دين�ار وبعمولة 
مقطوع�ة تس�توىف مل�رة واح�دة وقدره�ا 
4% م�ن قيمة الق�رض وبفرتة س���داد 5 

سنوات”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن من�دوب روس�يا الدائ�م ل�دى االتحاد 
األوروب�ي فالديم�ر تش�يجوف، أن روس�يا 
مس�تعدة لتقدي�م املس�اعدة التكنولوجي�ة 
لل�دول األخ�رى، لك�ي تنت�ج لقاحاتها ضد 
ف�روس كورونا. وأضاف تش�يجوف، خالل 

رده ع�ى س�ؤال ع�ن وض�ع التطعي�م ضد 
كورونا يف االتحاد األوروبي: “نحن ال نفرض 
تقنياتن�ا عى أح�د، وال نضع نص�ب أعيننا 
مهمة الرتويج لهذا العقار أو ذاك يف األسواق 
الخارجية. أوال وقبل كل يشء، نحن نس�عى 

إىل تطعيم املواطنني يف بالدنا”.

واستدرك بالقول: “لكن رغم ذلك، نحن عى 
استعداد لتقديم املساعدة، وليس فقط فيما 
يتعل�ق باللقاحات الجاهزة لالس�تخدام، بل 
ويف تقديم التكنولوجيات الالزمة إلنتاجها”.

وتاب�ع تش�يجوف الق�ول: “طبع�ا طاق�ة 
مصان�ع األدوية يف روس�يا، كم�ا يف البلدان 

األخرى، ليس�ت بدون حدود، وال يمكن ألية 
دولة إنتاج لقاح للعالم بأرسه. لذلك، نعرض 
ع�ى ال�دول املعني�ة كمي�ات تجريبي�ة من 
اللق�اح. يمكنهم اختباره�ا، كما يحلو لهم، 
ويف ح�ال نالت اإلعجاب، يمكننا االتفاق عى 

تنظيم إنتاج اللقاحات عى أراضيهم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
من التغي�ر يف املناهج املدرس�ية 
تس�تخدم  التاري�خ،  تش�ويه  إىل 
السعودية جميع الوسائل للتقرب 
م�ن اليهودية ونيل ال�ود والرضا. 
وتنص�ب جمي�ع التغي�رات التي 
يق�وم بها محم�د بن س�لمان يف 
محاولة لكس�ب الرض�ا اليهودي 
واالمريكي بشكل خاص و الرضا 
ال�دويل بش�كل ع�ام. ألن صعوده 
للمنص�ب ل�م يك�ن رشعي�اً بع�د 
ازاحة ويل العهد الس�ابق واعتقال 

العديد من األمراء.
ومن أهم التغيرات لكسب الرضا 
ه�و قي�ام الس�عودية بأم�ر من 
ابن س�لمان وللم�رة األوىل بإلغاء 
لليهودي�ة  املناهض�ة  النص�وص 
واملس�يحية واملثلية الجنسية من 
الطبعات الجديدة للكتب املدرسية 
وذلك حس�بما أفاد تقري�ر معهد 
مراقبة السالم و التسامح الثقايف 
يف التعليم املدريس. كما عملت عى 
حذف األجزاء األكثر تعصباً ومنها 
عقوب�ة االعدام ع�ى الزنا وأفعال 
الش�ذوذ الجنيس وأعمال الس�حر 
والش�عوذة كل ذلك يف س�بيل نيل 
الحكوم�ة  ق�ررت  كم�ا  الرض�ا، 
اليه�ود  إهان�ة  الس�عودية من�ع 

واملسيحيني يف املساجد.
وكان�ت قد أعلن�ت اململكة مؤخراً 
عن عرض فيلم عن الهولوكوست 
ألول م�رة يف مهرجان س�ينمائي، 
قبل أن يتم إلغاء املهرجان بسبب 
جائحة فروس كورونا املس�تجد. 
النظ�ام  رج�ال  ارتم�اء  وبع�د 

الس�يايس الس�عودي يف أحض�ان 
)اإلرسائيلي�ني( تح�ّول الخط�اب 
الديني بش�كل كامل حيث أُلقيت 
الخط�ب يف فضائ�ل اليه�ود ع�ى 
املس�لمني، واالعت�ذار م�ن اليهود 

حيث ُقتلوا ظلًما يف املعارك.
هذه التغرات كان�ت عى الصعيد 
الداخ�ي بمثاب�ة م�ؤرشات ع�ى 
أن الس�عودية رشع�ت يف اتخ�اذ 
خط�وات من ش�أنها تغير نظرة 
مواطنيه�ا إىل اليه�ود. لكنه�ا لم 
تكتف بهذا الغ�زل العذري لليهود 
وإنما تجاوزت ذل�ك ألبعد الحدود 
ليتح�ول األم�ر إىل التط�اول ع�ى 
املس�جد األق�ى حي�ث ج�اء يف 
جريدة عكاظ التابعة البن سلمان 
عبارة »املس�جد األق�ى ليس يف 
القدس كما جاء يف القران«. وتابع 
الكاتب قائالً: »سبب اعتقاد كثر 
من الناس أن املسجد األقى يقع 
يف فلس�طني يعود إىل أن كثراً من 
كت�ب التاري�خ وكت�ب التفاس�ر 
وخاصة املتأخ�رة منها تقول بأن 
األقى يق�ع يف القدس، ومن هنا 
ص�ار الخلط بني الق�دس والقبلة 

واملسجد األقى«.
وزع�م أن املس�جد األق�ى الذي 
الل�ه  ص�ى  النب�ي  عن�ه  تح�دث 
يف  موج�ود  وس�لم  وآل�ه  علي�ه 
منطقة تدع�ى الجعرانة بني مكة 
فلس�طني،  يف  ولي�س  والطائ�ف، 
وأضاف: »القدس ليست األقى، 
حيث لم تكن بهذا االسم عند بعثة 
رس�ول الله، وال يف عه�د الخلفاء 
الراش�دين. كما أن القدس مدينة 

واملس�جد األقى مس�جد«.

املعطي�ات تنص�ب يف  وكل ه�ذه 
رغبة وس�ائل االعالم الس�عودية 
الع�ام  ال�رأي  وتهيئ�ة  بتوجي�ه 
السعودي من أجل قبول التطبيع 
األكاذي�ب  اخت�الق  خ�الل  م�ن 

يزي�د  وم�ا  الحقائ�ق،  وتش�ويه 
الط�ني بلً�ة اع�رتاف ابن س�لمان 
بحق اليه�ود بالوجود عى األرض 
الفلس�طينية. والدعوة إىل تسوية 
االس�تقرار  لتحقي�ق  س�لمية 

طبيعي�ة.  عالق�ات  وإقام�ة 
ووصف األم�ر الس�عودي انتقاد 
السلطات الفلس�طينية التفاقات 
بأن�ه  إرسائي�ل،  م�ع  التطبي�ع 
»تجاوز« و«خطاب مس�تهجن«، 

الفلس�طينية  الس�لطة  واصف�اً 
ب�«الفاشلة«.

وكان قد انترش هاشتاغ »فلسطني 
ليس�ت قضيتي« يف آب 2020 عى 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي يف 

الس�عودية بش�کل واس�ع وم�ن 
املعروف أن أي هاشتاغ أو نشاط 
ع�ى مواقع التواص�ل االجتماعي 
واملوافق�ة  للرقاب�ة  يخض�ع 

السعودية.

ول�م تع�د الكت�ب املدرس�ية تؤيد 
اعدام املثليني ومن يتهمون بالردة 
والشعوذة و الزنا، جاء خرب إنشاء 
منظم�ة »مختلف« ع�ى أنها أول 
منظمة سعودية مسجلة قانونياً 
لدع�م مثلي�ي الجن�س و ثنائي�ي 
الجنس و الرتانس�جندر و الكوير 
مي�م،   مجتم�ع  أف�راد  وجمي�ع 
لينترش ب�ني رواد مواقع التواصل 
الهش�يم  يف  كالن�ار  االجتماع�ي 
بالخف�اء  تعم�ل  كان�ت  بعدم�ا 
وتح�ت الطاولة ولكنها رأت النور 
بفضل توجيهات األمر السعودي 

لالنفتاح عى العالم الغربي.
يش�ار إىل أن منظم�ة »مختل�ف« 
تض�ع تصميم�اً ع�ى صفحته�ا 
يف موق�ع توي�رت يتضم�ن كالم�اً 
مقتبس�اً م�ن خطاب ل�ويل العهد 
الس�عودي محمد بن سلمان قال 
في�ه: »ل�ن نس�مح أن تضيع 30 
س�نة مقبل�ة م�ن حي�اة ش�عبنا 
يف   « املتطرف�ة  األف�كار  بس�بب 
إش�ارة لدع�م املثلي�ة الجنس�ية. 
ولونت منظمة »مختلف« الداعمة 
للش�واذ واملثليني يف ب�الد الحرمني 
كالم اب�ن س�لمان بأل�وان قوس 
قزح التي ترمز إىل علم »الش�واذ« 

حول العالم.
وبع�د كل ه�ذا الغ�زل الس�عودي 
لليه�ود واملثلي�ني واالبتع�اد ع�ن 
القيم االس�المية هل نشهد قبوالً 
السعودية وتطبيعاً  لألفكار  دولياً 
سعودياً وهل س�يكون هناك عما 
قري�ب احتف�ال رس�مي س�نوي 
بالي�وم العامل�ي للمثلي�ني يف بالد 

الحرمني الرشيفني؟!

4عربي دوليعربي دولي
روسيا تعرض المساعدة على أوروبا بإنتاج لقاحات كورونا

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده، 
االثنني، ان مس�ار الحوار مع السعودية مفتوح، ويتطلب 

انهاء العدوان عى اليمن والحوار دون تدخل أجنبي.
وقال تعليقا عى ترصيحات املس�ؤولني السعوديني بشأن 
املحادثات النووية مع إيران: موقفنا هو الحوار يف املنطقة 
دون تدخل أجنبي.. جعل األجانب املنطقة رهينة نواياهم 

الرشيرة طيلة عقود.
وأضاف: ان مسار الحوار مع السعودية مفتوح، يف أي يوم 

تصحح فيه السعودية مسارها وتنهي الحرب يف اليمن.
وفيم�ا يتص�ل بإع�ادة التف�اوض م�ع الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة ق�ال خالل مؤتم�ر صحفي، إذا كان�ت أمريكا 
تس�عى إىل تصحيح مس�ار اإلدارة الس�ابقة فعليها اتخاذ 

إجراءات طويلة األمد بشأن التزاماتها.
وتاب�ع: أوضحنا بش�كل كامل أن�ه لن تت�م اي محادثات 
ثنائي�ة م�ع أمريكا به�ذا الخص�وص )كيفية الع�ودة إىل 
االتف�اق الن�ووي(. ال ي�زال أمامن�ا طري�ق طوي�ل قب�ل 

املحادثات يف اطار 1+4. 

المراقب العراقي/ متابعة...
تس�تعد بلدي�ة االحت�الل يف الق�دس املحتلة، 
القتالع اآلالف من أشجار الزيتون التاريخية؛ 
تمهيدا لتوسيع عمليات االستيطان يف املدينة 

ومحيطها.
وم�ن ب�ني ك�روم الزيت�ون الن�ادرة املهددة 
بالقط�ع أش�جار يف منطقة “ص�ور باهر”، 
التي يقدر أهلها أن عمرها خمسة قرون عى 

األقل كما يدلل الجذع العمالق لكل منها.

وصادقت بلدي�ة االحتالل مؤخ�را عى قطع 
11000 ش�جرة يف منطق�ة الولج�ة ويف حي 
الطالبي�ة، وحي�ث س�تقام عمارة الس�فارة 
األمريكية س�يتم قطع 300 ش�جرة قديمة، 
ويف محيط برمل�ان االحت�الل اإلرسائيي )تي 
الش�يخ ب�در( س�يتم قط�ع أكثر م�ن 500 
ش�جرة، وه�ذا مص�ر آالف أش�جار أخ�رى 
مع�دة للقط�ع يف مناطق أخرى م�ن القدس 
املحتل�ة اس�تعدادا لتحقيق مش�اريع البناء 

االستيطاني والتهويدي.
وحس�ب مخططات بلدية االحتالل، ستقطع 
أشجار الزيتون يف منطقة صور باهر تمهيدا 
لبن�اء مالع�ب رياضية، كذلك يته�دد القطع 
الزيت�ون وش�جرة خ�روب  مئ�ات أش�جار 
عمالقة يف جبل أب�و غنيم جنوب القدس من 
أجل بناء ش�قق سكنية اس�تيطانية وملعب 

كرة قدم.
يشار إىل أن سلطات االحتالل أبادت غابة من 

أش�جار الرسو معّم�رة يف منطق�ة أبو غنيم 
بني بيت لحم والقدس املحتلة قبل نحو عرش 

سنوات.
وكان�ت بلدي�ة االحت�الل قد فاخرت عش�ية 
“يوم الش�جرة” قبل أيام بأنها زرعت 1000 
ش�جرة يف العام األخر. وما لبثت أن أصدرت 
البلدية بيانا زعمت فيها أنها ترغب بتصحيح 
ما نرشته من قبل، زاعمة أنها غرست 4000 

شجرة يف العام األخر.

المراقب العراقي/ متابعة...
استوىل جيش ميانمار عى السلطة، 
االثن�ني، بع�د إطاحة حكوم�ة أونج 
سان سو كي التي اعتقلت، إىل جانب 
ق�ادة آخري�ن، م�ن ح�زب الرابطة 
الوطني�ة للديمقراطية، يف مداهمات 
خالل الس�اعات األوىل م�ن الصباح. 
وأعل�ن الجيش يف بي�ان عى محطة 
تلفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقاالت 
ردا عى “تزوير االنتخابات” وس�لم 

الس�لطة لقائ�د الجي�ش م�ني أونج 
هالينج، وف�رض حالة الطوارئ ملدة 
ع�ام. وتعطل�ت خط�وط الهوات�ف 
ومدين�ة  نايبي�داو  العاصم�ة  م�ع 
الرئيس�ية، وانقط�ع ب�ث  يانغ�ون 
التلفزيون الرسمي قبل ساعات من 
موعد انعقاد الربمل�ان ألول مرة منذ 
االنتخاب�ات الت�ي حق�ق فيها حزب 
الرابط�ة الوطني�ة بقيادة س�و كي 

فوزا ساحقا يف نوفمرب.

المراقب العراقي/ متابعة...
تعه�د املدي�ر التنفي�ذي ملنظم�ة الرقاب�ة االمريكية 
اوس�تن ايفرز، االثنني، بأن موظفي ترامب السابقني 
واملس�ؤولني ع�ن بع�ض السياس�ات االكث�ر تعرضا 
لالنتقاد س�يخضعون للمس�اءلة عن�د انتقالهم من 

مكاتبهم لدى ترامب اىل وظائف اخرى.
ونقل�ت قناة ) أم اس ان بي يس( االمريكية عن ايفرز 
قوله »إننا لسنا نؤيد منع موظفي ترامب، لكن يجب 
ان تك�ون س�رتهم الذاتي�ة مفهومة ل�دى اي رشكة 

يعتزمون العمل لديها “.

واض�اف أن ” هناك 500 رشكة ه�ي االكثر ثراء تريد 
االبتع�اد عن الج�دل والعنرصية ، لذا ف�ان الكثر من 
سياس�ات ترامب اصبح�ت تطارد مصمميه�ا االن ، 
خصوصا يف قضية فصل اطفال املهاجرين عن ذويهم 
ووضعه�م يف املخيمات ثم فقدانه�م ، فقد كان جزًءا 

من خطة موظفي ترامب”.
وتابع ان ”صندوق الدف�اع عن حقوق االطفال اعترب 
ان النقطة الرئيس�ية لهذا العمل كانت القسوة، حيث 
تتضمن القائمة الت�ي صاغتها منظمة هيئة الرقابة 
األمريكية السياس�ة التي تم فيه�ا اختطاف األطفال 

كجزء من املخالفات لديها”.
واوض�ح ايف�رز أن ”ذلك يمثل القس�وة التي تعاملت 
به�ا االدارة الس�ابقة ول�م يك�ن ترامب ليفع�ل ذلك 
بمف�رده فهناك أش�خاص يف جميع أنح�اء الحكومة 
الفيدرالي�ة كانوا يتابعون كل صباح للتأكد من تنفيذ 
ذلك الربنامج القايس الذي صممه ستيفن ميلر. لذلك 
، كان�ت هذه الحملة حول اس�تخدام الحقائق واألدلة 
ملن�ح ال�رشكات األمريكي�ة يف جمي�ع أنح�اء أمريكا 
األدوات التي يمكنهم بها ادانة اولئك االشخاص وعدم 

التعامل معهم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف عض�و مجل�س الش�عب الس�وري محم�ود 
جوخ�دار، االثنني، ع�ن قيام الجي�ش االمريكي بتويل 
مسؤولية نقل سجناء ارهابيني اىل منطقة التنف مع 

واالعتداءات االرهابية بني تدمر ودير الزور.
وقال جوخدار إن “الوالي�ات املتحدة األمركية قامت 
بنق�ل ارهابيني وهذا يدل ع�ى مخطط خبيث يحرض 

للمنطقة”.
وأض�اف أن “الجمهورية العربية الس�ورية يف محور 

املقاومة الرشيفة وال نثق باألمركان وس�نبقى دائما 
حذري�ن ومتيقظني ملخططاتهم”، مبينا “اننا صمدنا 
يف السنوات السابقة وأفش�لنا مخططاتهم وسنبقى 

الخنجر الذي يقطع اوردتهم الخبيثة”.
ولفت إىل أن “األمركيني تولوا مس�ؤولية نقل سجناء 
ارهابي�ني إىل التن�ف لش�ن مخطط إرهاب�ي جديد”، 

محذرا من “مؤامرة أمريكية خبيثة هي األسوأ”.
وأش�ار جوخ�دار إىل أن “تغي�ر الرئي�س االمريكي ال 

يعني تغير السياسة األمريكية فهي واحدة”.

الجيش ينقلب على السلطة في ميانمار

»الرقابة« تالحق موظفي ترامب لمنعهم 
من العمل في الشركات

القوات األميركية تنقل سجناء إرهابيين إلى التنف 
تمهيدًا لـ »مؤامرة خطيرة«

طهران تشترط أمرين مهمين قبل الخوض بأي حوار مع الرياض

كيان االحتالل يخطط القتالع آالف أشجار الزيتون التاريخية في القدس

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير ملوقع )تاس�ك ان�د بربس( االمريك�ي املتخصص 
بالش�ؤون العس�كرية ان وزارة الدف�اع االمريكي�ة )البنتاغون( 
اخفت اس�تطالعا مقلقا عن تصاعد وانتشار العنرصية والتمييز 
يف صف�وف الجي�ش االمريك�ي وخصوص�ا ضد الس�ود من اصل 
افريقي واالسيويني . وذكر التقرير ان ”نتائج االستطالع املكونة 
م�ن 300 صفحة ع�ن ارقام كش�فت ان حوايل ثل�ث املجندين يف 
الجيش االمريكي من السود قد تعرضوا ملضايقات عنرصية اثناء 

الخدمة والقليل منهم فقط قد ابلغوا عن تلك الحاالت”.
واضاف انه ”وبشكل عام أشار حوايل واحد من كل خمسة أعضاء 
يف الخدمة الفعلية او مانس�بته 17.9باملئة إىل تعرضه ملضايقات 
عرقية وإثنية أو تمييز عنرصي، ووفقا لنس�خة االستطالع فقد 
بلغت نس�بة املضايقات ضد الس�ود 31.2 باملائة وضد االسيويني 
بنس�بة 23.3 باملائة يف حني كان التمييز ضد البيض هو النس�بة 
االقل والتي بلغت 12.7 باملائة فقط“. وتابع أن ”حوايل 30 باملائة 
من الس�ود املش�اركني يف االس�تطالع و 22 باملائة من االسيويني 

اش�اروا اىل ان فرصهم يف الحصول عى ترقية س�تكون أس�وأ إذا 
أبلغوا عن املضايقات العنرصية والتمييز”.

وواص�ل التقرير ان “ه�ذا يمثل إش�كالية خاص�ة بالنظر إىل أن 
األف�راد العس�كريني م�ن غر البيض ه�م أكثر عرض�ة للتعرض 
للمضايقات كالتمييز العنرصي و اإلثني، باالضافة اىل عدم وجود 
ثقة يف عمليات تقديم الش�كوى، وبالتايل ، فإن األشخاص األكثر 
ضعًفا قد ال يكونون قادرين عى طلب املس�اعدة التي يحتاجون 

إليها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة »ديي تليغراف« 
س�لطت  تقري�را  الربيطاني�ة 
فيه الض�وء عى حمل�ة يقودها 
االحتالل اإلرسائيي عرب منصات 
موجهة  االجتماع�ي،  التواص�ل 
إىل ال�دول العربي�ة واإلس�المية، 

وال س�يما رشيح�ة الش�باب يف 
الخليج.

وأوضحت الصحيف�ة أن الحملة 
تقودها وحدة نخبة من املؤثرين 
عى منصات التواصل، تركز عى 
بناء عالقات مع الشباب العربي 
واملس�لم والتحذي�ر م�ن تهدي�د 

إيران.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن الوحدة 
وزارة  مق�رات  يف  موج�ودة 
الخارجي�ة، ويعمل فيه�ا فريق 
لغ�ات، ويتابعه�م  يتق�ن ع�دة 
املالي�ني ع�ى منص�ات التواصل 
االجتماعي مثل فيسبوك وتويرت 

وإنستغرام.
التواص�ل  وح�دة  وزادت 
االجتماع�ي من إنت�اج محتواها 
بنس�بة 20 باملئة من�ذ توقيع ما 
أطلق عليها »اتفاقيات إبراهيم« 
املش�اهدات  مالي�ني  وحص�دت 

مقارنة مع عام 2019. 

وق�ال يوناتام غونني، مس�ؤول 
الفريق العربي يف وحدة التواصل 
االجتماع�ي »إنه تح�ول مهم«، 
مضيف�ا، للصحيف�ة، أن عملهم 
عى منصات التواصل لعب »دورا 
بس�يطا« يف تعبي�د الطريق نحو 

اتفاقيات التطبيع.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
تقرير يفضح البنتاغون بشأن تصاعد العنصرية

تليغراف: »إسرائيل« تستهدف شباب الخليج عبر منصات التواصل

ابن سلمان يهوي ببالد الحرمين

السعودية تغازل الصهاينة والمثليين تمهيدًا للتطبيع
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بقلم/ د. علي مطر
األزم�ة  بع�د  املجتمع�ي  الوع�ي  ك�ي  أوالً: 
اللبنانية:من�ذ انط�اق ح�راك 17 ترشي�ن األول 
عام 2019، تحت ش�عار االنتفاضة عىل الفساد، 
وال�ذي كان يفرتض أن يط�ال رشيحة كبرية من 
األطراف السياس�ية، وأن تش�ارك في�ه رشيحة 
واس�عة من املواطنني، ب�دأت تنترش مصطلحات 
وأفكار وش�عارات ال تمت إىل ه�ذا الحراك، تعمل 
عىل تش�ويه املفاهيم واألفكار لدى عامة الناس، 
ال سيما فئة الشباب، حيث يتّم إيصالها بسهولة 
وف�ق خط�ة منهجية م�ن أجل كي وع�ي هؤالء 
بطريق�ة ممنهج�ة، خاص�ًة بعد دخ�ول أحزاب 
سياس�ية نخره�ا الفس�اد وتاري�خ القت�ل عىل 
الهوي�ة اىل الح�راك، يف محاولة النته�از الفرص 

وتحقيق مصالح سياسية.
تحولت األزمة يف لبنان إىل أزمة سياس�ية، بعد أن 
كانت عبارة عن حراك بدأه الفقراء، بهدف الثورة 
ع�ىل معاناتهم مع الس�لطة السياس�ية واملالية 
يف لبن�ان. لك�ن ظهر أولئ�ك الذين رسق�وا نبض 
الش�ارع بتحويل�ه إىل عص�ا لهم، يس�تخدمونه 
م�ن أجل مآربه�م، فحول�وا األزمة م�ن مطالب 
محقة يريدها ش�عب س�ئم من خضوع�ه، يريد 
بناء مس�تقبل ش�بابه وأوالده، إىل أزمة سياسية 
جدي�دة متعددة األطراف داخلياً وإقليمياً ودولياً، 
ليبدأوا حرب�اً إعاميًة عىل املقاوم�ة بتظافر بني 
هذه األطراف السياس�ية ووسائل إعام أختبأت 

خلف الحراك.
انطلق�ت م�ذاك ظاهرة ك�ي الوع�ي املجتمعي، 
عرب اس�تخدام إش�اعات وش�عارات وبروباغندا 
إعامية، والتي هي بمثابة حرب ناعمة تستخدم 
بطريق�ة محرتفة، وبالتايل، فإّن هناك من يتقّبل 
هذه األفكار ويسري وفق مبتغاها، لكن يف الوقت 
نفس�ه، هناك من يرفضها كلي�اً، ومع ذلك يبقى 
الخوف قائم�اً. واليوم ال يمكنن�ا إخفاء حقيقة 
األف�كار املش�ّوهة الت�ي تجت�اح بق�وة عق�ول 

الكثريين يف لبنان.
إّن اله�دف من نرش األفكار املش�وهة ضد حزب 
الله عرب ش�خصيات سياس�ية معروفة ووسائل 
إعام امتهنت عرب كل تاريخها تش�ويه الحقائق 
واستخدام رسديات إعامية منحرفة، هو تقليب 
الش�عب اللبناني بق�در معني، وص�والً إىل العمل 
ع�ىل تقليب البيئ�ة املجتمعي�ة للمقاومة عليها، 

وذل�ك من خال كي عقول الناس عرب نرش أفكار 
مغلوطة م�ن قبل هذه الوس�ائل، عىل الرغم من 
كل ما يقدمه حزب الله عرب مؤسس�اته وأفراده 
يف مختل�ف املناط�ق اللبنانية يف ظ�ل األزمة التي 

تعصف بلبنان.
ه�ذا األس�لوب يع�د أح�د أخط�ر نم�اذج القوة 
الت�ي عرّفه�ا األمريك�ي   Soft Power الناعم�ة 
جوزيف ن�اي، بأنها القدرة عىل الحصول عىل ما 
نري�د من خال الجذب، بدالً من القرس أو الدفع. 
فالقوة الناعمة ليس�ت مجرد دعاية سياس�ية، 
بل هي س�جال عقيل وقيمي يه�دف إىل التأثري يف 
الرأي العام يف داخ�ل املنظومة االجتماعية. ومن 
أجل تحقيق أهدافها، تستفيد القوة الناعمة من 

كّل املؤثرات والرم�وز البرصية واإلعامية، وهذا 
ما يتّم استخدامه حالياً.

ثانيا: ماذا فعل حزب الله؟
يتجاهل كثريون لألس�ف أن ح�زب الله منذ عام 
2000 مروراً بحرب تموز وحتى اليوم اس�تطاع 
إفش�ال امل�رشوع األمريك�ي اإلرسائي�يل يف لبنان 
للسيطرة عىل بلدنا واس�تخدامه كمنصة إطاق 
ملرشوع الرشق األوس�ط الكبري، ويتجاهل هؤالء 
اإلره�اب ي�رب منطقتن�ا،  أن�ه عندم�ا كان 
ويمارس أبشع الجرائم وينرش الفوىض كمقّدمة 
للس�يطرة عىل مق�ّدرات األمة كان ح�زب الله يف 
مقدم�ة املدافع�ني ع�ن الب�اد واملحافظني عىل 
مقدراتن�ا وكان�ت املقاومة يف املواجه�ة لحماية 

لبن�ان بأرضه وأهل�ه ومقدرات�ه حينما تقاعس 
أولئك عن حمايتنا وسلك كثريون من السياسيني 
طريق اإلرهابيني، ويتناىس الكثريون من أصحاب 
املرشوع األمريكي كيف لعب حزب الله دوراً كبرياً 
عاب�راً للطائفي�ة يتمث�ل يف الدفاع ع�ن األقليات 
الديني�ة، وأهمية ال�دور الذي لعبت�ه املقاومة يف 

الحفاظ عىل املناطق املسيحية التاريخية.
كل م�ا يفعله حزب الله الي�وم هو لحماية لبنان 
من غطرس�ة كيان العدو اإلرسائييل، فمنذ حرب 
تم�وز إىل الحرب ضد اإلرهاب تراكمت قوة حزب 
الله، واكتس�ب املقاومون خرباٍت جديدة وكبرية، 
ليصب�ح ح�زب الل�ه أك�رب تهدي�د اس�رتاتيجي 
ل�«إرسائي�ل« عرب إرس�اء مع�ادالت ردٍع جديدٍة 

نتيج�ة بعد خوض مع�ارك يف مختل�ف الظروف 
والبيئات العسكرية واالسرتاتيجية، وهذا الهدف 
ه�و من أجل حماية لبنان وأهله يف حني تقاعس 

أصحاب نظريات السام عن حماية لبنان.
حزب الله لم يعمل عىل املستوى العسكري فقط 
لحماي�ة لبنان، فمن�ذ بداية األزم�ة االقتصادية 
واملالي�ة، يعم�ل الحزب جاه�داً ملس�اعدة البيئة 
الش�عبية حيث لم يرتك اللبنانيني دون مس�اعدة 
يف مختلف املناطق، س�واء لناحي�ة تأمني أدوات 
التدفئة وغريها، أو من خال املس�اعدة يف زراعة 
األرايض، أو م�ن خال تقديم مس�اعدات لألهايل 
الفقراء، وكما وعد أمينه العام س�ماحة الس�يد 
حس�ن نرص الله ب�دأ الح�زب بالعم�ل بمختلف 

املناطق بتقديم مساعدات والوقوف مع العائات 
الفقرية دون منٍّ أي دون نرش ما يقوم به الحزب 
وأفراده وقياداته من مساعدة عرب وسائل اإلعام 
كما يق�وم االخرين بتوزيع بعض أدوات التعقيم 
ونرشه�ا يف وس�ائل اإلعام بش�كل مخ�ٍز، وذلك 
ايضاً يف حني يرتك سياسيون  جشعون الناس يف 

مناطق عدة كما يف طرابلس دون أي مس�اعدة.
لقد وق�ف حزب الله مع األه�ايل يف حني لم تقف 
معه�م الدول�ة يف كث�ري م�ن األحي�ان وخاص�ة 
يف املناط�ق البعي�دة واملحروم�ة دون أي تميي�ز 
طائف�ي، ومنها مثاً قرية الطفيل اللبنانية الذي 
أعاد لها الكهرباء وساعد أهلها برفِع الثلوِج عن 
طريِق البل�دة املعزولة عن الجوار، هذا فضاً عن 
توزي�ع املازوت ع�ىل 20 ألف عائل�ة يف البقاع يف 
حني تتقاعس الدول�ة عن دورها، بينما ال تتذكر 
بع�ض األح�زاب السياس�ية هؤالء الن�اس إال يف 

االنتخابات.
ويف املجل�س النيابي يقوم ح�زب الله بدوره عىل 
أكمل وجه ملساعدة الطبقات الفقرية، واللبنانيني 
الذي�ن تغريت أوضاعهم املعيش�ية نتيجة األزمة 
االقتصادية، حيث عمل�ت كتلة الوفاء للمقاومة 
ع�ىل إقرار قانون »ال�دوالر الطالب�ي« الرامي إىل 
ال�زام املص�ارف العامل�ة يف لبنان ب�رصف مبلغ 
ع�رشة آالف دوالر أمريك�ي وف�ق س�عر الرصف 
الرسمي للدوالر، عن العام الدرايس 2021-2020 
للط�اب اللبناني�ني الجامعي�ني الذين يدرس�ون 
يف الخ�ارج، هذا فضاً عن املس�اعي التي يبذلها 
ح�زب الله لتش�كيل حكومة قادرة عىل انتش�ال 
لبنان من هذه األزمة يف ظل التعقيدات الخارجية 
الت�ي تحكم رئي�س الحكومة املكل�ف يف التوصل 

عىل اتفاق عىل تشكيل حكومته.
كم�ا تق�دم، ف�إن ح�زب الل�ه ال�ذي ال يملك ما 
تملك�ه الدولة من مؤسس�ات ومق�درات، يقوم 
ب�دوره الكام�ل ملس�اعدة الن�اس يف ظ�ل األزمة 
االقتصادية إىل جانب الس�هر عىل أمن لبنان من 
أي اعتداء إرسائي�يل أو إرهابي، يف حني أن بعض 
الجهات ال تمتهن إال الكذب وتش�ويه الحقائق يف 
وس�ائل اإلعام، ورصف الوق�ت واملال عىل تأليب 
اللبناني�ني عىل الحزب بدالً من مس�اعدة الناس، 
والعم�ل ع�ىل تطبيق ش�عارات العيش املش�رتك 
والوحدة الوطنية حت�ى الخروج من األزمة التي 

تعصف بلبنان.

بقلم/  عادل الجبوري
أوىل ه�ذه الخطوات - الق�رارات، الرشوع 
بمراجع�ة ق�رار ترام�ب ب�إدراج حرك�ة 
»انص�ار الل�ه« اليمني�ة وع�دد م�ن أب�رز 

قياداتها عىل قائمة املنظمات االرهابية.
وكان متحدث باس�م الخارجية األمريكية 
ق�د رصح يف الثان�ي والعرشين من ش�هر 
ب�أن  الج�اري،  يناي�ر   - الثان�ي  كان�ون 
»الوزارة بدأت يف مراجعة تصنيف جماعة 
الحوث�ي يف اليمن منظم�ة إرهابية وتعمل 
ب�أرسع ما يمك�ن إلنهاء العملي�ة واتخاذ 
قرار«، بعد أن أك�د وزير الخارجية الجديد 
انتوني بلينكن يف وقت سابق »ان واشنطن 
س�رتاجع التصنيف، الذي يخىش مسؤولو 
األم�م املتح�دة وجماعات اإلغاث�ة من أن 
يؤثرع�ىل حرك�ة التج�ارة يف اليم�ن، الذي 

يشهد مجاعة واسعة النطاق«.
وبق�در م�ا بعث ق�رار ترامب ض�د حركة 
انص�ار الل�ه االرتي�اح يف داخ�ل أوس�اط 
الق�رار الس�يايس الس�عودي واالمارات�ي، 
أثار توجه بايدن استياًء واضًحا يف كل من 
الري�اض وابو ظبي، ألن األخريتني تبحثان 
ع�ن أي خطوة واجراء من ش�أنه اضعاف 
وتحجي�م الحوثي�ني، وبالت�ايل تخليصهما 
من املستنقع اليمني الذي سقطا فيه منذ 
ما يقارب الس�تة أعوام م�ن دون أن يجدا 

سبيًا للخروج منه.
الخطوة األخرى لباي�دن التي زادت الطني 
بله بالنس�بة للرياض وابو ظبي، تمثلت يف 
ايقاف مبيعات األسلحة لهما، والتي أقرت 
وفًقا لصفقات بمليارات الدوالرات يف عهد 

ترامب.
االدارة األمريكية الجدي�دة حاولت التقليل 
م�ن أث�ر وخطورة تل�ك الخط�وة، معتربة 
أنها اج�راء روتيني، اذ أوضح مس�ؤولون 
كب�ار يف الخارجي�ة ان�ه »كما ه�و معتاد 
أثناء انتقال اإلدارات الرئاس�ية األمريكية، 
توق�ف الوزارة مؤقًتا تنفيذ بعض عمليات 

النقل واملبيعات الدفاعية األمريكية املعلقة 
يف إط�ار املبيع�ات العس�كرية الخارجي�ة 
للس�ماح  املب�ارشة  التجاري�ة  واملبيع�ات 
للقي�ادة القادمة بفرص�ة املراجعة، وهذا 
إداري روتين�ي نموذج�ي ملعظ�م  إج�راء 
أي عملي�ة انتق�ال، وُيظهر الت�زام اإلدارة 
بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضاً عن 
ضم�ان تلبية مبيعات األس�لحة األمريكية 
ألهدافن�ا االس�رتاتيجية املتمثل�ة يف بن�اء 
رشكاء أم�ن أقوى وأكثر قابلية للتش�غيل 

البيني«.
الخطوة الثالثة الدارة بايدن، كش�ف عنها 
موق�ع »دبلوماتي�ك« االخب�اري، وهي أن 
هناك نية أو قرار حاسم بتعيني الدبلومايس 
روبرت مايل مبعوًثا خاًصا اليران، وهو ما 
يمكن أن يواجه بالرفض من قبل أوس�اط 
يف الحزب الجمهوري واللوبي الصهيوني يف 
الواليات املتحدة االمريكية، وباستياء كبري 
م�ن قبل »تل ابيب«، نظرًا ألن املعروف عن 
مايل، الذي كان مستش�اًرا للرئيس األسبق 
باراك أوباما ومس�اهًما رئيسًيا يف صياغة 
االتف�اق النووي مع ايران وعضوًا يف فريق 

التفاوض، مواقفه املرنة حيال ايران.
وقد تع�رض الدبلوم�ايس املذك�ور ملوجة 
الجمهوري�ني  بع�ض  م�ن  انتق�ادات 
املوالي�ة  والجماع�ات  الكونغ�رس  يف 
ل�«إرسائيل« حينما تردد اس�مه ألول مرة 
كمرش�ح رئييس للمنصب، بحج�ة أنه قد 
يكون متس�اها م�ع إي�ران، وصارما مع 

»إرسائيل«.
اىل جان�ب ذلك، الح�ت يف األف�ق مؤرشات 
ع�ىل رغبة بايدن تخفيف ح�دة التوتر مع 
املنافس االقتصادي االول للواليات املتحدة 
املتمثل بالصني، وحلحلة امللفات والقضايا 
العالق�ة بعي�ًدا ع�ن التصعي�د االعام�ي 
والقن�وات  الوس�ائل  وع�رب  والس�يايس، 

الدبلوماسية الفاعلة.
النظ�رة األولية والق�راءة االجمالية ملجمل 

تل�ك الخطوات والق�رارات، مضاًف�ا اليها 
التلميح�ات االيجابية ع�ن التوجه للعودة 
اىل االتفاق الن�ووي مع طهران، وقبل ذلك 
العودة اىل اتف�اق باريس للمن�اخ، وانهاء 
منظم�ة  يف  واش�نطن  عضوي�ة  تجمي�د 
الصح�ة العاملية، توح�ي بوجود نية جادة 
ل�دى االدارة األمريكية الجدي�دة لتصحيح 
الس�ابقة،  ل�ادارة   الخاطئ�ة  املس�ارات 
علًم�ا أن ما قام به باي�دن حتى اآلن قوبل 
بارتياح وترحيب من قبل مختلف املحافل 
األوروبي  الدولي�ة، كاالتح�اد  واألوس�اط 
وروسيا والصني وقوى أخرى، مع توجس 
واستياء من قبل أطراف قليلة كانت تقدر 
أن سياسات ترامب تنسجم مع مصالحها 

وتتوافق مع حساباتها.

بيد أنه وراء هذه النظ�رة األولية والقراءة 
االجمالي�ة، ت�ربز نظ�رات وق�راءات أكثر 
عمًق�ا، ربم�ا تب�دد وتقل�ص بعًض�ا م�ن 
مس�احات وأجواء التف�اؤل، وهي تنطلق 
األمريكي�ة  السياس�ة  أن  حقيق�ة  م�ن 
ببعده�ا االس�رتاتيجي تس�تند اىل ثواب�ت 
ومبادئ معين�ة ال يمكن ألي كان يف البيت 
األبي�ض أن يقفز عليه�ا ويتجاوزها، مع 
االس�تفادة م�ن هام�ش صغ�ري، يتيح له 
اظه�ار وتوظي�ف االخت�اف ع�ن خصمه 
أو خصوم�ه الس�ابقني، لتعزي�ز حضوره 
الس�يايس وقاعدت�ه الجماهريي�ة بدرجة 

أكرب.
  فباي�دن، حت�ى وان أغض�ب »ت�ل ابيب« 
واللوب�ي الصهيون�ي وجماع�ات الضغط 

اليهودي�ة يف الوالي�ات املتح�دة، اال أنه من 
املستحيل أن يقدم عىل خطوات من شأنها 
أن ته�دد أمن الكي�ان الصهيون�ي، وتعزز 
وض�ع وموق�ف أعدائ�ه، فااللت�زام بأمن 
صال�ح الكيان الصهيوني ه�و من املبادئ 
الثابتة والراس�خة ل�دى االدارة األمريكية، 
وعىل سبيل املثال، من املستبعد جًدا جًدا أن 
يعيد الس�فارة االمريكي�ة يف »ارسائيل« اىل 
»تل ابيب« بعدما نقلها ترامب اىل القدس.

يف  املواق�ع  تبدي�ل  ف�إن  االح�وال  كل  يف 
واش�نطن والنزوع نحو التهدئة ومراجعة 
السياس�ات، كله�ا ال تخل�و م�ن فائدة يف 
وقت يس�ود املشهد العاملي فيه االضطراب 
والف�وىض واالرتب�اك يف ش�تى مس�احاته 

وزواياه.

 

كان�ت س�ابقة ل�م تعم�ل به�ا القن�وات الفضائي�ة االخ�رى ،حيت 
استضافت )قناة االيام ( اول 

الس�بت املواف�ق 2021/1/30 نخب�ة من رؤس�اء مراكز الدراس�ات 
بالعراق ،الجراء تقييم الداء القناة عىل مدى السنوات الثاث من عمر 

القناة .
جميع الذين حروا يف نادي العلوية -حيث مكان الدعوة -ش�اركوا 

يف الحديث وادلوا 
بارائهم عن )اداء القناة( فيما كان مدير الندوة االستاذ احمد العنزي 
يتألق لغًة وبياناً وتفاعا يف التنقل من شخص الخر لغرض املشاركة 

.
الس�يد املدير التنفيذي للقناة )زين العابدين الحيدري ( كانت كلمته 
ذات معاني مهمة يف الكش�ف عن اس�باب التأس�يس وظروف العمل 

والتحديات التي تواجه معظم وسائل االعام العراقية .
ماهو مهم ان ادارة القناة كانت »جريئة« يف الدعوة اىل هكذا ندوة وان 
يكون عنوانها )تقييم االداء ( بعد ان اس�تلم كل مدعو بطاقة الدعوة 
وفول�در ع�ن اهم برامج القن�اة ويشء من الرشح عنه ،قبل اس�بوع 
بمعنى كانت هناك فرصة لاطاع واملشاهدة ولو عىل قدر من الوقت 
،فالدع�وة ل)التقييم( يعني االس�تماع اىل )النقد ( واىل )الثناء ( وهذا 

يحتاج سعة صدر !
ليس لدى االغلب من الحضور معرفة دقيقة عن تفاصيل نشأة القناة 
واسبابها ،وكيف اس�تطاعت االدارة باالقل من املال وضيق املكان ان 
تؤس�س لنفسها شخصية اعامية وس�ط هذا الهول االعامي املحيل 

واالقليمي والعاملي والخربة املرتاكمة وحجم التمويل الهائل .
ان اي وس�يلة اع�ام تحت�اج اىل وقف�ة عند محط�ات يف عمر عملها 
،وتحت�اج اىل مش�اركة االخري�ن يف »التقييم »س�واء كان�وا نخبا او 
مواطنني عاديني ،الن يف ذلك رغبة يف التطور ،وتجاوز االخطاء والبناء 
والتأس�يس عىل النجاحات ،فيما تشهد وسائل اعام اخرى حالة من 
البريوقراطي�ة والتمرتس خلف االخطاء ،والعي�ش يف )وهم ( النجاح 

،والكذب واالفرتاء بانها عىل افضل مايكون .
صحي�ح كان من املفروض ان تس�بق الدعوة اعداد دراس�ات عن كل 
برنامج من جوانبه املختلفة ،من قبل املختصني لتكون اوراقا للندوة 
،وكأني بذلك س�يكون مرشوع القناة الجديد يف املستقبل لثقة االدارة 
بعمله�ا وقناعته�ا ان »التقييم« يأتي من املش�اهدين ويف مقدمتهم 

النخب .
ل�و كانت كل وس�ائل اعامن�ا اعتمدت ه�ذا املنه�ج التقييمي لقلت 

العثرات وارتفع منسوب االداء .
قناة االيام اقل القنوات الفضائية مساحة ولكن اكثرها تفهما ملعنى 

املشاهد والنخب املثقفة ،لذا يحق لنا ان نفخر بها وبكوادرها ،
ونش�د ع�ىل ايديه�م للمزي�د م�ن العط�اء خاص�ة وانهم دون�وا كل 
ماحظات الحضور لاخذ بها مس�تقبا .كم�ا كانت مبادرة طيبة يف 
تكري�م جميع الحضور ب�كل عناوينهم لتبقى ذك�رى بانتظار دعوة 

اخرى ،ولتقييم اخر ،وحتما سيكون اكثر استعدادا وتحضريا .

خطوة »جريئة«
 لـ »قناة االيام«

محمود الهاشمي 

كّي الوعي المجتعمي في تشويه صورة حزب اهلل
يعد مصطلح كّي الوعي مفهوما قديمًا تستخدمه الدول والجماعات واألفراد، لكن وسائله تتغّير بحسب كّل حقبة زمنية. ويمكن أن 

يكون كّي الوعي جزءًا من منهج الحرب الناعمة، فكّي الوعي هو طريقة من طرائق غسل الدماغ التي من خاللها تتغّير أفكار اإلنسان 
ومعتقداته، من منظور الجهة التي تشّن الحرب على هذا العقل. وبالتالي نكون أمام تشكيل قناعات جديدة منحرفة كليًا عن االتجاه 

الصحيح أو الهدف األسمى.

خالل العشرة أيام األولى من واليته الرئاسية، اتخذ الرئيس األميركي الجديد جوزيف بايدن، خطوات وقرارات 
تنطوي على أبعاد مهمة فيما لو تمت قراءتها بدقة وعمق، وارتباطا بما يمكن أن تفضي اليه من مخرجات 

تختلف كثيًرا عن مخرجات خطوات وقرارات مختلفة أقدم عليها سلفه السابق دونالد ترامب.
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الق�وة  لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة  دع�ت 
الجوي�ة، جمي�ع املؤسس�ات الرياضية 
وغ�ر الرياضية بع�دم التعامل مع وليد 
الزي�دي، مؤكدة أنه ال يمثل النادي وانما 

يمثل نفسه فقط.

االعالم�ي  للمكت�ب  بي�ان  يف  وأضاف�ت 
للنادي تابعت�ه /املراق�ب العراقي/، إن 
»الهيئة االدارية اك�دت ان الزيدي والذي 
تس�لم مه�ام نائ�ب رئيس ن�ادي القوة 
الجوي�ة الري�ايض يف الس�نوات املاضية 

ال يمتل�ك اي تخوي�ل م�ن ادارة الن�ادي 
بخصوص تواج�ده يف اي محفل س�واء 
أو غ�ر ري�ايض، س�يما  كان رياضي�ا 
أن�ه خرس يف انتخاب�ات الهيئ�ة االدارية 
الجديدة التي جرت شهر ايلول من العام 

املايض«. 
وبين�ت االدارة أن »الكابت�ن ع�ي زغ�ر 
ه�و ممثل نادي الق�وة الجوية الريايض 
يف اتحاد الكرة ووزارة الش�باب واللجنة 

االوملبية الوطنية العراقية«، 

ادارة القوة الجوية تتبرأ من »الزيدي«

المرحلة شهدت تسجيل 16 هدفًا..

أيمن حسين يتصدر تشكيلة الجولة السادسة 
عشرة بالدوري الممتاز

أُسدل الستار عىل منافسات الجولة 
املمت�از،  العراق�ي  بال�دوري   16
وحاف�ظ القوة الجوي�ة عىل صدارة 
الرتتي�ب، فيم�ا ش�هد رصاع القاع 

منافسة حامية.
الدفاع

مرم�ى  ح�ارس  جم�ال:  حي�در 
نف�ط البرصة س�اهم بش�كل كبر 
يف ف�وز فريق�ه أم�ام الك�رخ )1-

0(، والخ�روج م�ن دوام�ة النتائج 
السلبية، والتقدم عدة مراكز لتأمني 

وضعه رصاع الهبوط.
عب�اس قاس�م: قلب دف�اع الزوراء 
ق�دم مب�اراة كب�رة أم�ام النجف، 
وامتص اندفاع مهاجميه من خالل 
الكرات  التمرك�ز الصحيح وإبع�اد 

العرضية.

ناجي ناط�ق: قلب دف�اع الديوانية 
الشاب كان له دور مهم يف الحفاظ 
عىل نظافة شباك فريقه يف مواجهة 
املب�اراة  م�ن  والخ�روج  القاس�م 

بالتعادل.
ن�وزاد عب�د الحمي�د: ظه�ر أربيل 
األيم�ن ق�دم مب�اراة كب�رة أم�ام 
الكهرباء )2-2(، ولع�ب دورا بارزا 
دفاعيا، كما تكفل بتس�جيل الهدف 

األول لفريقه.
رضغ�ام إس�ماعيل: ظه�ر أي�رس 
الزوراء أهدر ركلة جزاء يف مواجهة 
النجف، إال أنه عوّض ذلك بتس�جيل 
الهدف الوحيد من ركلة حرة نفذها 

بحرفية عالية.
خط الوسط

أمجد عطوان: ارتكاز فريق الرشطة 

تعام�ل مع مباراة الح�دود بواقعية 
وأغلق املنافذ وسيطر عىل منتصف 
امللعب وكان ركيزة مهمة بالفريق.

أحمد محس�ن: العب وس�ط امليناء 
والعق�ل املدب�ر للفري�ق يف منطقة 
العمليات، امت�از بتمريراته املميزة 
وكان س�بب فوز فريقه عىل الطلبة 

واستعاد التوازن.
محم�د رباط: جن�اح نفط البرصة، 
ظه�ر بش�كل ممي�ز أم�ام الكرخ، 
ولعب دور املنقذ وس�جل هدف فوز 

فريقه.
نبي�ل صب�اح: جناح نفط الوس�ط 
امت�از بتحركاته الذكي�ة وحيويته 
الدائمة وباغت دفاع زاخو، وس�جل 
ه�دف التعادل م�ن متابع�ة للكرة 

بشكل ذكي.

غزارة تهديفية
أيمن حسني: مهاجم القوة الجوية 
هو رج�ل الجولة بال منافس، حيث 

ق�اد فريق�ه لفوز كبر ع�ىل النفط 
بتسجيل 3 أهداف )هاترك(.

محم�د إبراهيم: مهاج�م الكهرباء 

املجتهد ع�رف كيف يصل للش�باك 
بطريق�ة ذكية، حيث أح�رز هدف 

تعادل فريقه يف شباك أربيل.

حدد االتحاد العراقي بكرة اليد، مو 
نهائي بطولة الدوري العراقي لكرة 

اليد للموسم الحايل 2020-2021.
وق�ال املنس�ق االعالم�ي لالتح�اد 
حس�ام عب�د الرض�ا ان »االتح�اد 
العراق�ي لك�رة الي�د، ق�رر إقام�ة 
املب�اراة النهائية لل�دوري العراقي 
لكرة الي�د للموس�م 2020-2021 

خالل شهر اذار املقبل«.
واوض�ح ان »النهائي س�يقام بني 
فريقي الجي�ش والرشطة يف بغداد 
ي�وم االح�د املص�ادف الثال�ث من 
ش�هر اذار«، مش�راً اىل ان »اللقاء 

سيقام من دون جمهور«.
تجدر االش�ارة اىل ان نادي الرشطة 

توج بلقب املوسم املايض.

استعان نادي الش�طرة الريايض بالنجم الدويل 
الس�ابق مجب�ل فرط�وس، من اج�ل الحصول 
عىل اس�تثناء يتي�ح دخول نجم�ه احمد جالل 
للعاصم�ة القطري�ة الدوح�ة لتلق�ي الع�الج 
الصابته. وق�ال رئيس النادي وهاب الطائي إن 
»هن�اك مس�اع حثيثة أن يحصل عىل اس�تثناء 
لدخول االرايض القطرية بغية الرشوع يف إجراء 

عملية جراحية، وتركيا ستكون الحل البديل«.
وأض�اف ان »النج�م الس�ابق مجب�ل فرطوس 
س�يتواجد يف مقر االتحاد القط�ري لكرة القدم 
من أج�ل الحصول ع�ىل اس�تثناء ألحمد جالل 
م�ن أج�ل اجتي�از مرحل�ة الحج�ر اإلجب�اري 
للوافدي�ن ع�ىل األرايض القطري�ة«. واوض�ح 
أن »ج�الل يحت�اج لتدخ�ل جراح�ي رسيع وال 

يمكنه االنتظار طويالً ويف حال فش�لت العملية 
س�يصار اىل وجه�ة عالجي�ة جدي�دة املتمثل�ة 

بالجانب الرتكي«.

اتف�ق ن�ادي الديواني�ة الريايض، م�ع عدد من 
الالعب�ني لتعزيز صفوف الفري�ق يف االنتقاالت 

الشتوية املقبلة.
وقال املنس�ق االعالمي للنادي عالء البرصي إن 
»إدارة الديوانية تستعد البرام عدة صفقات بعد 

فتح سوق االنتقاالت«.
واوضح ان »النادي اتفق عىل ضم رباعي القوة 
الجوية وهم املدافعني حس�ني محسن ومحمد 

باق�ر )مادي�را( كذل�ك املهاج�م عب�اس عرب 
ومحرتف خط الوسط ليما«.

وتاب�ع أن »إدارة الديواني�ة اتفق�ت م�ع العب 
منتخبن�ا الوطني س�ابقاً س�يف س�لمان عىل 
تمثي�ل الفري�ق يف النص�ف الثاني من املوس�م 

الحايل«.
يذكر ان س�وق االنتقاالت الش�توية س�ينتهي 

نهاية شباط الحايل.

اذار المقبل موعدًا لنهائي دوري 
اليد الممتاز

الشرطة يستعين بفرطوس إلرسال 
جالل الى الدوحة

الديوانية يقترب من ضم خمسة العبين 

اك�د رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
الرشط�ة عب�د الوه�اب الطائ�ي ان 
فريق الرشطة من الفرق الجماهرية 
الكب�رة يف الع�راق وهي اكث�ر الفرق 
اس�تقرارا نظرا للجهود الت�ي تبذلها 
اإلدارة من اجل توفر كل مستلزمات 

الفريق يف أي بطولة يشارك فيها.
»هن�اك  ان  بي�ان  يف  الطائ�ي  وق�ال 
مفاج�أة لجماه�ر القيث�ارة تتعلق 

الفري�ق  اىل  القادم�ني  باملحرتف�ني 
س�يكون وجوده�م يف الفريق إضافة 
قوي�ة تس�اهم بش�كل كب�ر في�ي 
الحفاظ عىل س�معة الفري�ق وثباته 
ع�ىل  دائ�م  بش�كل  الوج�ود  كذل�ك 
منص�ات التتوي�ج والحف�اظ عىل ان 
يكون فري�ق الرشطة هو البطل دائم 

للدوري العراقي املمتاز«.
وأض�اف أن »هن�اك اخب�ار مفاجئة 

ومفرحة لخط الهجوم الرشطة الذي 
يعاني هذه الفرتة م�ن عقم تهديفي 
واضح لذل�ك التعزيز قادم وبقوة من 
اجل حس�م وج�ود ه�داف يف الفريق 
كما تعودن�ا عىل فري�ق الرشطة هو 
دائما ما يك�ون صاحب الهداف األول 
يف العراق وضع فريقنا مطمنئ ولكن 
نحن عدينا العدة من اجل العودة عىل 

منصات التتويج«.

الطائي: تعاقدات القيثارة ستكون مميزة

ل�م يكن ق�رار تويل امل�درب رسيتش�كو كاتانيتش قي�ادة املنتخب 
الوطن�ي بتاريخ 4 أيلول 2018 إال تجس�يداً لرؤي�ة فنية )أو هكذا 
نظن( أقرّها اتحاد كرة القدم املستقيل ألتقت يف شخصية وكفاءة 
السلوفيني إلعادة هيكلة املنتخب وإيجاد توليفة متجانسة قادرة 
عىل رس�م الش�كل الع�ام لألداء الفن�ي وصوالً نحو ه�دف اجتياز 
التصفي�ات املؤهل�ة اىل نهائي�ات كأس العال�م 2022 والتواجد يف 

العرس العاملي بقطر.
رحل�ة كاتانيتش بدأت من الكوي�ت يف أول اختبار له عندما خاض 
األس�ود تحت قيادته لق�اًء ودياً م�ع أصح�اب األرض بتأريخ 10 
الش�هر ذاته، أنتهت بالتعادل بهدفني لكل منهما، وشاءت الصدفة 
أن يكون آخر لقاء له قبل حديثنا هذا مع األزرق الكويتي أيضاً يوم 
27 كان�ون الثان�ي 2021، ولكن عىل أرض الب�رصة الفيحاء وفاز 

بشّق األنفس بهدفني لهدف.
وهنا ال بدَّ أن يربز سؤال يف غاية األهمية وهو: هل استطاع الكادر 
التدريبي بالفعل بعد س�نتني وخمس�ة أش�هر من تحقيق النجاح 
يف قي�ادة املنتخب الوطني وفقاً ملا هو مرس�وم له؟ ألجل أن نكون 
ُمنصف�ني بحّقه ونالمس الدقة يف الطرح ونفّك االش�تباك بالرؤية 
ل�دى البعض للتمييز بني مقبولي�ة النتائج ووضوح وثبات الهوية 
الفنية للفريق فإن ما سنرمي اليه سيكون اإلقرار أوالً بنجاحه من 
حي�ث تصّدره مجموعته لحد اآلن حس�ابياً مع قدرته عىل تحقيق 
الفوز يف العديد م�ن لقاءاته وإن كانت أغلبها تحت ظروف صعبة 
كان للتوفي�ق وهبات الحظ جانباً مهما منها، لكن نعود ونذكر أن 
كل م�ا تحقق لم يك�ن يمثل قّمة الطم�وح أو الغاية القصوى من 

التعاقد معه وبمبلغ مايل تجاوز املليون ومئتي ألف دوالر!
الس�بب الذي يبدو غائباً عن أذهان الكث�ر أن كاتانيتش وبعد كل 
هذه الس�نوات ال يزال قلقاً، ال يعرف االس�تقرار واتجه يف فلسفته 
نح�و اس�تحداث نظري�ة التغير والتجري�ب يف كل مب�اراة ليدخل 
األس�ود يف متاهة س�لوفينية افقدتهم هويته�م الفنية ومحت كل 
املالم�ح القوية التي كانت تمّيزه�م مما جعل من الصعب الوقوف 
ع�ىل العنارص األساس�ية للفريق أو حتى م�ن يتواجد عىل مقاعد 
االحتي�اط، وبالنتيج�ة ف�إن كل مب�اراة خاضه�ا املنتخ�ب كانت 
بتشكيلة مختلفة وبأداء مختلف كان يصل أحياناً ملستوى ال يليق 
بتاريخ املنتخب العراقي وال يمت بهويته وعنارص قوته بأي رابط.
املس�ألة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزت نحو مواطن خطرة 
تتمثل بفق�دان الالعبني لثقة االس�تمرار مع املنتخ�ب تحت تأثر 
مزاجية املدرب وعشقه للتجريب وهو مؤّش يؤكد سبب انخفاض 
الحماس�ة والرغب�ة التي كانت أحد أس�لحة الالع�ب العراقي، فال 
أمان مع كاتانيتش الذي أصبح عنواناً وهاجس�اً لكل من توّجه له 

الدعوة مهما قّدم من أداء داخل امليدان.
وهنا نقول أين دور اللجنة الفنية املتمثلة برئيسها الدكتور شامل 
كام�ل وخربته الكبرة التي كن�ا نتأمل أن توّظف يف وضع مس�ار 
علم�ي ومهن�ي جديد ملهم�ة اللجن�ة، وأن يكون له�ا دور الراصد 

واملوّجه واملحاسب لكل تفاصيل األداء القيادي والفني للمدرب.
مل�اذا لم تبادر اىل عقد جلس�ات مصارحة ومكاش�فة م�ع الكادر 
التدريب�ي ووضع كل املالحظ�ات املؤشة بدءاً م�ن الجانب الفني 
ورضورة إعادة الش�خصية املعنوية لش�كل املنتخب، والثبات عىل 
التش�كيل وأس�باب إبعاد بعض الالعب�ني املؤثرين وم�روراً بحالة 
االنفعال غر املربر الذي يسيطر عىل شخصية املدرب يف كل مباراة 
وينعكس سلباً عىل الفريق وانتهاًء بدور املدرب املساعد الذي يبدو 

هامشياً وغر مؤثر.
باختص�ار.. ال نريد للنتائج الخادع�ة أو حتى صدارة املجموعة أن 
ترم�ي بنا نحو الثقة الزائفة بالنف�س يف وقت ندرك جيداً أن األداء 
لم يشهد استقراراً ويرتبط بقدرة كل مجموعة مختارة بدنياً وفنياً 

يف كل مباراة.
املرحلة القادمة، سيكون أمام املنتخب مواجهات عىل مستوى عاٍل 
ال تتحم�ل االجتهاد الش�خيص ومزاجية اختي�ار العنارص! ال عذر 
أمام اللجنة الفنية لتدارك األم�ر قبل فوات األوان.. فالتاريخ يخلّد 

الشخوص بإنجازاتهم وأفعالهم وليس ملجرّد أسمائهم وألقابهم!

متاهة سلوفينية !

رعد العراقي

اعت�ذر املنتخ�ب االذريبيجاني عن مواجه�ة العراق 
ودياً يف االمارات خالل شهر اذار املقبل.

وقال املدير االداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس 
إن »منتخ�ب اذربيجان اعتذر ع�ن مواجهة منتخبنا 
يف اذار املقب�ل«. واوض�ح ان »االعت�ذار جاء بس�بب 
انتشار فروس كورونا يف دولة االمارات واالجراءات 
الصحي�ة املتبع�ة«، مش�راً إىل أن »التطبيعية تبحث 

االن عن منتخب جديد لتامني مباراة معه«.

منتخب اذربيجان يعتذر عن مواجهة العراق



كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، موقف 
الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم خط 
وسط إنرت ميالن، من الرحيل عن صفوف 
االنتق�االت  ف�رتة  خ�الل  النريات�زوري، 

الشتوية.
إريكس�ن ارتب�ط بالرحي�ل ع�ن إن�رت يف 
املريكات�و الش�توي، بعدما أكد مس�ئولو 
النريات�زوري، أن الالعب خارج حس�ابات 

املدرب أنطونيو كونتي.
وبحس�ب فابريزي�و رومان�و، الصحف�ي 
الش�هري بشبكة سكاي س�بورت إيطاليا، 
فإنه لي�س هناك فرصة لرحيل إريكس�ن 
ع�ن إنرت، مؤكًدا أن الالعب س�يبقى داخل 

صفوف النرياتزوري.
وأضاف أن توتنهام هوتسبري أراد التعاقد 
مع إريكسن، ليكون بديل دييل آيل القريب 
م�ن الرحي�ل، إال أن الطرفني ل�م يتوصال 
إىل اتفاق.وتابع أن ليس�رت س�يتي تواصل 
مع وكالء إريكسن يف الس�اعات املاضية، 
ملحاول�ة جلبه للنادي اإلنجليزي، مش�دًدا 
عىل أن النج�م الدنماركي لن يذهب إىل أي 

مكان بعيًدا عن إنرت.
يش�ار إىل أن إريكس�ن ش�ارك أساسًيا يف 
آخر مباراتني إلنرت ميالن، ونجح يف تقديم 
مس�تويات جي�دة ق�د تس�اهم يف تغي�ري 

قناعة مدربه 

ف�ر آنخي�ل دي ماري�ا، نجم 
باريس سان جريمان، خسارة 
فريق�ه املفاجئة أم�ام لوريان 
)2-3(، ضم�ن الجول�ة ال�22 

من الدوري الفرنيس.
وق�ال دي ماري�ا، ع�ر موقع 
أعتقد  الرس�مي«: »ال  »نادي�ه 
أنن�ا لعبن�ا مب�اراة جي�دة، بل 
ارتكبن�ا ع�دة أخط�اء، نج�ح 
لوريان يف اس�تغاللها.. خاصة 

األخطاء الدفاعية«.
األرجنتيني:  الالعب  واس�تدرك 
»لك�ن هذا وارد يف ك�رة القدم، 
يج�ب أن نواصل العمل.. يبقى 

األهم هو االس�تمرار يف معركة 
املنافس�ة ع�ىل لقب ال�دوري، 
ال بديل أمامنا س�وى تحس�ني 

أنفسنا«.
وأت�م: »تنتظرنا عدة مباريات، 
نغم�ة  اس�تعادة  امله�م  م�ن 
ومواصل�ة  االنتص�ارات 
التحس�ن، وب�ذل أق�ى ما يف 

وسعنا لتحقيق ذلك«.
وتراج�ع ب�ي إس ج�ي به�ذه 
الثال�ث،  للمرك�ز  الخس�ارة 
برصي�د 45 نقط�ة، خل�ف ليل 
املتصدر ب��48 نقطة، وأوملبيك 

ليون الوصيف ب�46 نقطة.

يرغب إيس�كو، العب وس�ط ريال مدريد، يف الرحيل عن صفوف 
النادي امللكي يف الساعات املتبقية من املريكاتو الشتوي الجاري، 

من أجل الحصول عىل فرصة اللعب بشكل أكر.
وذك�رت قناة »كواترو« اإلس�بانية، أن إيس�كو يش�عر باإلهانة 
م�ن قرار مدربه زين الدين زيدان، بإجالس�ه املتكرر عىل مقاعد 
البدالء، وعدم منحه أي دقائق للمش�اركة أمام ليفانتي باملباراة 

األخرية.
وأضافت أن إيس�كو رأى كيف ش�ارك ماريانو دياز وس�ريجيو 
أريباس العب فريق الش�باب، يف الدقائق األخ�رية أمام ليفانتي، 

بينما هو ظل يشاهد املباراة من عىل مقاعد البدالء.
وتابعت القناة أن إيس�كو طلب مغ�ادرة ريال مدريد عىل الفور، 
حي�ث يريد الالعب املش�اركة بش�كل أك�ر من أج�ل االنضمام 
لقائمة املنتخب اإلسباني واملشاركة ببطولة أمم أوروبا املقبلة.

ولفتت إىل أن مصادر قريبة من الالعب أكدت أن العملية ليس�ت 
سهلة، وأن النادي امللكي يرى أن رحيله معقد للغاية. 

ومنذ بداية املوس�م، شارك إيس�كو يف 14 مباراة فقط بمختلف 
املس�ابقات، بواقع )483( دقيقة لعب، صن�ع فيها هدًفا واحًدا 

فقط.

كشف جوس�يب ماريا بارتوميو، رئيس نادي 
برش�لونة الس�ابق، موقفه م�ن تريب عقد 
ليوني�ل مي�يس، خاصة بع�د االتهام�ات التي 
طالت�ه نظرًا لكون�ه رئيس الن�ادي الكتالوني 

خالل فرتة تجديد عقد الرغوث يف 2017.
ون�رت صحيف�ة »املون�دو« تفاصي�ل عق�د 
مي�يس الذي وقع�ه يف 2017، وال�ذي نص عىل 

تقايض مييس، 555 مليون يورو باملتغريات.
وقال بارتومي�و يف ترصيحات نقلتها صحيفة 
س�بورت »تري�ب العق�د خطأ، إنه�ا قضية 

خطرية للغاية«.
وأض�اف »م�ن غ�ري القانوني تصفي�ة ونر 

العق�ود املهني�ة، والتح�دث عنها يف شاش�ات 
التلفاز، االتهام سهل لكننا ال نمزح، هذا األمر 

سينتهي يف املحكمة«.
وأت�م »مييس يس�تحق كل م�ا يتقاض�اه من 
ب�دون جائح�ة  وتجاري�ة،  رياضي�ة  رس�وم 
كورونا، برش�لونة كان بإمكانه أن يدفع هذه 

األرقام تماًما«.
وكان�ت تقارير صحفية أش�ارت إىل أن مييس 
الخ�ر،  الت�ي ن�رت  الصحيف�ة  س�يقايض 
باإلضافة إىل األش�خاص الخمسة الذين كانوا 
ع�ىل علم به�ذا العق�د داخ�ل البارس�ا، وعىل 

رأسهم بارتوميو.

يس�تعد إنرت مي�الن ملواجهة ضيف�ه يوفنتوس، 
عىل ملعب س�ان س�ريو، اليوم الثالثاء، يف إطار 

منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
النريات�زوري تأه�ل له�ذا الدور بع�د تغلبه عىل 
غريمه مي�الن يف ديربي ميالنو، بنتيجة )1-2(، 
بينم�ا تأهل اليويف بعد ف�وزه العريض 4-0 عىل 

سبال.

مروع بريلو 
يس�عى أندريا بريلو، املدير الفني ليوفنتوس، إىل 
مواصلة الس�ري يف املروع الجديد الذي يحاول 
تدش�ينه يف الس�يدة العج�وز، بع�د الثق�ة التي 

وضعها النادي يف قدراته.
وتعاق�د يوفنت�وس مع بريل�و يف بداية املوس�م 
الج�اري، ليت�وىل املهم�ة الفني�ة للي�ويف خلًف�ا 
ملاوريسيو س�اري، يف مغامرة خطرية من إدارة 
السيدة العجوز التي أقدمت عىل تعيني مدرب ال 

يتمتع بخرات تدريبية. 
ورغم تذبذب مستوى يوفنتوس وتراجع ترتيبه 
يف جدول الدوري اإليطايل، إال أن مس�ؤويل اليويف 
دائًم�ا يخرج�ون بترصيحات مس�اندة لبريلو، 
وللمروع الذي يس�عى النادي للس�ري فيه مع 

املدرب.

ونجح بريلو يف التتويج بأول لقب له يف مسريته 
التدريبي�ة، بعد أن ظفر بلقب الس�وبر اإليطايل، 

بعدما قاد اليويف للفوز 2-0 عىل نابويل.

أطماع كونتي
إن�رت ميالن يدخ�ل مب�اراة ديرب�ي إيطاليا، من 
أجل تحقيق الفوز لتأكيد أفضليته عىل حس�اب 
يوفنت�وس، بعدم�ا حق�ق انتص�اًرا مس�تحًقا 
ع�ىل الي�ويف يف مب�اراة الفريقني األخ�رية، التي 
جمعتهم�ا يف 17 كانون الثان�ي املايض بالجولة 

18 من الكالتشيو، وانتهت بفوز إنرت )0-2(.
وق�دم إنرت ميالن، أم�ام يوفنت�وس، واحدة من 
أفضل وأجمل مبارياته هذا املوسم، وسيطر عىل 
املباراة بالكامل، وكان صاحب الفرص األخطر.

ويطمع إنرت يف تحقيق الفوز من أجل االستمرار 
يف املس�ابقة ومحاول�ة تحقيق لقبه�ا، من أجل 
الع�ودة ملنصات التتوي�ج، خاصة وأن البطوالت 

تستعى عىل الفريق منذ عام 2011.
ومع الحالة التي يعيش�ها إنرت ونش�وة العبيه، 
يأمل كونتي يف تخطي عقبة يوفنتوس من أجل 
الوص�ول للنهائي، والفوز بلقب�ه األول كمدرب 

مع النرياتزوري.

اليوم.. انتر ميالن يواجه يوفنتوس في نصف نهائي كأس ايطاليا

بارتوميو يكشف 
موقفه من تسريب 

عقد ميسي 
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إريكسن يقترب من البقاء مع النيراتزوري

يس�عى مانشس�رت يونايتد، للتعاقد مع نجم إش�بيلية، خالل فرتة االنتق�االت الصيفية، 
لتعزي�ز صف�وف الفريق يف املوس�م املقبل.وبحس�ب صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، فإن 
النرويج�ي أويل جونار سولس�كاير، مدرب مانشس�رت يونايتد، معج�ب للغاية بالفرنيس 
جيولي�س كوندي مدافع إش�بيلية، حيث ي�رى أنه الريك املثايل له�اري ماجواير يف خط 
الدفاع.وأضافت أن مانشس�رت س�يتي حاول التعاقد مع كون�دي يف الصيف املايض، وقدم 

عرًضا بقيمة 55 مليون يورو، إال أن الفريق األندليس رفضه.
ولفتت الصحيفة إىل أن اليونايتد مس�تعد اآلن لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لضم 
املدافع الفرنيس الش�اب، مش�رية يف الوقت ذاته إىل أن الرط الجزائي يف عقد الالعب هو 
90 ملي�ون يورو.ونوهت بأن مونيش، املدير الريايض بإش�بيلية، تحدث بعد رفض عرض 
الس�يتي الصيف املايض، وأكد أن ناديه لم يتلق العرض املناس�ب، مش�دًدا عىل أنه إذا كان 

هناك »عرض مايل مناسب« فإن النادي األندليس كان سيبيع الالعب.

إيسكو يطلب الرحيل 
عن ريال مدريد ديوكوفيتش يحمل 

آمال صربيا ببطولة 
اتحاد المحترفين

بع�د بداية ناجحة ل�كأس اتحاد املحرتفني للتن�س للفرق يف 2020، 
ستنطلق نسخة هذا العام وسط قيود أكر، وبعدد أقل من املشاركني، 
يف ملبورن اليوم الثالثاء، بينما س�يحاول نوفاك ديوكوفيتش قيادة 

رصبيا لبداية ناجحة أمام كندا، يف رحلة الدفاع عن اللقب.
وأقيم�ت نس�خة العام امل�ايض بمش�اركة 24 فريق�ا يف العديد من 
مالعب أسرتاليا، لكن منافس�ات هذا العام ستشهد 12 فريقا فقط 
وس�تقام كل املباريات يف ملبورن بارك بس�بب ف�رض قيود صارمة 

الحتواء كوفيد-19.
وستبلغ نسبة حضور املشجعني 25% من سعة امللعب بحد أقى.

ورغم ذلك س�تعكس املس�ابقة ش�كل بطولة أس�رتاليا التي تنطلق 
األسبوع املقبل، حيث سيمثل أغلب الالعبني الرجال البارزين بالدهم 
يف كأس اتح�اد املحرتف�ني بعد قض�اء فرتة الع�زل اإللزامي ملدة 14 

يوما.
وكان ديوكوفيت�ش، الذي ل�م يخر يف ثماني مباريات باملس�ابقة، 
مبدعا العام املايض وقاد رصبيا للفوز 2-1 عىل إس�بانيا يف النهائي، 

وتضمن ذلك التفوق عىل رافائيل نادال دون خسارة أي مجموعة.
ولن تكون مهمة املصنف األول عامليا س�هلة حيث س�يواجه الكندي 
الواع�د دينيس ش�ابوفالوف عىل ملعب رود ليفر ضمن منافس�ات 

املجموعة األوىل يف إعادة لصدام العام املايض يف دور الثمانية.
ونجح شابوفالوف )21 عاما( الذي يرشحه البعض لتحقيق النجاح 
يف البط�والت األربع الك�رى، يف الوصول مع ديوكوفيتش إىل ش�وط 
فاص�ل باملجموعة الثالث�ة العام املايض وس�يحاول أن يعرف إذا ما 

كان قلص الفارق يف املستوى مع العمالق الرصبي.
وس�يظهر نادال يف املرحلة املسائية يف ملعب رود ليفر عندما يواجه 
أليك�س دي مينو، الذي يحمل آمال أصح�اب األرض، بعد عام واحد 

من التفوق عىل الالعب األسرتايل 4-6 و7-5 و6-1 يف قبل النهائي.
وق�ال نادال عن مباراة املجموعة الثانية »س�نحاول أن نقدم عرضا 

قويا للمشجعني«.
وأض�اف البطل اإلس�باني »بالنس�بة لبع�ض الناس الت�ي تعاني يف 

منازلها، سنحاول أن نقدم وجبة ممتعة لهم«.

رونال�د  الهولن�دي  أع�رب 
كومان، عن س�عادته بتحقيق االنتصار 
بنتيج�ة )2-1( خ�الل مواجه�ة أتلتي�ك 
بيلباو، يف إطار منافسات الجولة 21 من 
الليجا، مشريًا إىل أهمية وجود نجم وقائد 
الفري�ق ليونيل مييس بع�د أزمة تريب 
عقده.وق�ال كوم�ان، خ�الل ترصيحات 
نقلته�ا صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية: 
»أعتق�د أن�ه كان انتصارا مهم�ا للغاية، 
وقدمنا ش�وطا أول رائًعا، وكنا نس�تحق 
تسجيل مزيد من األهداف يف ذلك الشوط، 
حيث ضغطنا بش�كل جيد ج�ًدا وصنعنا 
الفرص«.وأضاف: »لقد عانينا يف الشوط 
الثاني، لكن نجحنا يف الرد عىل تسجيلهم 
هدف التع�ادل«.وزاد: »من املهم التواجد 
يف املرك�ز الثان�ي بجدول ترتي�ب الليجا، 
نريد أن نكون أعىل كلما كان ذلك أفضل، 
واملس�افة كبرية مع املتصدر، لكن علينا 

االستمرار عىل هذا النحو«.
وعن مييس، علق: »م�ا تنره الصحافة 
يشء خبي�ث ومؤلم، وعليكم أن تحرتموا 

مي�يس، لق�د فع�ل الكث�ري لك�رة الق�دم 
ف�رتة  من�ذ  »نع�رف  اإلس�بانية«.ونوه: 
طويلة أنه األفضل يف العالم، وفعل الكثري 
للن�ادي، وكان حاس�ما يف املب�اراة، ول�م 
أره متحمًس�ا أكث�ر من األي�ام املاضية، 
وعليك�م اح�رتام كل يشء فعله«.وحول 
»ال  أج�اب:  مي�يس،  رحي�ل  إمكاني�ة 
أعرف، ويجب عىل الالعب�ني الرتكيز عىل 

موس�منا، وال ينبغ�ي أن نفق�د تركيزنا 
بس�بب ه�ذه األم�ور، فهناك أش�خاص 
مهتمون بإيذاء برشلونة ومييس، وعلينا 
العمل«.وواص�ل: »يجب تنحية  مواصلة 
األشياء املنش�ورة عنه جانًبا، فهو العب 
عظيم، ويمنحنا اإلبداع يف الهجوم، ودون 
مييس ال يمكن أن تطمح لتحقيق أش�ياء 

كثرية«.

كومان: ال ألقاب دون وجود ليونيل

توص�ل ليفرب�ول التف�اق لضم ب�ن ديفيز 
مدافع بريس�تون نورث إند، املنتمي لدوري 
الدرج�ة الثاني�ة اإلنجليزي، يف ظ�ل إصابة 
العدي�د م�ن العب�ي الخ�ط الخلفي.وقالت 
ليفرب�ول  إن  س�بورتس،  س�كاي  ش�بكة 
س�يدفع إىل بريس�تون حوايل مليوني جنيه 
إسرتليني )2.74 مليون دوالر( لضم الالعب 
البال�غ عمره 25 عام�ا، والذي ينتهي عقده 
يف حزيران.وس�ينتقل س�يب فان دن بريج 
مداف�ع ليفربول إىل بريس�تون، عىل س�بيل 
اإلعارة حتى نهاية املوسم الجاري.ويفتقد 
ليفرب�ول ثنائ�ي الدفاع فريجيل ف�ان دايك 
وجو جوميز لفرتة طويلة، وتعرض لرضبة 
جدي�دة بإصاب�ة جوي�ل ماتي�ب يف أربط�ة 
الكاح�ل خ�الل الف�وز 3-1 ع�ىل توتنه�ام 
هوتسبري، األسبوع املايض.واضطر يورجن 
كل�وب م�درب ليفرب�ول إىل إرشاك ثنائ�ي 
الوس�ط فابينيو وج�وردان هندرس�ون يف 
مرك�ز قلب الدفاع يف كثري من املباريات هذا 
املوسم إىل جانب االعتماد عىل بعض الالعبني 
الشبان.وأرشك ليفربول هندرسون وزميله 
ناثانيي�ل فيليبس )23 عام�ا( كقلبي دفاع 
خالل الفوز 3-1 عىل وس�ت ه�ام يونايتد، 
ليتقدم إىل املركز الثالث، قبل أن يس�تضيف 

برايتون آند هوف ألبيون غدا األربعاء.

ليفربول ينهي صفقة 
التعاقد مع بن ديفيز

مانشستر يونايتد 
يسعى لضم كوندي

أطماع كونتي تهدد مشروع بيرلو

دي ماريا ينتقد الخسارة المفاجئة أمام لوريان
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الثقافـي

املعري
أاَل َفاِنَعموا َواِحَذروا يف الَحياِة

ُملِّماً ُيَسّمى ُمزيَل الَنَعم
أَرى َقَدراً َبثَّ أَحداَثُه

َفَخصَّ ِبِهنَّ أُناساً وََعم
َوإِنَّ الَقنا َحَملَتها األَُكفُّ

لَِطعِن الُكماِة َوَشَل الَنَعم
َفال َتأَمنوا الَشَّ ِمن صاِحٍب

َوإِن كاَن خاالً لَُكم َواِبَن َعم
أََتوُكم ِبإِقبالِِهم َوالُحساِم

َفَشدَّ ِبِه زاِعٌم ما َزَعم
َتلَوا باِطالً َوَجلَوا صاِرماً

َوقالوا َصَدقنا َفُقلُتم َنَعم
أَفيقوا َفإِنَّ أَحاديَثُهم

ِضعاُف الَقواِعِد َواملُدََّعم

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

إن أجمل األش�ياء ه�ي الت�ي يقرتحها الجن�ون ويكتبها 
العقل .

اس�تفيدوا من اليوم الحارض لتكن حياتكم مذهلة خارقة 
للعادة اس�طوا عىل الحياة امتص�وا نخاعها كل يوم مادام 
ذلك ممكنا فذات يوم لن تكونوا شيئا..سرتحلون وكأنكم 
ل�م تأت�وا... الحب يجل�س دائما ع�ىل غري الك�ريس الذي 
نتوقع�ه تماما بمح�اذاة ما نتوقعه حب�ا.. عندما نصمت 
نج�ر اآلخرين عىل ت�دارك خطاهم أن����ا أنتمي إىل جيل 

يعاني أزمة عمر ..وأنفق حياته حتى قبل أن يعيشها.
 مخيف�ة هي الكتاب�ة دائما ألنها تأخذ لن�ا موعدا مع كل 

األشياء التي تخاف أن نواجهها أونتعمق يف فهمها.
 تكم�ن عبقرية العس�كر يف اخرتاعهم البذلة العس�كرية 

التي سيخيفوننا بها

وقال�ت س�الم يف ق�راءة نقدي�ة 
خصت به�ا )املراق�ب العراقي( 
ان الكتاب�ة االبداعي�ة بطبيعتها 
االنس�انية  ال�ذات  ع�ن  تعب�ري 
م�ن  اعماقه�ا  يف  ومايج�ول 
مش�اعر وعىل وج�ه الخصوص 
الن�ص  ف�إن  الش�عر  كتاب�ة 
الش�عري حام����ل للمش�اعر 
واالحاس�يس اكث�ر م�ن االنواع 
االدبية االخرى ويصل اىل املتلقي 
بص�ورة ارسع وه�ذا مافعلت�ه 
منته�ى  الش�اعرة  بالضب�ط 
مجموعتها)م�أزق  يف  عم�ران 
جاهدة  حاولت  وياسمني(حيث 
ان ت�ري املتلقي صورة تؤثر فيه 
وتبقيه�ا يف ذهنه كأحد املبدعني 
حيث وقف�ت عن�د نصها)تحية 
يل(موق�ف الق�وة والق�درة عىل 

االس�تمرار يف الحي�اة دون رجل 
ان  اىل  بحاج�ة  ليس�ت  فه�ي 
يكمله�ا الجنس االخ�ر انما هي 
من تكمل نفس�ها بنفس�ها وال 
تعتم�د س����وى ع�ىل خالقها 
ك�����أداة  املس�تخ�������دم 

لثباتها.
ماتنتق�ل  رسع�ان   : واضاف�ت 
الش�اعرة لن�ص اخ�ر تتح�دث 
في�ه عن االم�ل الذي من ش�أنه 
ان يصنع حي�اة من العدم فقط 
حينم�ا نح�اول وال ن�دع مجاال 
مكره�ا  وبإس�تخدام  للي�أس 
الش�عري تعرض علينا نصا اخر 
نصا اخر تتحدث فيه عن وجعها 
الذي سببته لها االقدار والجروح 
التي نزفت روحا عوضا عن الدم 
فهذا النوع من الجروح تتضائل 

نس�بة شفائه ومن املحتمل جدا 
ان يبق�ى يرافقنا لح�ني ذوبان 
ارواحنا لعمقه وشدته فهي بهذا 
تؤك�د لنا ان الحياة ال يدوم فيها 
فرح وال حزن وبعد صورة االلم 
للمتلقي  الشاعرة  التي رسمتها 
تفاجئ�ه بصورة اخ�رى تخره 
من خاللها انه�ا ذلك النور الذي 
ين�ري عتمة االخري�ن وان وجود 
االمل مق�رتن بوجودها ومابني 
ح�زن وف�رح ترتي�ث الش�اعرة 

بحقيق�����ة  لتذكرن�ا  قلي�ال 
حتمي�ة اال وهي انن�ا ويف بعض 
االحيان لن نتمكن من الحصول 
ع�ىل مان����ري�د ولو بش���ق 

االنفس.
واوضحت : ان الش�اعرة منتهى 
تع�ود للحديث عن نفس�ها عىل 
تطم�ح  مثم�رة  ش�جرة  انه�ا 
إللفات القلوب قبل االنظار حني 
س�تقدر ذلك امللتفت وتدلله خري 
تدلي�ل وتطعمه م�ن ثمار حبها 

وعنايتها حيث انها ليست مجرد 
وردة يف مزهرية انما كانت تبني 
نفس�ها من�ذ صغره�ا ب�كل ما 
اوتيت من قوة وتخر الساخرين 
منه�ا انه�ا س�تنال ماتريد ذات 
يوم ثم تخرنا شمس�نا بحزنها 
ألنه�ا حينما تتح�دث ال يصغي 
لها احد بقلبه وال يدرك ماتقوله 
فق�ط  واح�د  ش�خص  هن�اك 
يجيد فعل هذا ولش�دة ش�عوره 
به�ا فهي ل�م تعد تحت���اج اىل 
التحدث واخب�اره بما يف داخلها 
فإن احساسه بها يكفي ملعرفة 

مايحيطها من حزن وقلق .
واس�تطردت :وبعد كل هذا االلم 
تتمن�ى الش�اعرة ان تكتب نصا 
واحدا مضحكا النها تس�أم من 
الح�زن وال تحب�ه لك�ن امنيتها 
مس�تحيلة الح�دوث ألن الحزن 
يطوقها م�ن كل جانب لذا فهي 
تتمن�ى ان تس�تطيع اس�رتجاع 
طفولته�ا ألنه�ا اجم�ل بكث�ري 
من النضوج وحس�ن االدراك ملا 
يج�ري حوله�ا كما انه�ا كانت 
ان  بإمكانه�ا  كان  ل�و  تتمن�ى 
تف����رح نفس�ها ول�و لدقائق 
وتظه�ر جماله�ا وانوثته�ا عن 
ارتدائه�ا للخلخال لكنها  طريق 
تخ�ى ان يق�ال عنه�ا تصابت 

االنش�غال  اال  للن�اس  فلي�س 
بحي�اة غريه�م خصوص�ا انها 
تعت�ر نفس�ها مختلف�ة تماما 

ع�ن االخرين ث�م تتح�دث هذه 
الفراش�ة اللطيفة ع�ن الحبيب 
بوصفه حي�اة كامل�ة لها وهو 

تعبري متع�ارف عليه بني االحبة 
وهي بدورها تنصحهم باالبتعاد 
ع�ن العتب الزائد ألحبتهم والذي 
من شأنه ان ينه����ي مابينهم 
من مش���اعر فريدة ولحظات 

دافئة .
وبينت :وعىل الرغم مماتعيش�ه 
لحظ�ات  م�ن  الش�����اعرة 
مبهج�ة ت�ارة ومتعب�ة اخ�رى 
فه�ي ل�ن تتمك�ن من نس�يان 
واالجم������ل  االول  حبيبه�ا 
الثمال�ة  عراقه�ا الحن�ون ح�د 
الش�اعرة  ترج�����و  وال�ذي 
م�ن الري�اح ان ته����ب لتطري 
ق�ذارة العال�م املحي�ط ب�ه واال 
العراقي�ون  فس�يغ����رق 
وبإس�تذكاره�����ا  بدمائه�م 
ان  لن�ا  تب�ني  ه���������ذا 
الع�����راق جزء ال يتجزأ منها.
وختمت :وبعد ماتم من العرض 
لنصوص الشاعرة يح��ق ل���ي 
ب�)ش�م���س  تس�م�����يتها 
عن)منته�ى  عمران(عوض�ا 
عم�ران( مل�ا يف مجموعتها هذه 
من الفرح واالم����ل ت����ارة 
والحزن واليأس اخرى فهي بهذا 
تكون ك���الش�مس التي تبعث 
لن�ا بالض���وء والح�رارة يف آن 

واحد.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ترى الناقدة عال سالم ان ديوان مأزق وياسمني 
للشاعرة منتهى عمران هو أمنية الشاعرة كتابة 
ن��ص مضح��ك ألنه��ا دائم��ة الس��أم م��ن الح��زن 
العراقي الطويل ، مبينة ان الش��اعرة حاولت ان 

تري المتلقي صورة تؤثر فيه وتبقيها يف ذهنه .

»مأزق وياسمين« أمنية الشاعرة كتابة نص مضحك ألنها دائمة السأم من الحزن العراقي  
حاولت أن تري المتلقي صورة تؤثر فيه وتبقيها في ذهنه 

منتهى عمران  

الأطيل املكوث

يف األماكِن

هكذا أنا

وهكذا هي عادتي

وكل األماكن التي ارتادها

تعرفني، 

املقاهي مثالً

 كل ما توجهُت اليها

قالت جاء الرجل

الذي اليدخن 

جاء الرجل الذي يأتي عىل َعجٍل

ويذهب عىل َعجٍل

املآتم كذلك

الأحب املجاماالت فيها

والُقبل الزائفة

أقرأ سورة الفاتحة وأرحل. 

يف الحدائق العامة

أدخل من باٍب

وأخرُج مرسعاً من باٍب أخرى

حتى يف الصيد

أتذكُر سمكة

ألقت التحية صافحتني

بهزة الخيط

رميت الصنارة يف النهر ومضيت

النصوص التي اكتبها

ال أقيم فيها كثريا

اكتبها وتكتبني عىل َعجٍل

أتذكُر مرًة

قصيدة دقت باب مخيلتي

فتحت لها الباب

فدخلت وجلست

 وضعت ساًقا عىل ساٍق

إحتست القهوَة

قالْت الجو دافئ

يف رأسك

 قلت لها انتهت

املقابلة أرغُب

بمقابلة ِقصيدًة إخرى !!

مقابلة قصيدًة إخرى 

التشكيلي ضياء حسن يشيد تكويناته بلغة تعبيرية لونية
جمال العّتابي

يحاول الفنان ضياء حسن أن يبني عامله الخاص، 
الذي يحمل س�مات ش�خصيته وهو يحكم الصلة 
ب�ني اتجاه�ني يف أس�لوب أعمال�ه التش�كيلية، ال 
تناقض بينهم�ا، أحدهما يكمل اآلخ�ر، يف النهاية 
يمنح�ان الفنان معاً قدرات اإليم�اء، لبلوغ جوهر 

الخطاب الفني إجماالً.
املنحى األول يف إسلوب ضياء يتمثل يف الكشف عن 
كي�ان الحرف والكتابة، وكل م�ا يتعلق بهذا الرمز 
اللغ�وي، معتمداً ع�ىل تطلعاته الفني�ة املعارصة، 
وانطالق�ًا من إحساس�ه بجمالية الحرف نفس�ه، 
كأس�اس، وإىل املقطع والنص الح�رويف، وغالباً ما 
يس�تخدم ضياء الخطوط املغربي�ة، لتأثره بأجواء 
الثقاف�ة يف املغ�رب العرب�ي، كون�ه أكمل دراس�ة 
الدكت�وراه يف الفن يف إحدى الجامعات التونس�ية، 
وهو منحاز يف كش�وفاته الذاتي�ة إىل ليونة الحرف 
املغرب�ي، واس�تجابته لل�ون، وع�دم الس�كون، يف 
خ�الف م�ع الح�رف املشق�ي، إذ يعتق�د ضي�اء 
أنه ح�رف جام�د وصل�ب.إن اس�تلهام الحرف يف 
الفن ال�ذي ظهر منذ العص�ور القديمة، يف النحت 
الس�ومري الب�ارز، من�ذ ذل�ك التاريخ، اس�تطاع 
الفنان أن يكتش�ف صياغات جديدة هي يف أصلها 
رضب من أس�اليب التعبري، ضمن مناخ اإلنساني 

واالجتماعي والروحي والعاطفي معاً.
إن ج�ودة وجم�ال تش�كيالت ضي�اء، تكم�ن يف 

اس�تخدام الخطوط كوس�يط ينقل عره للمتلقي 
م�ا تحمل�ه تل�ك التش�كيالت اللونية م�ن معاٍن، 
باعتبارها وحدات تجريبية مستقلة قائمة بذاتها، 
له�ا من الطاقات ما يجعل منها أس�لوباً ينفرد به 
ضي�اء حس�ن، يخرج به ع�ن األش�كال التقليدية 
يف اس�تخدام الح�رف إىل أفق ع�ري جديد، ولغة 
تعبريية جديدة، تستوعب الوجود بمعناه الزماني 
واملكان�ي مع�اً. لغ�ة تنش�د الحقيقة من 

منط�ق واقع�ي، إن اس�تلهام الح�رف، والس�يما 
اآليات القرآنية يف أعمال ضياء، هو أول الطريق يف 
التصوف الفني، إذا جاز لنا هذا التعبري، ألن الفكر 
الصويف بدوره ينزع نحو الحقيقة.وعىل الرغم من 
أن ضياء لم يخرتع أش�كاالً هندسية جديدة، لكنه 
عىل دراي�ة بجمال الخط�وط، واإلحس�اس العايل 
بالل�ون، فتمي�ز من تحقيق ق�در عاٍل م�ن املتعة 
البرية، لتكوينات متعانقة يش�يدها ضياء بتأٍن 
وصر، فيها اس�تعادات لرموز عميقة وش�يقة يف 

آن واحد.
يف املنحى الثاني من أسلوب الفنان حسن، نتوقف 
عند توظيف الحرف توظيفاً معمارياً، أو هندسياً، 
ونقص�د هن�ا اس�تخدامه الخطوط املس�تقيمة، 
واألق�واس واملنحنيات، إن حقيقة جمال األش�ياء 
فهم�وا  الذي�ن  أكث�ر  وأن  تصميمه�ا،  يف  تكم�ن 
التصمي�م عىل حقيقت�ه هم الفنانون ومهندس�و 
العمارة، يخ�وض ضياء غمار ه�ذا امليدان، ولديه 
م�ن املقومات الت�ي تقوده نحو وح�دة املوضوع، 
والتنس�يق اللون�ي، ووح�دة النظ�ام، فض�اًل عن 
التنوي�ع، وهي عكس التكرار املم�ل، إن وراء هذه 
األعمال عقل منظم، هذا ما توحي به تلك الرامة 
والدّق�ة يف التخطيطات، إنه يلجأ إىل نقل أجزاء من 
أش�كال الطبيع�ة، أو أي حركة إنس�انية كنقطة 
بداية، رسعان ما تتحول إىل قيم لونية، وتكوينات 

تنبض بالحياة والحب والعناق. 

املراقب العراقي/ متابعة...
تتقاط�ع الخط�وط وتتش�ابك املس�ارات يف رواي�ة »خيوط 
االنطفاء«، التي صدرت حديثاً عن دار »رياض الريس للكتب 
والنش« اللبنانية، للروائي الس�وري أيم�ن مارديني، وتدور 

وقائعها بني القاهرة والعاصمة الريطانية لندن.
وتش�كل عب�ارة »كان ي�ا ما كان ح�دث ويح�دث إىل اآلن، يا 
سادة يا كرام« بطاقة الرسدية املألوفة، التي كان الخال يبدأ 
به�ا حكاياته لألطفال »نانو وأيمن وس�امي«، وهي الجملة 
املفتاحي�ة التي يمكن من خالله�ا متابعة األحداث والوقوف 
عىل ما ي�دور يف الرواية التي تختلط فيها الضمائر، وتتداخل 
حكايات ش�خصياتها، لكن ه�ذا يحتاج لجهد كبري، من أجل 
فك شفرات النص ومعرفة اتجاهات الحكي، وموقع الكالم، 
وقائلي�ه م�ن الش�خصيات التي تنتم�ي لعائلة »الس�احر«، 
الت�ي يتتبع املؤلف مصائرهم، ويكش�ف م�ا يكتنف حياتهم 
م�ن عذابات؛ فال فراق إال بفق�د، وال لقاء إال لحديث عن آالم 
تقيم يف الروح، وال تفارق العقل ويتألم بها الجسد، وتقف يف 

طريق املستقبل.
وتتضم�ن الرواية خمس��ة عش فصالً، تب�دأ بفصل عنوانه 
»الخاتم�ة«، وتنته�ي بآخ�ر تحت اس�م »خاتم�ة 2«، ومنذ 
البداية يعتمد الكات�ب قصة أيمن ونانو باعتبارها »الحكاية 
اإلطار« التي تتضافر وتتقاطع معها حكايات وقصص باقي 

شخصيات الرواية.
ويرتبط الطفالن بعالقة قرابة، جعلتهما يعيش�ان معاً كثرياً 
م�ن الذكريات التي كرت معهم�ا، لكن فرََّقتهما األيام بفعل 
الدراس�ة وتباين االتجاهات واضطرار أيمن للس�فر إىل لندن 
لتعلم الطريان، فيما بقيت نانو يف العاصمة املرية لدراسة 

الطب.

عبدالله حسين

 املراقب العراقي/ متابعة...
صدرت عن منش�ورات املتوسط  � إيطاليا، 
الرواية الجديدة للرِّوائي العراقي لؤي حمزة 
عبَّاس، بعنوان »حقائق الحياة الصغرية«. 
الكات�ب  اس�تهلَّها  الت�ي  الرواي�ة  وه�ي 
بالت�ايل: »ال ُينصت الجرذ لحكاية اإلنس�ان 
بتفاصيله�ا الحزينة غالباً واملفرحة أحياناً 
فحس�ب، بل يعيش فيه�ا، ففي كلِّ حكاية 
جرٌذ ينّط من س�طر إىل س�طر، ويقفز من 
معن�ى إىل معن�ى، لو ناديت الج�رذان التي 
تحي�ا، منذ أول الخلق، يف ش�عاب القصص 
والحكاي�ات، لتب�ّددت القص�ص وط�ارت 

الحكايات مثل دخان تنفخه الريح«.
يفتت�ح الكاتب لؤي حمزة عب�اس روايته، 
بهذا االستهالل الذي يضعنا يف املسافة التي 
تب�دو مزه�وًَّة بالفانتازيا، لكنَّه�ا تنبُش يف 
الحقائق الصغ�رية لحياِة العراقي، وتميض 
عر مس�الك ُمعتمة وأخ�رى قليلة الضوء؛ 
لتكش�َف ما يتوارى خلف أح�داٍث ظاهُرها 
يبدو ه�و اآلخر عاديَّ�ًا. والع�اديِّ والخيايلِّ 
نتع�رَّف، س�طراً وراء س�طٍر، ع�ىل حكاية 
البطل الصغري؛ ش�ابٌّ يف الثامنة عشة من 
عمره، بداي�ة ثمانينيات الق�رن املايض، يف 
مدين�ة البرة، حيُث تدوُر طاحونة األيام، 
ومعه�ا تدوُر القص�ُص التي نعيُش�ها مع 

بطلنا صديق الجرذان، بني املدرسة والبيت 
رِّية  والش�ارع، ب�ني اخت�الط املش�اعر الطَّ
وأص�وات القناب�ل البعي�دة، ب�ني جرذان�ه 
والكائنات األسطوريَّة التي يقرأ حكاياتها 
ة، والوج�وه ومالمحه�ا املنهكة  عىل الج�دَّ
م�ن آثار الحرب وظالله�ا. »حقائق الحياة 
الصغ�رية«، وإن كان�ت تحت�اُج إىل حقيقٍة 
أوىل، فه�ي تلك التي تكُمُن يف أوَّل جملٍة من 
الرِّواي�ة: »ُيكلِّم الجرذان من�ذ تعلَّم الكالم، 

فتسمُع منه وتردُّ عليه«.

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ن الهيئ�ة العام�ة لقص�ور الثقاف�ة يف 
القاهرة، وضمن سلس�لة )كتابات نقدية( 
ص�درت مؤخ�راً دراس�ة رصين�ة بعنوان 
»الخطاب القصيص عند يوس�ف إدريس.. 
دراسة بنيوية عن رؤية العالم والشخصية 
املرية« للباح�ث والروائي عمرو العاديل. 
ونظراً ألهمية إنتاج يوسف إدريس )1927 
��� 1991( يف ال�رسد امل�ري والعرب�ي، 
ينته�ج الباح�ث منه�ج عال�م االجتم�اع 
الفرن�ي لوس�يان غولدم�ان )1913 ��� 
1970( وفكرت�ه الت�ي أصله�ا يف أبحاث�ه، 
واملعروفة باس�م )رؤية العال�م( أو الرؤية 
الكوني�ة، وهي أن ُينتج الظرف االقتصادي 
واالجتماع�ي وعياً فردياً يتمثل فئة جديدة 
تك�ون جدي�رة بالتعبري ع�ن صياغة رؤية 
ش�املة مل�ا يح�دث، وبذلك يصب�ح صوت 
الفرد هن�ا معّراً عن رؤية أش�مل تتجاوز 
ذاته إىل تبن�ي رؤية هذه الفئة التي تتصدر 
املش�هد، بحيث تعيد مفهوم العالقات وفق 
رؤيته�ا. م�ع األخ�ذ يف االعتبار م�دى تأثر 
غولدمان نفس�ه بأفكار ج�ورج لوكاتش 
أطل�ق  م�ا  وتطوي�ر   )1971  ���  1885(
علي�ه لوكاتش مفه�وم )البطل املُش�ِكل(. 
فكي�ف كان�ت رؤي�ة إدري�س للعال�م من 
خ�الل قصصة القصرية، وه�ل عّرت هذه 

النص�وص بصدق عن وقائع أش�مل وأدق 
تجاوزت وعي صاحبها الفردي؟

بداية يرى الباحث أن دراسته تحاول رصد 
املتغ�ريات، التي واجه�ت املجتمع املري 
يف ف�رتات معق�دة م�ن تاريخه الس�يايس 
واالجتماع�ي واالقتص�ادي والثق�ايف، بدءا 
من منتصف الخمسينيات وحتى منتصف 
الثمانيني�ات م�ن القرن العشي�ن، ومنه 
قراءة الشخصية املرية يف قصص يوسف 
إدري�س، من�ذ مجموعت�ه األوىل »أرخ�ص 
ليايل« وحتى األخ�رية »العتب عىل النظر«. 
وجاء انتقاء الباحث لثماني قصص هي.. 

»أحم�د املجل�س البلدي، معاهدة س�يناء، 
بي�ت من لحم، النداهة، الرحلة، مس�حوق 
الهم�س، نظ�رة، وأُُم�ه«. وي�رى الكات�ب 
أن إدري�س تمي�ز بنظرته الجدلي�ة للعالم 
والحي�اة، كذل�ك ل�م تق�ع قصص�ه يف فخ 
األيديولوجيات الفج�ة، التي تتحيز لفكرة 
واح�دة، فقد كان ما يش�غله هو اإلنس�ان 
بش�كل عام، لذلك لم نعرف عن شخصياته 
إن كان�ت تنت�ر إىل الفكر االش�رتاكي أو 
الرأس�مايل، أو حت�ى الدين�ي، فيمكنهم أن 
يكونوا كل هؤالء يف تركيبة واحدة. وبالتايل 
فق�د اهت�م إدري�س بش�يئني أساس�يني، 

املجتم�ع  طبق�ات  ع�ن  التعب�ري  أولهم�ا 
ورؤيتها الحقيقية للعالم، وثانيهما يكمن 
يف رس�م الش�خصية املرية بص�دق فني 

متطابق مع الواقع االجتماعي.
رؤية العالم

من خ�الل العين�ة املختارة م�ن القصص، 
يمكن مالحظة وجهة النظر الجدلية، التي 
دائماً ما تضع الش�خصية يف اختبار ما، أو 
نهاية تتناقض والعالم الذي تعيشه بالفعل، 
فرؤي�ة العالم م�ن خالل الش�خصيات لم 
تتوافق يف معظمها، فهي شخصيات تعاني 
وتقع يف الفخاخ باس�تمرار، نظراً للتفاوت 
ب�ني م�ا تتخيل�ه وتعيش�ه. وربم�ا يأت�ي 
املنه�ج السوس�يولوجي ورؤي�ة غولدمان 
م�ن أوفق املناهج لدراس�ة أعمال يوس�ف 
إدري�س، ألن الرج�ل ال يكت�ب ع�ن حالة، 
أو ع�ن ش�خصية حقيقية يمك�ن تأويلها 
وتحميله�ا باألف�كار، أو حت�ى ش�خصية 
خيالة تماماً، تصبح نموذجاً لفكرة أشمل 
وأعم � ش�خصيات محف�وظ تنتمي إىل ما 
س�بق � لكن إدري�س كان يصطنع أبطاله 
وش�خوصه، حتى يعّرون تماماً عن فكرة 
قوية تراوده، ويريد التعبري عنها من خالل 
هذه الش�خصية، أو تلك، فالش�خوص تعد 
أنماطاً أكثر من كونها تحمل متناقضاتها 

بينه وبني نفسها، بل بينها وبني العالم.

»الخطاب القصصي عند يوسف إدريس« رصد متغيرات المجتمع المصري

»خيوط االنطفاء« رواية مصائر غامضة 
تتداخل حكايات شخصياتها

»حقائق الحياة الصغيرة«  اختالط 
المشاعر الطرية بأصوات القنابل 
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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

االثرية  الكهوف  اقدم  من  شانيدر  كهف  يعد 
االوسط  الرشق  يف  التاريخ  قبل  ما  عصور  يف 
واشهر  اقدم  ومن  آسيا،  غرب  ومنطقة 
الكهوف يف منطقة كردستان العراق التي تعد 
ولكل  االقليم،  جبال  تعانق  طبيعية  متاحف 
يف  االنسان  وجود  ترسد  حكاية  منها  كهف 
املنطقة قبل آالف السنني، و تمثل شاهداً عىل 
الجبال  تحتل  اذ  التاريخية،  الحضارة  عمق 
جزءاً مهماً من تركيبة املنطقة الجغرافية التي 
ومنها  والكهوف،  املغارات  طياتها  بني  تضم 
واتخذها  االنسان  حفرها  واخرى  طبيعية 
لزعماء  مدافن  او  العبادة  و  للسكن  مكاناً 
عىل  وتصاعدت  تنافست  التي  االمرباطوريات 

ارضها.
يقع هذا الكهف يف جبال زاكروس عند الحافة 
الشمالية الغربية لسلسلة جبال برادوست عىل 
البحر،  فوق مستوى سطح  ارتفاع 822 مرتاً 
ويبعد نحو 4-5 كم عن الضفة اليرسى للزاب 
شماال   36  ،5 عرض  خط  عىل  ويقع  الكبري، 
بعد 162كم  وخط طول 20، 44 رشقا، وعىل 
وهو  خليفان  من  كم   43 و  اربيل  مدينة  من 
 40 وطوله  مرتاً   53 عرضه  مثلث  شكل  عىل 
الكهف  فتحة  وتقدر  امتار   8 وارتفاعه  اً  مرت 
فيصل  الداخل  يف  عرضاً  ويتسع  25مرتاً،  بـ 
اىل 175 قدماً ويرتفع سقفه يف الوسط بنحو 
هذا  ويتالىش  الحالية  االرضية  من  قدماً   45
السقف يف نهاية الكهف الواقعة بمسافة 130 
قدماً من الفتحة وهذا هو عمقه، إال انه ظهر 
توجد  أنه  1960م  عام  االخرية  التحريات  يف 
فتحة مسدودة يف نهاية الكهف تؤدي اىل كهف 

واسع آخر لم تجر فيه التحريات حتى االن.
 شانيدر وجامعة ميشيغان االمريكية

اآلثار  لصيانة  العراقي  املعهد  مدير  وقال 
والرتاث يف اربيل، الدكتور عبد الله خورشيد يف 
اآلثاري  قبل  من  الكهف  اكتشاف  تم  ترصيح 
يوم   1951 عام  يف  سوليكي   رالف  االمريكي 
االثرية  ميشيغان  جامعة  بعثة  يف  عضوا  كان 
االقليم،  جبال  يف  والتنقيب  للبحث  االمريكية 
وبدأ تنقيباته يف الكهف تحت الطبقة املؤرخة 
يف  قدما   45 عمق  اىل  االسفل  واىل  ق.م   2500
 ،1960 عام  اىل   1951 عام  من  مواسم  أربعة 

غري  الكهف  من  أعماق  تزال  ال  ذلك  ومع 
اىل  خاللها  كشف  وقد  االن،  حتى  محفورة 
  ) A،B، C، D( سماها  طبقات  أربع  العيان 
تمثل أربع ثقافات مختلفة اقدمها )D( وتعود 

اىل أواسط العرص الحجري القديم االوسط من 
طبقة  ثم  مضت،  سنة  ألف   60 حوايل  معدل 
القدم  الحجري  العرص  نهاية  اىل  وتعود   )C(
 B2 األعىل حوايل 34 الف سنة مضت، وطبقة
وتعود اىل العرص الحجري املتوسط اىل 10875 
وطبقة  ق.م،   10600 اىل   B1 طبقة  ثم  ق.م، 

)A( اىل العرص الحجري الحديث.«
املركبة  الكردية  الكلمة  من  مشتق  انه  ويقال 
لسعة  امللوك، نظراً  أي ملجأ  ر(  ده  )شاهان- 
)شانيدار(  بـ  البعض  ويلفظه  كما  الكهف، 
ثالث  تأويل  وهنالك  والغابة،  الجبل  كهف  أي 
الذين  امللوك  احد  باسم  الكهف ُسمي  ان  وهو 
ألول  واكتشفها  املنطقة،  هذه  عىل  سيطروا 
مرة وهو )الشاه نظر( واصبح االسم  شانيدر. 
واضاف خورشيد »تم العثور عىل تسعة هياكل 
تاريخ  يعود  النياندرتال،  النسان  عظمية 
عمق  بداللة  عام  الف(   60( حدود  اىل  احدها 
الطبقة التي وجدت فيها، علماً أن االختبارات 
التي اجراها املختصون تدل عىل ان االستيطان 
يحتمل  شانيدر  كهف  يف  االنسان  لهذا  االول 
واعتمادا  بأنه حدث بحدود )100 عام ق.م(، 

النياندرتال  انسان  الجليدية فان  العصور  عىل 
كردستان  بجبال  يعيش  كان  انه  املحتمل  من 
املناخية، وانه كان يجاهد  الظروف  يف أصعب 
الحفر  بعد  العثور  عن  البقاء، فضال  أجل  من 

الحجرية  االدوات  عىل  املستمرين  والتنقيب 
ومجموعة من املزارف واملقاشط«.

املعروف  البائد  أو  القديم  االنسان  عاش 
بالنياندرتال يف كهف شانيدر وغريه من املواقع 
اعتمد يف معيشته عىل  وقد  العالم،  يف  املماثلة 
وقد  قوت،  من  يجمعه  أو  يصطاده  كان  ما 
الحجرية  أدواته  سكناه  مناطق  يف  خلفه  ترك 
التي كان يستعملها يف الدفاع عن النفس أو يف 
الصوان  من  مصنوعة  وهي  والصيد،  الهجوم 
الكمثرى،  هيئة  عىل  وأكثرها  املصقول،  غري 
ويرجع تاريخها اىل العصور الحجرية القديمة 
تاريخها  ويقدر  باالشويل،  املعروف  النوع  من 
قابليته  وساعدته  سنة،  الف  مئة  من  بأكثر 
انماء مهاراته  القاسية عىل  وبيئته  الجسمية 
لكي  الحجرية،  اآلالت  هذه  اخرتاع  يف  الفنية 
غذائه  عىل  بواسطتها  يحصل  أن  يستطيع 
خورشيد  الشاغل.واوضح  شغله  كان  الذي 
تاريخ  اليه  يعود  الذي  الحجري  العرص  »ان 
ان  غري  املستريي،  بالعرص  يسمى  الكهف 
منقب شانيدر قد اقرتح أن يسمي العرص الذي 
العرص  بمصطلح  الكهف  طبقات  اليه  تعود 

الفتا  برادوست«،  جبال  اىل  نسبة  الربادوستي 
اىل »ان الطبقة )D( احتوت عىل آالِت من العرص 
النسان  عظمية  هياكل  بقايا  مع  املستريي 
زمن  يكون  أن  املحتمل  ومن  النياندرتال، 
سنة  الف   60 بحدود  املنطقة  هذه  يف  السكن 
ق.م.، وباالضافة اىل اآلالت الحجرية عثر عىل 
بقايا عظام حيوانات برية كالثريان واملاعز، ما 
يدل عىل أنها كانت معارصة لهذا االنسان، ومن 
العظمية  الهياكل  الكهف  أهم مكتشفات هذا 
االنثربولوجيون  العلماء  وجد  وقد  اآلدمية 
شبهاً بينها وبني انسان نياندرتال الذي سكن 
جبل الكرمل بفلسطني، ويرجع البعض وجود 
فالهيكل  العاقل،  االنسان  وبني  بينها  عالقة 
االول يعود اىل طفل عمره ستة أشهر )اكتشف 
عام 1953(، والهياكل الثالثة االخرى تعود اىل 
اشخاص بالغني )اكتشفت بني عامي 1956 - 
1957(، أحدها بيد معوقة منذ الوالدة وقد قدر 

عمره بـ )25( سنة«.
قال الباحث واملختص يف اآلثار هوشيار حمة يف 
ترصيح »ان اقليم كردستان معروف بحضارته 
القديمة، وسكنها االنسان منذ قديم الزمان، ال 
التي تضم عددا كبريا  الجبلية  املناطق  سيما يف 
من الكهوف واملغارات التي تم اكتشافها واخرى 
حكومة  »ان  اىل  الفتاً  االن«،  لغاية  تكتشف  لم 
اقليم كردستان ابرمت عقدا مع جامعة كامربج 
االقليم،  يف  العامة  اآلثار  دائرة  مع  وبالتعاون 
التطورات  بحكم  اخرى  مرة  التنقيب  إلعادة 
منتصف  عن  املختلفة  الحالية  التكنولوجية 
القرن املايض، وقد تم تسليم القطع االثرية التي 
ميشيغان  جامعة  بعثة  قبل  من  اكتشافها  تم 
املختصة،  الجهات  اىل   1951 عام  االمريكية 
لآلثار  العراقية  املتاحف  يف  االن محفوظة  وهي 
املتحدث  قال  ذاته  الشأن  امريكا«.يف  يف  واخرى 
نادر  كردستان،  اقليم  يف  السياحة  هيئة  باسم 
روستاي،  ان جبال اقليم كردستان تضم عدداً 
اكتشاف  تم  التي  واملغارات  الكهوف  من  كبرياً 
وقتنا  لغاية  يكتشف  لم  والكثري  منها  جزء 
الحارض، ومن الكهوف املشهورة: شانيدر، هزار 
مريد، زرزي، بيستون، هاوديان، سارا، دو كون، 
االقليم:  يف  املشهورة  املغارات  ومن  كيجكار، 

سارا، كونه كمتيار، بيتكار وغريها«.

ارس كثرية تتوارثها جيال بعد جيل حتى أصبح 
يطلق عليها مهن اآلباء واألجداد.

تراجع  أسباب  أبو جاسم، تحدث عن  الحداد 
السماوة  يف  الرتاثي  بطابعها  الحدادة  حرفة 
منتجاتنا  عىل  اإلقبال  تراجع  »لقد  قائال: 
خصوصا بعد اختفاء السياح، واتجاه الناس 
القتناء األواني املصنوعة من األملنيوم وغريه«، 
مثلما »اثر يف عملنا بشكل كبري ارتفاع أسعار 
بسبب  عملنا،  يف  تدخل  التي  األولية  املواد 
ناهيك  الصناعات،  من  الكثري  يف  استعمالها 

عن االهمال الذي تعاني منه مهن وحرف، بل 
وفن الصناعة اليدوية وعدم تلقيها الدعم«.

بهذا  الحرف  هذه  حال  استمرار  »ان  واضاف 
الشكل قد يعرضها اىل الزوال«.

وأوضح »ان عدد الذين يعملون بهذه الحرف 
الواحدة،  اليد  أصابع  عدد  يتجاوز  ال  أصبح 
كما تعاني الحدادة من قلة الطلب عىل املنتوج 
نواجهه من  ما  اىل  باالضافة  يدويا،  املصنوع 

ارتفاع بأسعار ايجار املحال«.
املهن  عىل  بـ«املحافظة  جاسم  أبو  وطالب 

خالل  من  الحدادة  ومنها  اليدوية  والحرف 
دعمها ماديا ومعنويا«.

 80( مدلول  عبود  ناجي  الصفار  ذكر  بينما 
عاما(، »أن حرفة الصفارة تشهد تراجعا منذ 
الستخدام  وذلك  املايض،   القرن  خمسينيات 
مادة الفافون يف الصناعة، اذ ترك العمل الكثري 
ممن كانوا يعملون بهذه املهنة، وأصبح الذين 

يعملون فيها يعدون عىل األصابع«. 
بغداد  العاصمة  يف  شخص  وجود  اىل  مشريا 
ابراهيم  األسطة  وهو  املجال،  هذا  يف  يعمل 
املهنة  هذه  يف  يعمل  كان  بينما  محمد، 
يف  شخص  مئة  من  أكثر  الخمسينيات  قبل 
لباقي  بالنسبة  األمر  وكذلك  فقط،  العاصمة 
سوى  كربالء  يف  يوجد  ال  اذ  املحافظات، 
شخص واحد، ويف بعض املحافظات ال يوجد 
اي شخص يعمل يف هذه املهنة، خصوصا بعد 
ارتفاع سعر الطن الواحد من النحاس اىل اكثر 
من عرشين مليون دينار عراقي، بعد أن كان 

يف السابق بسعر 20 الف دينار«.
املطرقة  باستخدام  بعمله  مدلول  ويقوم 
وقطع  البليت  ومادة  الحجري  والفحم 
يف  يعمل  سواه  يتبق  لم  أنه  ويقول  النحاس، 
هذه املهنة يف محافظة املثنى، وأضاف »بدأت 
وحتى   1934 عام  منذ  املهنة  بهذه  العمل 
الضخمة  القدور  بصنع  حاليا  وأقوم  اليوم، 
فقط، وتكفي لطبخ مئتي كيلوغرام من الرز، 
دينار،  الف  ومئتي  مليون  بمبلغ  تباع  والتي 

وتستخدم يف املناسبات الكبرية فقط«.
 أما الرساج عمار حميد جابر فقال ان« مهنة 
الرساجة )صناعة األحزمة واألحذية الجلدية( 
وعزا  كبريا،  تراجعا  أيضا  هي  شهدت  قد 
السلع  والتجار عىل  األسواق  »اعتماد  اىل  ذلك 
تكون  والتي  وسوريا،  إيران  من  املستوردة 

للمتبضع،  مناسبة  املتدنية  أسعارها  بحكم 
»لكن  واستدرك  النوعية«.  رديئة  كانت  وان 
مواصفاتها  يحدد  جيدة  سلعة  يريد  الذي 
بنفسه، أو يضع رشوطا عىل عملية صنعها، 
اليدوي  العمل  أصحاب  نحن  الينا   ويتوجه 
حني ال يجد ما يبغيه يف البضاعة املستوردة«. 
وذكر جابر أن الطلب عىل صناعاته قد تراجع 
بشكل كبري، وأوضح« اإلنتاج الحايل ليس كما 
كان يف السابق، اذ كنا ننتج 28 }سيتا{ يوميا، 
اي بحدود 300 قطعة، أما اليوم فال نبيع ربع 

تلك الكمية«.
وتابع »ال يوجد أحد غريي يعمل بهذه الحرفة 
يف السماوة، ولو قدم يل الدعم ألنشأت معمال 
ولكن  املستوردة،  البضاعة  انتاجه  يف  يفوق 

العلة تكمن يف قلة الدعم املادي«.
أن  فريى  هاشم،  خالد  الحداد  املهندس  أما 
الحرف  تراجع  وراء  رئيسني  سببني  هناك 
منه  يعاني  الذي  »االهمال  وهما  اليدوية 
لهذا  الدولة  دعم  وعدم  الزراعي،  القطاع 
اصحاب  طمع  اىل  بإالضافة  املهم،  القطاع 

امللك«.
مستأجرة  محالنا  اغلب  »ان  ويوضح 
من  الزيادة  اىل  باستمرار  تخضع  وااليجارات 
قبل أصحابها، وهذا ما شكل عبئا كبريا عىل 
يعاني  الزراعي  القطاع  أن  كما  املستأجرين، 
يف  سلبا  يؤثر  ما  وهذا  واضح،  إهمال  من 
طلب األدوات التي نصنعها، والتي يستعملها 

الفالح بشكل واسع«. 
ويطالب هاشم الجهات املختصة بـ«االهتمام 
االقتصادي  ملردودها  اليدوية  املهن  بهذه 
وأنشئت  الالزم  الدعم  لها  قدم  لو  الكبري، 
معامل خاصة بها ألصبحنا نقوم بتصديرها 

اىل الدول املجاورة بدال من استريادها«.

النداف كرار وهاب ان انقطاعات   بينما قال 
وراء  رئيسا  سببا  كانت  الكهربائي  التيار 
اآللة  »تدخل  وأوضح  الندافة،  حرفة  تراجع 
التيار  انقطاع  وان  عملنا،  من  الكثري  يف 
إنجاز  رسعة  يف  كبري  تأثري  له  الكهربائي 
أو يشرتط  يحدد  ما  دائما  الزبون  عملنا، ألن 
وقت  بارسع  يطلبه  ما  إلنجاز  زمنيا  سقفا 
اىل  الزبائن  من  الكثري  يلجأ  ولهذا  ممكن، 
البضاعة الجاهزة يف األسواق، إال القليل منهم 
ذوقه  حسب  البضاعة  تكون  أن  يريد  ممن 

وحسب الرشوط واأللوان التي يبتغيها«. 
حميد،  أبو  الجملة  بيع  محل  صاحب  ويقول 

واإلنتاج  املستوردة  البضاعة  بني  فرق  ال  أن 
املحيل من حيث السعر، ويرى أن كمية املنتوج 
وخلق  السوق،  حاجة  لسد  تكفي  ال  املحيل 
أجواء تنافسية مع املنتج املستورد يف السوق. 
ويشري أبو حميد اىل أنه ال يتعامل باملنتجات 
يف  املستوردة  السلع  عىل  ويعتمد  املحلية، 
التعامل  بـ«سهولة  ذلك  ويعلل  تجارته، 
من  العكس  عىل  وتوفرها،  األجنبية  بالسلع 
اإلنتاج املحيل الذي ال يكفي العتمادنا عليه يف 
أسواقنا، باإلضافة إىل أن بعض أصحاب املهن 
ال يوفرون السلعة يف الوقت املناسب، وحسب 

رغبة املستهلك إال بكميات قليلة جدا«.

حضور خطير لالمراض و النفايات 
و غياب للرقابة الصحية و سالمة البيئة

رياح التغيير تعصف بفن  الصناعات اليدوية في السماوة

تقع عىل عاتق الرقابة الصحية مسؤولية التصدي بحزم 
للخطر  املواطنني  حياة  تعرض  محلية  جهة  ألي  وقوة 
تحدد  التي  والتعليمات  للقوانني  انتهاكها  خالل  من 
املمنوعات ذات العالقة بالصحة العامة، ويف مقدمة هذه 
خارج  للموايش  العشوائي  الذبح  إىل  اللجوء  املمنوعات 
أطباء  بارشاف  الجزر  تتم عمليات  اذ  املرخصة،  املجازر 
من  للتأكد  الرضورية  الفحوصات  إجراء  بعد  بيطريني 
إىل إصابة  أوبئة معدية قد تؤدي  أي  املوايش من  سالمة 
الحاالت  بعض  يف  تصل  ربما  بأمراض،  لحومها  متناويل 

إىل الوفاة.
الجزر  فيها  ينترش  التي  املناطق  سكان  أن  ورغم 
هذه  من  بالشكاوى  يضجون  للموايش  العشوائي 
يف  تسهم  والتي  الصحية  وغري  الحضارية  غري  الظاهرة 
تشويه صورة املدينة، إال أن األجهزة الصحية والرقابية 
هذه  عن  اآلذان  وتصم  النظر  تغض  املناطق  بعض  يف 

الشكاوى وألسباب نجهلها !.
ظاهرة  توسيع  عىل  يشجع  آخر  عامالً  هناك  أن  غري 
الجزر العشوائي وهو الفارق الكبري يف األسعار ولرخص 
بيع  محال  يف  أسعارها  مع  باملقارنة  اللحوم  أسعار 
للرقابة  الخاضعة  املجازر  يف  املوايش  ذبح  بعد  اللحوم 
من  تأكدهم  وبعد  بيطريني  أطباء  وبارشاف  الحكومية 

سالمتها من األمراض االنتقالية عن طريق اللحوم.
وهنا أيضاً تقع املسؤولية عىل دائرة الصحة التي عليها 
اإلعالمية،  األجهزة  طريق  عن  توعية  حمالت  تنظيم 
لتحذير املواطنني من رشاء وتناول اللحوم غري الخاضعة 
انتشار األمراض  للرقابة، ألنها سبب رئيس من أسباب 

واألوبئة الخطرة عىل الصحة العامة.
وهو  الجزارين  أحد  عند  توقفنا  )الحيدرية(  منطقة  يف 
يمارس ذبح املوايش يف رقعة مزدحمة بالسكان وبالقرب 
من الدور السكنية، ورغم هذا فان الجزار لم يخش أية 
مع  اعتيادي  بشكل  عمله  ويمارس  مداهمة  عملية 
وجود كل املعدات الرضورية، مثل جهاز الوزن وخشبة 
تقطيع اللحوم حاله يف ذلك حال أصحاب محال الجزارة 

املرخصة.
عن  بعيداً  ولكن  الزبائن  بعض  التقاء  من  البد  وكان   

عيني الجزار العشوائي، خشية تهديدنا أو مضايقتنا، اذ 
توجهت »الصباح« بالسؤال إىل سجاد محمد عن السبب 
للفحوص  الخاضعة  غري  اللحوم  لرشاء  يدعوه  الذي 
األسعار  يف  كبرياً  فارقاً  هناك  »بأن  فأجابنا  الرضورية، 
فانه  لذلك   ،« األحياء  يف  والجزارين  املحال  أصحاب  بني 
الواحد  بالحرف  وقال  األرخص  السعر  يفضل  بالطبع 

)خليها عىل الله(.
وإمكانيتنا  كبرية  ارسة  نحن  قالت:  بيت  ربة  عيل(  )ام 
اللحوم من  بإمكاننا رشاء  وليس  املادية متواضعة جداً 
املحال املرخصة، لذلك نلجأ اىل رشائها من الذين يبيعونها 
يف مناطقنا، بعيداً عن األسواق الرئيسة، كون أسعارها 
مقبولة بالنسبة اليراداتنا«، وعن املخاطر الصحية التي 
تشكلها هذه اللحوم غري الخاضعة للفحوص البيطرية، 
إىل  ينتمون  ألنهم  اللحوم  ببائعي  نثق  :«نحن  بينت 
منطقتنا السكنية نفسها ومن غري املعقول اقدامهم عىل 

ذبح مواٍش مريضة أو مصابة بأمراض معدية«.
 وكان ال بد من التوجه إىل الذين يقومون ببيع اللحوم بعد 
الخاضعة  املجازر  الطلق وخارج  الهواء  يف  املوايش  جزر 
للرقابة من جانب الجهات الصحية، اذ التقيتنا، أوالً )س 
وهو  املوايش  من  كبرياً  قطيعاً  يمتلك  انه  قال  الذي  .ع( 
يحرص عىل سالمتها من األمراض الشائعة بني األغنام 
يشبه  وبما  رسيعاً  تنتقل  األمراض  ألن  نفوقها،  خشية 

االنتشار الوبائي الرسيع.
 وأضاف »أنا رجل أخاف الله، وال يمكن أن أكون سبباً 
يف الحاق األذى باألبرياء أو تعريض حياتهم للخطر«.
 قلنا له: »اذا كنت حريصاً عىل أرواح األبرياء فلماذا 
ال تلجأ إىل جزر املوايش يف املجازر الرسمية« فأجابنا 
أكون  أن  بد  ال  مقدمتها  يف  أسباب  جملة  »هناك 
وزارة  تضعها  معايري  وفق  خاص  محل  صاحب 
الصحة، وبعد الكشف يتم منحي االجازة األصولية، 
لرسوم  اخضاعي  يتم  الرشوط  هذه  استكمال  وبعد 

سنوية عالية«.
 ويضيف« وكما ترى فان هذا األمر يفرض عيلّ  وعىل 
طريقة  إىل  نلجأ  لذلك  كبرية،  مالية  التزامات  أمثايل 

الجزر يف مناطق معينة هرباً من تلك االلتزامات«.
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كنوزنا االثارية السياحية مثار لدهشة و اعجاب الزائرين

اقدم واشهر كهف في العراقشانيدر
الذبح العشوائي للمواشي



السالم عليكم.
الحارثية  يف  بيت  شيدت  مواطن  انا 
االرض  بناء  اجازه  عىل  ووحصلت 
حسب  البناء  تقريبا  مرت   ٣٠٠
مخطاطات االمانه ٢٠٠ مرت و الباقي 

حديقه و كراج.
املخطاطات  هي  كما  البناء  تم 
باقي  اىل  النظر  بعد  ولكن  املعتمده.. 
اليوجد  اتضح  املنطقه  يف  البنيان 
شخص يقوم بالبناء كما هو معتمد 
ويقومون بدفع غرامه ٧ او ٨ مالين 
.. هل هذا انصاف انا اترك ١٠٠ مرت 

مقابل ٧ او ٨ مالين غرامه.
يسمح     القانون  ان  اعلم  كنت  لو 

استغالل  و  غرامه  مالين   ٨ بدفع 
الرتك كان نفذت.

الحلول  ـــــــــــــــــــــــ
يمنع اخذ الغرامه ٧-٨ مالين

حسب  الغرامه  احتساب  ويكون 
سعر املرت يف تلك املنطقه مضاعفه

مليون   ٢ بالحارثيه  املرت  سعر  مثال 
الغرامه ٤ مايون عىل كل مرت  تكون 
تجاوز عىل الخرايط ملنع العشوائيات
واشاره حجز عىل العقار بمنع البيع

عىل  قادره  غري  التحتيه  البنى  الن 
االستيعاب ...

املعتمد هوه من  الهنديس  املكتب   -٢
للبناء ويف حال مهالفه  يكون متابع 

البناء يقوم بابالغ االمانه
٣-الله ايكون بالعون

       * الدكتور صباح بهية

5 توجيهات حكومية للحد من الساللة الجديدة كورونا
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  أصحاب مركبات األجرة يطالبون بباجات تعريفية 10

وجهت الحكومة  باتخاذ 5 إجراءات للحد من انتشار الساللة الجديدة 
العليا  اللجنة  قرارات  تنفيذ  تأكيد  إالجراءات  كورونا.وشملت  لفريوس 
الجديدة  السالالت  دخول  بمنع  املتعلقة  الوطنية،  والسالمة  للصحة 
فيها  ظهرت  التي  كافة،  الدول  إىل  السفر  ومنع  الحدود  غلق  من 
وزارة  حثت  كورونا.وأيضاً  فريوس  من  الجديدة  بالساللة  إصابات 
الخارجية، سفراء جمهورية العراق يف الخارج، بالتنسيق بينها والدول 
والرشكات املصنعة للقاحات )كوفيد – ١9( منها رشكة فايزر، ورشكة 
تواصل  تأكيد  وكذلك  العراق،  إىل  اللقاح  بتوريد  لإلرساع  أسرتازينيكا، 
أن  بعد  اللقاح  توريد  ملناقشة  الصحة،  وزارة  مع  )سينافورم(  رشكة 
العراق. يف  الطارئ  لالستخدام  األدوية  النتقاء  الوطنية  اللجنة  من  أُقر 
املواطنني من  اللقاح بني  بتوزيع  السماح  اإلجراءات »عدم  كما شملت 
غري املؤسسات الصحية دون موافقة وزارة الصحة االتحادية حرصاً«، 
املسيحية  والديانات  السني،  )الشيعي،  األوقاف  دواوين  منع  وتأكيد 
واأليزيدية والصابئة املندائيني( إقامة مجالس العزاء يف القاعات التابعة 
يف  الدوام  يخص  وغريها(.وفيما  كنائس،  جوامع،  )حسينيات،  لهم 
املدارس وجهت برضورة إلزام وزارة الرتبية املدارس بالدوام ليوم واحد 
لكل مرحلة، وأخذ اإلجراءات الوقائية الالزمة كافة، والتعاون مع شعب 
ضمن  واملالكات  الطالب  لفحص  الصحة  دوائر  يف  املدرسية  الصحة 
املؤسسات التعليمية، ومتابعة اإلجراءات الواجب أخذها يف املدارس للحد 
من انتشار املرض.وكانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت مؤخراً من 
خطورة انتشار الساللة الجديدة يف العراق، مشريًة إىل أنها تعمل بشكل 
حثيث للحفاظ عىل استمرارية تحسن الوضع الوبائي الحايل، واستمرار 
السيطرة عىل الوباء، مهيبًة باملواطنني، بااللتزام التام بإجراءات الوقاية 
وخاصة  املخولة  الرسمية  الجهات  عن  الصادرة  الصحية  والتعليمات 
تعقيم  عىل  واملواظبة  الجسدي  التباعد  عىل  والحفاظ  الكمام،  ارتداء 

اليدين.

محافظة  يف  الكرامة  ناحية  أهايل  من  كبري  عدد  تظاهر 
يف  االساسية  الخدمات  بتحسني  للمطالبة  املثنى،، 
والصحة  والبلدية  الكهرباء  قطاعات  يف  مناطقهم 

والرتبية.
وقال عدد من املشاركني بالتظاهرة   ان مطالبهم ترتكز 
الناحية،  مناطق  يف  األساسية  الخدمات  تحسني  عىل 
مشريين إىل أنها تفتقر ألبسط الخدمات األساسية منذ 
ملعاناتهم  االلتفات  اىل  املعنية  الجهات  داعني  سنوات. 

واخذ دورها الحقيقي بتحسني الخدمات.

طالب عدد من أصحاب مركبات األجرة )تكيس( يف 
ميسان بإصدار باجات تعريفية لهم وتطبيق قرار 
مجل�س املحافظة املنحل وال�ذي نص عىل تطبيق 
قانون يحظر املوظفني من العمل كسائقي أجرة.

وقال عدد منهم إنه�م يتعرضون للمضايقات من 
قبل املؤسس�ات املعني�ة بذريعة الزحام�ات التي 
تعج بها ش�وارع املحافظة، مؤكدي�ن عىل أهمية 
وجود باجات تعريفية تمنح لهم لتس�هيل العمل 

والتنقل داخل املدينة.

مديرية ماء البصرة .. تستمر بالمماطلة  ومعاناة المواطنين الفقراء تتواصل
عن  البرصة  ماء  مديرية  أعلنت 
املياه  ضخ  أنابيب  صيانة  إكمال 
من  العديد  إىل  الواصلة  الرئيسية 
أشارت  وفيما  املحافظة،  مناطق 
إىل  وصلت  األعمال  تلك  أن  إىل 
بإعادة  وعدت  األخرية،  املراحل 
القادمة.وقال  االيام  املياهفي  ضخ 
إن  جواد  زهري  البرصة  ماء  مدير 
املتكرسة  األنابيب  استبدال  أعمال 
من  العديد  إىل  الواصل  اإلسالة  ملاء 
من  الخارجة  املحافظة  مناطق 
انتهت  العباس  ماء  ضخ  محطة 
تماما  إكمالها  وسيتم  تقريبا 

وجود  عدم  من  للتأكد  وفحصها 
أخرى.وأضاف  تكرسات  أو  نضح 
خطوط  تغذي  األنابيب  هذه  أن 
الخام ملشاريع الرباضعية والجبيلة 
 ٢5 الـ  املوحدة  والهارثة  والرباط 
إىل  باإلضافة   ٢ وكرمة   ١ وكرمة 
إىل  تعرضت  والتي  املدينة  مركز 
من  أنابيب  لوجود  نتيجة  أرضار 
مادة الكربون ستيل وأدت إىل انهيار 
األرض الساندة لها وانهيار األنابيب 
الناقلة للماء والتي رسبت املياه إىل 
كبرية  بكميات  املجاورة  األرايض 
جدا ويتم معالجتها حاليا باستبدال 

خمس أنابيب بأقطار متعددة.ونوه 
إىل إكمال عدد من هذه األنابيب والتي 
تغذي عدد من مناطق البرصة ويتم 
غداً  ليفحص  األخري  األنبوب  إكمال 
االثنني وعند التأكد من انجاز العمل 
دون نضوحات أو أي مشاكل أخرى 
إىل  مجددا  االعتيادي  الضخ  سيبدأ 
هذه املناطق بعد غد الثالثاء.وكانت 
وصلت  عديدة  وشكاوى  مناشدات 
الينا بشأن انقطاع ماء اإلسالة عن 
أيام،  مناطق يف مركز البرصة لعدة 
العمل  برسعة  املاء  دائرة  مطالبة 

عىل حل املشكلة.

العرب  شط  قضاء  قائمقامية  كشفت 
السكن  نسبة  أن  عن  البرصة  رشق 
األرايض  ضمن  القضاء  يف  العشوائي 
تزايد  النسبة يف  الزراعية بلغت ٨٠% وان 
للمطالبة  األهايل  استدعى  ما  مستمر 
القضاء  يف  املتلكئة  املشاريع  بإنجاز 
قائم  للمواطنني.وأشار  الخدمات  وتوفري 
ملطالبتهم  طعمة  حيدر  القضاء  مقام 
عدة مرات بسحب مرشوع تأهيل القضاء 
من الرشكة املنفذة )متيتو( نتيجة تلكؤ 

استالمها  من  الرغم  عىل  لديها  العمل 
بلغت  وبقيمه   ٢٠١٢ عام  منذ  للمرشوع 

حينها ٨٢ مليار دينار.
كما لفت إىل أن معالجة هذا األمر يكمن 
تصاميم  وإعداد  رئايس  قرار  خالل  من 
أساسية لغرض تهيئة الكشوفات الفنية 
يف  الخدمية  املشاكل  حل  عىل  والعمل 
الوقت الحايل.ونوه أيضا إىل إنذار الرشكة 
املنفذة عدة مرات لكن دون جدوى بسبب 
نسبة اإلنجاز املتدنية يف املشاريع املنجزة 

أن  الرغم من  انه وعىل  القضاء، مبينا  يف 
بالسهل  ليس  الرشكة  من  العمل  سحب 
إن  بالقول  منه.واستدرك  البد  أنه  إال 
بشكل  تعمل  القضاء  يف  الرشكات  بعض 
صحيح عىل الرغم من عدم استالم املبالغ 

الخاصة بعملهم )السلف(.
بالتعامل  البرصة  محافظ  طالب  كما 
بحسم مع املوضوع مع الرشكات العاملة 
يف القضاء أما إعطاءها املبالغ املخصصة 

أو سحب العمل منها.

املساحات  استغالل  الكوت  مدينة  مواطني  من  عدد  انتقد 
الخرضاء يف املدارس بتحويلها إىل مدارس جديدة ضمن هذه 
املدارس.وقال عدد منهم  أن هناك مطالب سابقة برضورة 
إحياء هذه املساحات وزراعتها بالثيل لتوفري مساحة آمنة 
االجتماعي  التباعد  تطبيق  إىل  الدعوات  مع  لألطفال سيما 
املناطق  أن  آخرون  كورونا.وأضاف  فايروس  مع  بالتزامن 
بسبب  األخرض  الغطاء  من  تدريجيا  خلت  أصال  السكنية 
لها  يضاف  اصغر  مساحات  إىل  السكنية  الدور  تقسيم 
بناية  من  أكثر  بها  تدمج  املناطق  نفس  يف  مدارس  وجود 
أن محافظة واسط شهدت يف  املشكلة.يذكر  يراكم من  ما 
املساحات  الجديدة يف  املدارس  بناء عدد من  األخرية  اآلونة 
املدارس  يف  للعب  ساحات  أو  خرضاء  كمناطق  املخصصة 

املوجودة حاليا. 

في الصميم

مجلس  مكتب  أمام  والدفاع  الداخلية  وزارتي  يف  عقودهم  املفسوخة  من  العرشات  تظاهر 
مالك  أثري  التظاهرة  منسق  وظائفهم.وقال  إىل  بإرجاعهم  للمطالبة  الديوانية  يف  النواب 
نطالب من ممثيل املحافظة يف مجلس النواب للضغط عىل اللجنة املالية الربملانية ورئيسها 
هيثم الجبوري بإضافتهم وتضمينهم ضمن موازنة العام الجاري. وأضاف أنه يف حال عدم 

االستجابة لنا سنقوم بتظاهرات أخرى.

رفض عدد كبري من املحارضين املتعاقدين مع تربية املثنى، رصف أجورهم بنظام املنحة بدال 
من األجر الثابت يف موازنة ٢٠٢١، وذلك يف تظاهرة مشرتكة مع نقابة املعلمني باتجاه مبنى 
الرتبية واملحافظة.وقال عدد منهم إن مطالبهم ترتكز عىل رصف أجورهم وفق نظام العقود 
وبآلية واضحة من خالل التعاقد معهم واحتساب مدة خدمتهم السابقة ورفض أي مقرتحات 
خالل ذلك، مشريين إىل أن تظاهراتهم ستستمر خالل الفرتة املقبلة لحني تحقيق مطالبهم التي 

وصفوها باملرشوعة.

اخواني املتنزهات  متنفس الهل املنطقة ليس من الصحيح  ان يستويل عليها احد ..  و 
يعمل لها سياج وتصبح  ملكه وحده وال تتخذ االمانة اي اجراء.. حي الخطيب محلة٤٤٨ 
زقاق ١٤ تابعه لبلدية الشعلة. اي شخص  يسأل عن ساحة حجي احمد هاني يدلهم.. 

نهاية الزقاق عىل الخط الرسيع... اوقفوا فرهود االرايض التابعة للدولة .

                                                                                      * منذر الخياط

التعليم املوازي سحق تعبنا ملدة ١٢ سنه من 
ابتدائيه ومتوسطه واعداديه... كل ذاك التعب 
ونصدم باجور مجحفه بحقنا وحق عوائلنا 
أبأئنا  ضحى  السابقني  املوازي  طلبة  .نحن 
جداً.  عاليه  أجور  ودفعنا  العائله  بمستقبل 

تحويلنا للقناة العامة واجب عليكم.
الدستور  #تحويل_املوازي_للمركزي..يكفل 
واين  نحن  اين  املجاني.  التعلم  حق  العراقي 
هذا  ابناء  ونحن  املوازي(  )طلبة  النص  هذا 

البلد لسنا الجئني...
نطالب بالغاء االجور وتحويلنا للقناة العامة 

رضوف  يراعي  جديد  قانون  بسن  والبدء 
العائلة العراقية ال يظلم فيه اصحاب املعدالت 

العالية.. #الغوا_اجور_املوازي
مؤسسة  انها  #تحويلنا_للقناة_العامةبما 
دفع  يتم  ال  ملاذا  اهلية  وليست  حكومية 
طول  عىل  وليس  واحدة  سنة  عن  االجور 
املعدالت  بني  فارق  واليوجد  الدراسة  سنني 
اجور  الدول  بقية  يف  وكذلك  اعشار  سوا 

املوازي لسنه واحدة فقط.

                         * محمد الزبيدي

املالية  اللجنة  عضو  أعلن 
أن  كوجر،  جمال  النيابية 
وضع  إىل  تسعى  ال  لجنته 
 ٢٠٢١ موازنة  داخل  نص  أي 
سعر  تخفيض  لغرض  املالية 
الدوالر مقابل الدينار العراقي 

بعد أن تم تثبيته مؤخراً.
إن  ترصيحه   يف  كوجر  وقال 

قبل  من  مطالبات  هناك 
الربملان  يف  النواب  بعض 
أن  إال  السعر،  ذلك  لتخفيض 
منطقية  غري  املطالبات  تلك 
وشدد  بها.هذا  يؤخذ  ولم 
املستشار املايل لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالح، يف الثامن 
املايض،  الشهر  والعرشين من 

عىل أهمية إبقاء الربملان سعر 
رصف الدوالر باملوازنة بحسب 
ما ورد من الحكومة بـ ١٤5٠ 
إىل  تخفيضه  وعدم  دينار 
قرار  هكذا  مثل  كون   ١٣٠٠
بالتشاور  يتم  أن  يتطلب 
عىل  وبناًء  املركزي  البنك  مع 

السياسة النقدية.

البرلمان : النسعى لتخفيض سعر الدوالر بالموازنة

 المفسوخة عقودهم يطالبون بالعودة

في المثنى .. أهالي الكرامة يطالبون بتحسين الخدمات

مقترح لضمان حقوق المواطنين 

يف  الهندسية  سدة  لتطوير  سعيها  املوارد  وزارة  أعلنت 
الئحة  عىل  إلدراجها  ملفها  لتقديم  تمهيداً  بابل  محافظة 

الرتاث العاملي.
نسخة   ) الناس  و  املراقب  تلقت)  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
أعمال  تواصل  بابل  محافظة  يف  الوزارة  مالكات  إن  منه 
الهندية  سدة  من  املائية  واألدغال  الطينية  الرتسبات  إزالة 
ومكانا  سياحية  تأهيلها وجعلها منطقة  لغرض  القديمة 
لتقديم  الوزارة  تسعى  كما  املحافظة.  يف  للعوائل  ترفيهيا 
ملفها إلدراجها عىل الئحة الرتاث العاملي كونها من املعالم 
زمن  يف   ١9١١ عام  إىل  السدة  إنشاء  تاريخ  الرتاثية.ويعود 
الدول العثمانية ومن قبل رشكة جون جاكسون الربيطانية 
وتصميم املهندس السري وليم ويلكوكس واستغرق بنائها 
ثالثة سنوات واستمر العمل بها لغاية عام ١9٨9بعدها تم 

أنشاء سدة الهندية الجديدة العاملة يف الوقت الحارض.

االخرى  والبلديات  املنصور  بلديه  هل  اعلم  ال 
تعرف ان موظفيها يغضون النظر عن البناء غري 

االصويل وبدون اجازات بناء مقابل مبالغ ماليه
كانت  التي  االحياء  ان  بغداد  امانه  تعلم  هل 
مصممه ملساحات دور معينه وعدد من السكان 
بمساحه  دور  عن  عباره  االحياء  هذه  اصبحت 

تصل يف بعض االوقات اىل خمسني مرت مربع
التتحمل  التحتيه  البنيه  ان  املسؤولني  يعلم  هل 
الن الكهرباء واملاء واملجاري محسوب ع الكثافه 

السكانيه
نتمنى يكون هنالك .

                                       *  محمد كريم 

غض النظر 
عن التجاوزات في البناء

مساع لتطوير سدة الهندية وإدراجها بالئحة التراث العالمي شّيدت بزمن العثمانيين

رغم تضرر المواطن ومطالباته 

رفض احتساب أجور المحاضرين وفق نظام المنحة

قضاء شط العرب يطالب بالخدمات

انتقادات في الكوت الستغالل المساحات الخضراء 

مناشدة إىل سيادة رئيس الوزراء
نحن خريجني املعاهد التقنية يف ذي قار مظلومني 
التخرج  سنوات  علينا  ومىض  االن  لحد   ٢٠٠٣ من 
ألننا  انصافنا  يف  امل  بصيص  منكم  نتظر  ونحن 
رشيحه مظلومة فقد ظلمنا منذ سنوات والبعض 
اذان  بدون  ولكن  األربعني  اعمارهم  أصبحت  منا 
واعتصامات  مظاهرات  خرجنا  ونحن  صاغيه 
باسم  نناشدكم  االختصاصات  كافة  ونحن 
بدون  سنوات  عليه  مرت  مظلوم  خريج  رصخة 
من  ارجو  حقوقنا  من  حق  بأبسط  نطالبكم  أمل 

سيادتكم ان تنصفونا.                    

                      *  هبه حسن محمد

أن  الذي يريد أصالح نظام قديم  ال بد من املصلح 
يأتي بنظام سيايس منصف من أجل اقتياد قلوب 
الشعب بألنصاف لها   أين انصافكم لنا يا سيادة 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى كاظمي أين وعدك 
لنا    وسيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
من  جلدتِه  أبناء  عىل  العراقي  الشاب  غرية  أين 
)تجمع  الخرضاء  الخامسه  البوابه  املعتصمني 
كفاءات العراق( نريد انصافكم لنا نريد عهودك لنا 
البوابه  املعتصمني  بأضافة  ألينا  التفاتتكم  ونريد 
 ٢٠٢١ العراق(ملوازنه  كفاءات  )تجمع  الخامسة 

ضمن وظائف الحذف واالستحداث .

                                * منال الزيدي

 نداء من مظلوم

تحويل الموازي للمركزي

اين االنصاف ؟

اوقفوا )فرهود( االراضي التابعة للدولة



تمكنلت وسلائل إعلام عاملية 
من كشف بعض التفاصيل عن 
املفاعلل »ITER« الضخم الذي 
سليتم االنتهلاء من بنائله بعد 
أربلع سلنوات جنوبي فرنسلا، 
وهلو واحلد من أكرب مشلاريع 
العالم، وبدأ العمل عىل إنشلائه 
قبلل أكثر ملن 35 عاملا، وبعد 
أكلرب  سليكون  منله  االنتهلاء 
مفاعل علىل وجه األرض، حيث 
شبهه بعض العلماء بل«بقطعة 

من الشمس عىل األرض«.
وتشلارك يف امللروع العماق، 
اعتبلاره  ويمكلن  دوللة،   35
اندملاج نووي  أضخم مفاعلل 
عىل الكوكب األزرق، وسليعترب 
أكلرب مصلدر للطاقلة النظيفة 
علىل الكوكلب - وفقلا لوكاللة 

سلبوتنيك الروسلية - وكلملة 
إطاقهلا  تلم  التلي   ،»ITER«
كاسلم للمفاعلل، هلى كلملة 
التينية وتعني »الطريق«، حيث 
تعلرب علن الطملوح البلري 

للوصول إىل مصادر مسلتقبلية 
للطاقة النظيفة.

 »forbes« مجللة  وكشلفت 
لهذا  الدقيقة  التفاصيلل  بعض 
املروع الرائد، حيث أشارت إىل 

وجود جهلاز ضخم جدا يف قلب 
»توكاملاك«،  يسلمى  املفاعلل 
مجموعلة  علن  عبلارة  وهلو 
ملفات تسلتخدم إلنشاء مجال 
مغناطييس ضخم، وهى عبارة 
ضخملة  مغناطيسلات  علن 
األجهلزة  هلذه  وتأخلذ  جلدا، 
شلكل الكعكة الدائرية، لتشكل 
مغناطيلس هائلل، حيث تعمل 
املغنطلة علىل احتلواء البازما 

الناتجة عن عملية االندماج.
يحتوى  الضخلم  واملغناطيلس 
عىل 18 ملفا كهربائيا كل واحد 
منهلا بحجم بنلاء ضخم من 6 
طوابلق وتلزن الواحلدة حوايل 
6 آالف طلن، ملا يجعلله أكلرب 
مغناطيلس فائلق التوصيل تم 

تصميمه يف العالم.

علوم 11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةالثالثاء 2 شباط  2021 العدد 2516 السنة الحادية عشرة

 8K Viper أعلنلت ريزر األمريكية عن إطلاق الفأرة
الجديدة، التي تعد أرسع فأرة ألعاب يف العالم.

وأوضحت ريزر أن فلأرة األلعاب 8K Viper الجديدة 
تمتلاز بمعدل أخلذ عينات يبللغ 8000 هرتز وتمتاز 
بأنهلا أرسع ثمان مرات عىل األقل من وحدات الفأرة 

الرائدة املخصصة لأللعاب.
وتمتلاز أيضلا بمستشلعر دقيلق وتصميلم يمكلن 

استعماله باليدين.
 HyperPolling وبفضلل تجهيز الفأرة بتقنية ريلزر
فقد انخفض زمن الوصلول الفعال من 1 مليل ثانية 
إىل 125ر0 ملليل ثانيلة، وهلو ما يسلاعد عىل حركة 

مؤرش الفأرة بدرجة أكثر ساسة.
ولاسلتفادة من هلذه الرسعلة يتم توصيلل الفأرة 
الجديدة بالحواسيب عن طريق كابل USB مع وحدة 
تحكلم برسعة مماثلة، ولضمان أقل مقاومة ممكنة 
فلإن الفلأرة الجديلدة تأتي بلوزن خفيلف للغاية ال 
يتعدى 71 جراما مع كابل ريزر Speedflex، وتعتمد 
فأرة ريزر الجديدة عىل أزرار ضوئية تضمن استجابة 
ملسلية خاصلة وتتمتع بعملر افرتايض يصلل إىل 70 

مليون نقرة.
وأكلدت الركة األمريكيلة أنها قاملت بتزويد فأرة 
األلعاب 8K Viper الجديدة باملستشعر البرصي ريزر 
Focus+ بدقلة وضلوح 20000 بيكسلل يف البوصلة 
املربعلة، واللذي تلم تطويلره بالتعلاون ملع رشكة 

.PixArt
وتشلتمل الفلأرة الجديدة علىل ثمانيلة أزرار يمكن 
 3 Synapse برمجتها بحرية بواسلطة برناملج ريزر

وتخزين ما يصل إىل 5 ملفات تعريف مختلفة.

أسرع فأرة ألعاب في العالم 
تكفي لـ 70 مليون نقرة

شركة هواتف صينية 
ترفع دعوى قضائية ضد 
وزارة الدفاع األمريكية 

انتزعت مجموعة تويوتا اليابانية العماقة املركز األول 
يف سلوق السليارات العاملي من األملانية فولكسلفاغن 
العلام املايض يف حجلم املبيعات الذي بللغ حواىل 9.53 
مايني سيارة من جميع العامات التجارية للمجموعة.
وهلذه هي املرة األوىل منذ 2015 التي تعود فيها تويوتا 
إىل قملة هذا الرتتيلب. وباعت مجموعة فولكسلفاغن 
9.3 مايلني سليارة العلام امللايض )-15,2%(، كملا 
كشفت أرقام نرت يف وقت سابق من الشهر الجاري.

ويأتلي تصلدر مجموعلة تويوتلا موتورز للسليارات، 

املرتبلة األوىل بفضل انتعاش قلوي للمبيعات يف الصني 
والواليات املتحدة. إال أنه رغم األرقام املحققة، تراجعت 
مبيعلات املجموعلة اليابانيلة 11.3%، بملا يف ذلك تلك 
التلي باعتها “دايهاتسلو موتورز” و”هينلو موتورز” 
التابعتلان للمجموعة.يف غضون ذلك، تراجعت مبيعات 
مجموعلة فولكسلفاغن األملانية العامليلة، خال العام 
املايض بنسبة 15.2%.وسجلت مبيعات تويوتا السنوية 
العامليلة أول انخفاض لها منذ خمس سلنوات، بعد أن 
هبطت بشلكل حلاد يف الربع الثاني من 2020، بسلبب 

التداعيلات االقتصاديلة العامليلة 
الناجمة علن كورونا؛ ويف 2020، 

 2.16 تويوتلا  مجموعلة  باعلت 
مليلون سليارة يف السلوق املحليلة، 

و7.37 مايلني يف األسلواق الخارجية، 
بينما أنتجت ملا مجموعه 9.21 مايني 

وحلدة يف جميلع أنحلاء العاللم 
خلال العام امللايض، بانخفاض 

.%14.1

تويوتا تنتزع صدارة المبيعات عالميًا

متصفح منافس لغوغل كروم يطلق ميزات رائعة للمستخدمين

سامسونج تطور شاشات قابلة للف واالنزالق

بدأ العمل به منذ 35 عاما.. الكشف عن تفاصيل أكبر مغناطيس في العالم

فولكس فاجن تطلق مشروع يخت يعمل بالطاقة الشمسية

أطللق محلرك البحلث واملتصفلح 
Vivaldi اللذي يعد واحلدا من أهم 
محركات البحلث واملنافس ملحرك 
غوغلل كلروم، علددا ملن امليزات 
املهمة ملسلتخدميه وغري املوجودة 
يف املحركات األخرى أبرزها التحكم 

يف عامات التبويب الكثرية. 
وبحسب موقع ZDNet فإن محرك 
Vivaldi وفلر ملسلتخدميه ميلزة 
التحكم يف التبويبلات الكثرية أثناء 
بإمكانهم  البحلث، حيلث أصبلح 
التعاملل مع عدد كبري من الروابط 
Two- عىل املحرك من خلال ميزة

 . Level Tab Stacks
 Two-Level Tab ميلزة  وتوفلر 
علىل  الحصلول  إمكانيلة   Stacks
رشيط ثاني يف األعلىل من عامات 
علىل  يسلهل  بحيلث  التبويلب 

املسلتخدمني التعامل مع أكرب عدد 
ممكن من فتح عامات التبويب. 

وتعتلرب امليلزة هلي أفضلل خيار 
الذين  اإلنرتنت  ملستخدمي شلبكة 
يقومون بالبحث عن يشء متشعب 

ويحتاجلون إىل فتلح نوافذ عديدة 
بتنظيلم عمليلة  املحلرك  ويقلوم 
فتلح النوافذ الكثلرية حتى ال يتوه 
املستخدم بني كل النوافذ املفتوحة. 
ويستطيع املسلتخدمون الحصول 

عىل هلذه امليزة من خلال تحديث 
Vivaldi 3.6، واللذي يحتلوى عىل 
علدد آخر من امليلزات منها إصاح 
العيلوب والثغلرات والحمايلة من 
تحديلث  إىل  باإلضافلة  الهاكلرز 

 . 88.0.4324.99 Chromium
األملن  مجلال  يف  باحثلون  وكان 
 ،Kaspersky اإللكرتونلي يف رشكة
كشفوا أنه تم اسلتهداف أكثر من 
20 مليون مسلتخدم ملحرك البحث 
غوغلل كلروم، من خلال عدد من 
االمتدادات إلرسلال راوبط وبرامج 
املسلتخدمني،  الخلرتاق  خبيثلة 
ووجلدوا أن العامل املشلرتك يف كل 
املسلتخدمني الذين تم استهدافهم 
أن  وجلدوا عاملة واحلدة وهلى 
جوجل كروم يعمل ببطء يف معظم 

هذه األجهزة.

فاجلن  فولكلس  رشكلة  أطلقلت 
مروًعلا جديلًدا لطلرح يخلت يعمل 
يف  والكهربلاء  الشمسلية  بالطاقلة 
 Silent السلوق بالراكلة مع رشكلة
Yachts باسلتخدام منصتها للسيارات 
الكهربائيلة MEB وتصميلم العاملة 

.Cupra التجارية اململوكة لها
وقلد تكلون فولكلس فاجلن عاملة 

يلة  ر تجا

لكلن  السليارات،  يف مجلال  رئيسلية 
املجموعلة األملانيلة تهدف إىل توسليع 
آفاق جديدة من خال مشاريع جديدة 

ومبتكرة.
وبعلد 84 عاًما ملن إنتاج السليارات، 
تقوم فولكلس فاجن بالدخول يف لعبة 
اليخوت، وذلك علن طريق نقل منصة 
مركباتهلا الكهربائيلة إىل أعايل البحار 
عىل شلكل يخلت جديد يعمل 
الشمسلية  بالطاقلة 

 Silent رشكلة  والكهرباء.وتنتلج 
بالطاقلة  العامللة  اليخلوت   Yachts
زادت  التلي  والبطاريلات،  الشمسلية 
شلعبيتها عىل ملدار السلنوات القليلة 
املاضية بسلبب عدم وجود ضوضاء أو 

انبعاثات أو أبخرة أو اهتزازات.
واعتملاًدا عىل الحجلم، يمكن أن تنتج 
اليخلوف ما بني 10 و 26 كيلوواط من 
الطاقلة الشمسلية وأن تكلون مزودة 
بقلدرة بطاريلة تلرتاوح ملن 150 إىل 
السلاعة.ويمكن  يف  كيللوواط   532
تشغيل يخوت Silent Yachts بالطاقة 
النظيفلة فقط مع األلواح الشمسلية 
والبطاريات التلي تغذي املحركات 
أو تسلتخدم مولًدا  الكهربائية 
حسلب نلوع االسلتخدام.

 Silent وقاملت رشكلة
النمسلاوية   Yachts
لليخلوت  املصنعلة 
بتسليم  الشمسية 
11 يخًتا كهربائًيا 
موجلودة حالًيلا 
املاء،  ضمللللن 
تشلهد  لكنهلا 

طلًبا قوًيا.

4 خطوات للتحكم في عدد المتصلين بشبكة الواي فاي

روسيا تجبر شبكات التواصل االجتماعي على حذف الدعوات إلى أعمال الشغب

ملن  الكثيلللللرون  يسلعى 
الواي  شلبللكات  مسلتخدمي 
األملان  مسلتوى  زيلادة  إىل  فلاي 
والخصوصيلة علىل شلبكة اإلنرتنت 
»الواي فلاي« الخاصة وحمايتها من 

تسلل الهاكرز.
ونرصلد بالخطلوات كيفيلة التحكم يف 
الحلد األقىص للمتصلني بشلبكة الواي 
فلاي الخاصلة بلك للحلد ملن دخلول 

الغرباء.
لل الدخول إىل إعدادات الراوتر:

يف البدايلة الدخول إىل إعلدادات الراوتر 
من خلال أي جهلاز كمبيوتلر متصل 
باإلنرتنلت ملن الراوتلر امللراد ضبلط 
إعداداتله وكتابلة يف خانلة البحلث يف 
إىل  للدخلول   192.168.1.1 املتصفلح 

اعدادات الراوتر الخاص بك.
لل تسجيل اسم املستخدم ورقم املرور:

بعلد االنتهلاء من كتابة رقلم املتصفح 
إعلدادات  إىل  والدخلول   192.168.1.1
الراوتر عليك تسلجيل اسلم املسلتخدم 

ورقلم امللرور واللذي هو ثابلت ملعظم 
 admin انواع الراوتر، حيث كلمة املرور
ومثلهلا يف كلملة امللرور، وبعلد ذللك 

الضغط زر تسجيل الدخول لانتقال إىل 
الصفح الداخلية من اإلعدادات.

للل ضبلط اإلعلدادات للتحكلم بالحلد 

األقىص من املتصلني عىل شلبكة الواي 
فاي الخاصة بك.

إىل  واالنتقلال  الدخلول  تسلجيل  بعلد 
عليلك  لإلعلدادات  الداخليلة  الصفلح 
التوجله إىل زر basic للضغط من خال 
الريلط األحمر املتواجد علىل الناحية 
اليلرسى ملن الواجهلة لتظهلر إليلك 
مجموعلة من الخيلارات اإلضافية بعد 
الضغط عليله لتختار من بينهم مفتاح 

.WLAN
لل وضلع علدد األجهزة املسلموح بها 

لاتصال بشبكة الواي فاي.
بعد التوجه إىل زر WLAN ستظهر إليك 
واجهلة تتضملن العديد ملن الخيارات 
للتحكم يف إعلدادات الرواتر الخاص بك 
إال أن علىل البحث من بينهم عىل مفتاح 
 Maximum number of accessing
devices أو الحلد األقلىص من األجهزة 
املتصللة وبعلد ذللك وضع الرقلم الذي 
يناسلبك ضمن علدد الهواتف أو غريها 

من األجهزة املتصلة باإلنرتنت.

أكلدت رشكة سامسلونج أنهلا تعمل عىل 
تطوير شاشلات قابلة للف واالنزالق، عىل 
غرار ما شلوقت إليه رشكلة إل جي خال 
حدث CES 2021، من أجل تدعيم قيادتها 

لهذا السوق يف عام 2021.
وظهلرت يف اآلونلة األخلرية بلراءة اخرتاع 
تشلري إىل أن سامسلونج تستكشف أنواًعا 
أخلرى ملن شاشلات العلرض للهواتلف 
الذكيلة، بما يف ذلك الشاشلات القابلة للف 

واالنزالق.
Choi Kwon- وقال تشلوي كلوون يونلج

 Samsung رئيلس رشكلة  نائلب   ،young
Display: إن سامسلونج توسع ريادتها يف 
السلوق القابل للطي من خال الشاشلات 

الصغرية واملتوسطة هذا العام.
وأضلاف يونج أنله يوجد حالًيا يف السلوق 
القابللة للطلي الشاشلات القابللة للطي 
والقابلة للفتح، وتعتمد سامسونج تقنيات 
جديدة أوالً لتوسليع محفظتها وعمائها.
وتتبنى سامسلونج تقنيلات، مثل: معدل 
التحديث املتغري والطاقلة املنخفضة، للرد 

.OLED عىل املنافسني الذين يدخلون سوق
 OLED كما أنهلا تسلعى إىل تعزيز فوائلد
وسلط صعلود الخدملات عن ُبعلد الناجم 
علن جائحلة فلريوس كورونلا لتطبيقها 
علرب املزيد ملن أجهزة الحاسلب املحمولة 

واألجهزة اللوحية والسيارات.
وتسلتخدم املزيلد ملن الهواتلف الذكيلة 
سلسللة  ذللك  يف  بملا   ،OLED شاشلات 
iPhone 12، التلي أطلقتهلا آبلل حديًثلا، 

ضمن جميع نماذجها.
وقال يونج: إن شاشلات سامسونج األوىل 
القابللة للف واالنلزالق قادمة هلذا العام، 
بحيث من املفرتض أن يكون قسم الهاتف 
املحمول يف سامسلونج أول من يتبنى هذه 

التقنيات، لكن لم يتم تأكيد ذلك رصاحة.
وفيملا يتعلق بالشاشلات الكبرية الحجم، 
تعملل سامسلونج علىل تطويلر شاشلة 
العلرض الكمومية QD يف الوقت املناسلب 
وبنلاء مجموعة ثابتلة من العملاء حتى 
تتمكلن التكنولوجيلا ملن دخلول القطاع 

املتميز.

قالت رشكة شياومي الصينية لصناعة 
الهواتف الذكية، إن شكواها القانونية 
ضلد وزارة الدفلاع األمريكيلة ووزارة 
الخزانة األمريكيلللللة كانت لحماية 
مصالح الشللللللركة، حسب إشعار 

يف بورصة هونج كونج.
وقدملت الركلة شلكوى يف محكمة 
محلية يف واشلنطن يلوم الجمعة ضد 
وزارتلي الدفلاع والخزانلة األمريكية، 
سلعًيا إلزاللة صانلع الهواتلف الذكية 
رسلمللللية  قائملة  ملن  الصينلي 
للركات التي لها عاقات مع الجيش 

الصيني.
الواليلات  إن قلرار  وقاللت شلياومي 
املتحدة، إدراج الركة عىل أنها »رشكة 
عسكرية صينية شليوعية« كان »غري 
صحيح من الناحيلة الواقعية« وقالت 
إنهلا طلبلت ملن املحاكم إعلان عدم 

قانونية القرار.
إدارة  الدفلاع، تحلت  وأضافلت وزارة 
 Xiaomi ينايلر،  منتصلف  يف  تراملب 
وثمانلي رشكات أخلرى إىل القائملة، 
األمر الذي يتطلب من املستثللللمرين 
ممتلكلللاتهلم  سلحب  األمريكيلني 
نهائلي  موعلد  بحللول  اللركات  يف 

محللللدد.
Xiaomi أن 75%ملن حقلوق  وقاللت 
هيلكل  بموجلب  الركلة،  تصويلت 
مرجلح، مملوكلة من قبل املؤسسلني 
املشلاركني Lin Bin وLei Jun، بلدون 
ملكية أو سليطرة من أي فرد أو كيان 

تابع للجيش.

املس  الروسلية،  الحكوملة  قلررت 
التواصلل  شلبكات  اجبلار  االثنلني، 
االجتماعلي عىل أن تكتشلف بشلكل 
مسلتقل وتحذف أي مدونات تتضمن 

دعوات إىل أعمال الشغب.
وكملا أجربتهلا علىل حلذف مدونات 
بمشلاركة  اإلباحيلة  امللواد  تتضملن 
األطفلال، وتربيلر اإلرهلاب، ودعوات 
إىل االنتحلار، ومعلوملات علن إنتلاج 

وتسويق املخدرات وما إىل ذلك.
نفسله  الحكوملي  القلرار  ويجلرب 
كذللك شلبكات التواصلل االجتماعي 
علىل حذف مدونلات تتضملن إهانات 

كرامة اإلنسلان أو األخاق أو املجتمع 
أو الدوللة أو رملوز الدوللة الرسلمية 
أو سللطات الدوللة وكذللك الكلملات 

البذيئة.
حسلب القلرار الحكومي نفسله فإن 
شلبكة التواصلل االجتماعلي هي أي 
مورد علىل اإلنرتنت يشلارك فيه أكثر 

من 500 ألف شخص كل يوم.
ويحلق لصاحلب أيلة مدونلة تلم 

حذفها أن يراجع الهيئة الروسية 
لحمايلة حقوق املسلتهلكني ) 

نلادزور(  بوتريلب  روس 
لتلقلي توضيحلات علن 

سبب حذف مدونته.
يذكلر أن نائلب رئيس مجللس األمن 
اللرويس، دميرتي مدفيديلف، كان قد 
أعللن يف وقت سلابق أن بلاده يمكن 
أن تجعلل القطاع اللرويس يف اإلنرتنت 

العامللي 

مسلتقا، لكنها ال تريد أن يصل األمر 
إىل هلذا الحد. وقال إن كل يشء جاهز، 
بملا يف ذللك علىل املسلتوى القانوني 
حيلث اتللللخلذت كللللل القرارات 

بهذا الشأن.
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يف  سينمائي  مهرجان  أكرب  يكتِف  لم 
دورته  بإحياء  اإلسكندينافية،  الدول 
جائحة  بسبب  اإلنرتنت،  عرب  الجديدة 
العروض  إقامة  قرر  بل   ،»19 »كوفيد 
واحد،  لشخص  ولكن  أيضاً،  حضورياً 
آالف  بني  من  اختارها  ممرضة  هو 
كل  بمفردها  ستشاهد  املرشحني، 
معزولة  صغرية  جزيرة  عىل  األفالم، 
الغربي  الساحل  قبالة  تقع  العالم،  عن 

للسويد.
هامنسكار  جزيرة  مساحة  تتعدى  ال 
الصخرية، التي تعصف بها الرياح، 250 

تنتصب  عرضاً،  مرتاً  و150  طوالً،  مرتاً 
عليها منارة حمراء اللون، تسمى »باتر 

نوسرت«، وتحتها بضعة بيوت صغرية.
غرفة  صخب  عن  البعيد  املكان  هذا  يف 
االعتناء  تعمل فيها عىل  التي  الطوارئ، 
أحد  يف  »كورونا«،  فريوس  بمرىض 
ليزا  السويدية  ستتمتع  املستشفيات، 
أسبوع،  مدى  عىل  عاماً(،   41( إنروث 
تتنافس  فيلماً،   70 مشاهدة  بامتياز 
منزل  يف  »غوتنربغ«  مهرجان  ضمن 
حارس املنارة السابق، الذي تم تحويله 

فندقاً صغرياً.

إىل  السبت  وصولها  قبيل  ليزا  ورَوت 
ترّشحها  بطلب  تقدمت  أنها  املنتجع، 
لحضور املهرجان، بهدف الحصول عىل 
اليومية،  حياتها  من  قصرية  اسرتاحة 
منذ  الصحية  األزمة  عليها  تطغى  التي 

نحو عام.
وقالت إن هذه املرحلة »كانت منهكة«، 
ألخذ  ممتازة  »فرصة  تالياً  أنها  معتربة 
قسط من الراحة والتفكري يف العام الذي 
انرصم«. وال يمكن الوصول إال بالقارب 
أو باملروحية إىل الجزيرة، التي ال تتوافر 

عىل خدمة اإلنرتنت

 املراقب العراقي/متابعة...
أعلنت وزارة الثقافة ان التحالف الدويل لحماية 
الرتاث ىف مناطق النزاع )Aliph( ومقره جنيف، 
دوالر  ألف    700 بقيمة  منحة  عىل  وافق  قد 
كرسى  طاق  أو  قطسيفون،  قوس  لرتميم 
بيان  يف  الثقافة  وزارة  وقالت  بغداد.  جنوب 
الطوب  إن أكرب قبو من  التحالف   مشرتك مع 
يف العالم وأكرب قوس قائم بذاته تم بناؤه قبل 
انهيارات جزئية يف  عانى من  الحديث،  العرص 
عامى 2019 و 2020 وهو يف حاجة ماسة إىل 
الدعم، ويُعتقد أنه تم بناؤه بني القرنني الثالث 
ارتفاعه  يبلغ  الذى  القوس  وكان  والسادس، 
مجمع  من  جزًءا  مرتًا   26 وعرضه  مرتًا   37
قرص وكل ما تبقى من قطسيفون وهى مدينة 
للبالد. ملكية  كعاصمة  الساسانيون  حكمها 
مؤسسة  وهى   ،  Aliph تقول  البيان  وبحسب 

بعد  ما  مناطق  يف  الرتاث  تحيي  ربحية  غري 
اتصلت  العراقية  الثقافة  وزارة  إن   ، األزمات 
املساعدة،  عىل  للحصول  املايض  أكتوبر  يف  بها 
ومّولت املؤسسة تقييًما للحفظ وتوثيًقا ثالثي 
عايل  الضوئي  واملسح  بالصور  للموقع  األبعاد 
الدقة يف نوفمرب.وتابع :من خالل املنحة البالغة 
700  ألف دوالر ، يمكن لربنامج تثبيت الرتاث 
ورشكة  بنسلفانيا  لجامعة  التابع  العراقى 
ىف  اآلن  الرشوع  والتنمية  الحفظ  استشارات 
التى  السقاالت  تركيب  مثل  طارئة  إجراءات 
باملوقع  املكافئ  القوس  عن  الحمل  سرتفع 
من  املواد  وانكماش  توسع  مع  والتكيف 
تقلبات درجات الحرارة وسيتم تركيب أجهزة 
تدريب  وسيتم   ، الشقوق  لرصد  استشعار 
لآلثار  العراقي  الدولة  مجلس  من  املوظفني 

والرتاث عىل إدارة املعدات.

مهرجان سينمائي لممرضة واحدة !

زهور وأشجار 
بونزاي بقطع 

»ليغو«
الرتكيب  بألعاب  الشهرية  »ليغو«  رشكة  قامت 
البونزاي  وأشجار  األزهار  أشكال  بابتكار 
املصنوعة من قصب السكر إلضفاء البهجة عىل 
أوقاتاً  يمضون  للذين  بالنسبة  سيما  املنازل، 
النباتية  املجموعة  البيت.وتضمنت  يف  طويلة 
ونموذجاً  األزهار  باقات  كما  والزنابق  الورود 
تركيبها.وتجد  يمكن  التي  البونزاي،  أشجار  من 
تلبي تطلع  الجديدة  القطع  أن  الصانعة  الرشكة 
البالغني لطرق جديدة لالسرتخاء بعد عناء العمل 

أدى تعاون بني ماركة »بفلو« اللندنية، مع دار أزياء رقمية تدعى »ذا 
فابريكانت«، البتكار حذاء افرتايض محاط باللهب، ال يمكن انتعاله 

إال لصور تنرش عرب مواقع التواصل االجتماعي.
إىل مسح  الذي أطلق عليه »كالسيك برنينغ فور«، يستند  التصميم، 
لشهرة  سبباً  كان  التي  لو«،  »كالسيك  منصة  ألحذية  األبعاد  ثالثي 
لتناسب  تحديثها  تم  وقد  التسعينيات.  يف  غريلز«  »سبايس  فريق 
رقمية  صيغة  البتكار  تحريك  برمجية  باستخدام  اإلنرتنت  عرص 

محاطة باللهب األزرق أو األحمر.
ماركة  تتيح  التي  األوىل  املرة  هي  هذه  بأن  املصنعة  الرشكة  وتزعم 
معروفة أدوات لبس افرتاضية للبيع عرب موقعها اإللكرتوني، إضافًة 

للمنتجات الواقعية.
ومع جائحة كورونا وانخفاض عدد املناسبات الرتداء املالبس، شهد 
االهتمام باألزياء الرقمية إقباالً هائالً. وليس عىل املشرتين سوى أن 
يضعوا صورًة لهم، فتقوم الرشكة باستخدام الربمجية ثالثية األبعاد 
لـ»إلباسك رقمياً« وتصميم الحذاء املناسب للصورة املختارة، قبل أن 

تتمكن من مشاركتها عرب مواقع التواصل.

باملزيد  وعنفه  زوجها  جحود  مرصية  زوجة  قابلت 
ثالثينية  زوجة  رفضت  حيث  والوفاء،  الصرب  من 
االدعاء عىل زوجها بعدما ألقاها من الطابق الثاني 
.ونقلت  اإلسماعيلية   محافظة  يف  شقتهم  من 
إىل  منزلها  رشفة  من  للسقوط  تعرضت  التي  املرأة 
املستشفى يف حالة إعياء ومصابة بكدمات وكسور 
السابع«  »اليوم  موقع  أورد  ما  وفق  بالجسم، 
.وقال شهود عيان باملنطقة، إن مشادة وقعت بني 
الطابق  رشفة  من  خاللها  سقطت  وزوجته  الزوج 
لحي  التابعة  الجديدة  املحطة  منطقة  يف  الثاني 
ركوب  رفضت  »الزوجة  اإلسماعيلية.وأضافوا  أول 
زوجها،  برفقة  إال  وصولها  فور  اإلسعاف  سيارة 
سيارة  تحرك  بعد  الحادث  ملكان  أهلها  ووصل 
اإلسعاف«.وأكدت مصادر أمنية، أن الزوجة لم تتهم 
يف  ترغب  ولم  املنزل«،  »رشفة  من  بإلقائها  الزوج 
تحرير محرض يف قسم الرشطة حتى ال يتم القبض 

عليه أو يتخذ ضده أي إجراءات عقابية.
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مدير مدرسة يعمل في وظيفة بدوام جزئي لمساعدة طالبه المحتاجين !

أسباب مخيفة جدا
جميع  أن  إىل  العالم  أشار 
االختالفات التي شهدها كوكب 
عقود  مدى  عىل  سابقا  األرض 
أربعة  إىل  ثالثة  من  تتجاوز  لم 
ويضيف:  الثانية  من  أجزاء 
االختالفات  هذه  أن  »نعتقد 
اللب  بني  التفاعل  من  تأتي 
وقرشة  األرض  داخل  املائع 
داخلية  ظواهر  وهي  األرض«. 
لألسف  العلماء،  يستطيع  ال 
غري  بشكل  إال  مالحظتها، 
املجال  تتبع  خالل  من  مبارش 
لألرض.ونوهت  املغناطييس 
دوراند  كلوي  التقرير،  كاتبة 
الظاهرة  هذه  أن  إىل  بارنتي، 
مؤخرا  ولوحظت  ازدادت  قد 
 6 السنوات  خالل  وتحديدا 

العلماء  أرجع  حيث  األخرية، 
تقلبات  إىل  سابقا  أسبابها 
لكوكب  الجوي  الغالف  يف 
مد  األرض مرتافقة مع حاالت 
أن  أكدت  الكاتبة  لكن  وجزر، 
الوضعية الراهنة لزيادة رسعة 
مرتبطة  غري  األرض  دوران 
السابقة.ويؤكد  بالتأثريات 
العالم الفلكي: »إذا استمر هذا 
باملعدل  الكوكب  تسارع دوران 
ثانية  مليل   0.3 البالغ  الحايل 
السنوات  فإنه خالل  السنة،  يف 
القادمة،  الخمس  أو  األربع 
ثانية  طرح  إىل  نضطر  فقد 
مؤكدا  العاملي«،  التوقيت  من 
أنها املرة األوىل التي قد نضطر 
فيها لهذه العملية حيث سيتم 
الساعات  يف  التوقيت  تعديل 

بموجب  حددت  التي  الذرية 
اتفاقية دولية أبرمت سبعينات 
يضاف  حيث  املايض،  القرن 
تباطؤ  عن  للتعويض  ثوان 
السابق. يف  الكوكب  دوران 

املشكلة  أن  إىل  الكاتبة  أشارت 
إضافة  أن  يف  تكمن  األساسية 
للتوقيت  فقط  واحدة  ثانية 
التبعات.  من  العديد  له  العاملي 
تم  عندما  بيزوار،  وبحسب 
كان  العاملي،  التوقيت  إنشاء 
الهدف األساس هو استخدامه 
يف  خصوصا  املواقع،  لتحديد 
ويف  البحرية.  املالحة  مجال 
الذري  التوقيت  تصحيح  حال 
دوران  معدل  مع  ليتناسب 
األرض، فإننا بذلك نحافظ عىل 

الدقة املطلوبة.

التوقيت  عىل  ستكون  التبعات  هذه  وأوىل 
الكوكب  سكان  عليه  يعمل  الذي  العاملي 
والذي يتكون حاليا من 24 ساعة، حيث 
ثانية  إنقاص  إىل  املشكلة  هذه  ستؤدي 
واحدة من التوقيت العايل يف حال استمرار 
الكوكب حول نفسه، وهي  رسعة دوران 
مشكالت،  عدة  بني  من  واحدة  مشكلة 
يف  البيئية،  املشكالت  إىل  تصل  أن  يمكن 

حال تفاقمها.
 »Le Point« مجلة  يف  نرش  تقرير  وأشار 
أيام، إىل أن كوكب األرض  الفرنسية، قبل 

شهد يف العام املايض 2020 أقرص 28 يوما 
عام  منذ  مدة  أقرص  وهو  اإلطالق،  عىل 

إلكمال  األرض  استغرقت  حيث   ،1960
دورة حول محورها مليل ثانية ونصف 
املدة  متوسط  من  أقل  مدة  وهي  املليل 

البالغة 86 ألفا و400 ثانية فقط.
باريس،  مرصد  يف  الفلك  عالم  ويقول 
الحظنا  »لقد  بيزوار:  كريستيان 
حول  األرض  دوران  نسق  يف  تسارعا 
نفسها منذ عام 2016 وال نعرف حقا 

كيفية تفسري ذلك«.

تشعر  أنها  من  والتأكد  لطفلتك  االستماع  عليك  يجب 
باهتمامك الكامل )شرتستوك(

وضع  ويمكنهم  ويسمعونه  يرونه  ما  الكبار  يفهم  قد 
األطفال  لكن  سياقها،  يف  والعنرصية  الكراهية  أحداث 
غالبا ال يستطيعون ذلك، بل يشعرون بأنهم مكروهون 
مما  حولهم،  عمن  مختلفون  ألنهم  فقط  وقبيحون 
يؤثر عىل صحتهم العقلية والنفسية من سن 5 سنوات 
ويستمر مدى حياتهم.حتى لو لم يقل أطفالنا، فإنهم 
حدوث  من  يخافون  قد  حولهم،  من  بالعالم  يتأثرون 
أو  العمل،  إىل  ذهابنا  أثناء  سالمتنا  يهدد  سيئ  يشء 
أن يكونوا وحدهم يف مجتمع مختلف، واألهم من ذلك 
مرتبكون،  أو  خائفون  أنهم  أبدا  يخربوننا  ال  قد  أنهم 
لذلك تقدم األكاديمية األمريكية للطب النفيس لألطفال 
عددا  واألعراق  األقليات  حماية  ومنظمات  واملراهقني 

بيئات  يف  أسوياء  أطفال  لنمو  الرتبوية  النصائح  من 
عنرصية:   1- استمعي لها

رأت؟  ومن  يومها،  حول  أسئلة  طفلتك  عىل  اطرحي 
إلجاباتها،  جيدا  استمعي  املدرسة؟  يف  فعلت  وماذا 
أسئلة  بطرح  واهتمامك  استماعك  من  تتأكد  ودعيها 
أنك  من  للتأكد  قالته  يشء  تكرار  أو  تقولها،  ما  حول 
يشعر  طفلك  أن  من  صحيح.تأكدي  بشكل  سمعتيه 
باهتمامك الكامل، توقفي عن القيام باألعمال املنزلية 
أو التحدث يف الهاتف أو مشاهدة التلفزيون إذا شعرت 
بقلقه، اجليس عىل كريس أو عىل األرض لتكوني قريبة 
منه، ارخي وجهك وجسمك نحوه، وال تعبيس أو تردي 

بهمهمة، بل انظري يف عينيه واسأليه عن سبب قلقه.
2- ساعديها عىل التعبري

طفلك  والبستنة  والتلوين  الرسم  مثل  أنشطة  تشجع 

اإلبداع، كما تسمح لك بمعرفة ما يجري بداخلها  عىل 
قصائد  قراءة  كمشاركتها  ومنضبطة،  آمنة  بطريقة 
عن  والتحدث  واألمل،  والعدالة  املساواة  عن  لألطفال 
مشاعرك اإليجابية، واسأليها عن رأيها، وبماذا تشعر؟ 
وما الذي تتطلع إليه كل يوم؟ وما الذي يجعلها تشعر 
بأنها مهمة؟ وما الذي يساعدها عىل الشعور بالتحسن 
عندما تشعر بالحزن أو االنزعاج؟استمعي إىل إجابات 
باألمل  تشعر  تجعلها  التي  األشياء  وتذكري  طفلتك، 
خالل  األشياء  هذه  بعض  أو  بأحد  وقومي  واألمان، 
إنها تشعر  قال طفلتك  إذا  املثال:  األسبوع، عىل سبيل 
السلة،  كرة  مباريات  يف  تشجعينها  عندما  بأهميتها 

فاحريص عىل حضور املباراة القادمة.
3- مساعدتها عىل التكيف   :تشكل ترصفات الوالدين 
ردود أفعال أطفالهم تجاه األزمات واملشاكل، ومساعدة 

فما  األمل،  تلهمها  األزمة  مع  التكيف  عىل  طفلتك 
فرقا،  يحدث  الصعبة  األوقات  يف  تقولينه  أو  تفعلينه 

وسوف تتعلم طفلتك أنه تستطيع أن تفعل وتشعر 
الدرس  تستخرجي  كأن  نفسها،  بالطريقة 

األمل  تلمحي  أو  املحنة  من  املستفاد 
يف األيام القاسية، مما سيساعدها 

مشاعرها  عن  التحدث  عىل 
بشأن  مخاوفها  ووصف 

اليوم واملستقبل.

كيف تعّدين طفلتك لمواجهة الحياة    

الثانية من عمره، صورة  التقطت لطفل أسرتايل يف 
ألنها  مستقبله،  يف  النسيان،  عن  عصية  ستكون 
مروعة«.وبحسب  »فاجعة  عىل  شاهدة  كانت 
واقفا  بدا  ليفي  الطفل  فإن  ميل«،  »دييل  صحيفة 
عىل رمال الشاطئ، بينما كان والدُه يغطس خلفه 
مرت  إن  ما  لكن  الغربية  فكتوريا  بساحل  املياه  يف 
لحظات قليلة حتى اختفى األب دونكان عن األنظار، 
باستكشاف  يستمتع  كان  بينما  مباغت،  بشكل 
يكون  أن  العائلة  البحرية.وترجح  الحياة  روائع 
الضحية قد تعرض لوعكة مفاجئة، أثناء غطسه يف 
البحر، ثم هجم عليه القرش يف وقت الحق والتهمه.
ويف يوم الفاجعة، كان األب إىل جانب زوجته وابنه 
تلتقط  السعادة وهي  أتم  الصغري، وبدت األرسة يف 
صورا أخرى، ثم قلب سمك القرش كل يشء.وأبدت 

الزوجة تايال تأثرها برحيل دونكان، قائلة إنه كان 
الصغري. البنه  صديق  بمثابة  وعاش  طيبا،  رجال 

البحث  أجل  من  مختصة  بفرق  االستعانة  وجرت 
عن األب يف مياه البحر، لكن دون جدوى، إذ لم يجر 
لعدة  مكثف  تمشيط  إجراء  رغم  جثته  عىل  العثور 
تويف  قد  الرجل  يكون  أن  السلطات  أيام.وترجح 
بسبب طبيعي غري محدد.وقد افرتسه قرش أبيض 

تم  ذلك،  غضون  املوقع.ويف  يف  رصده  تم  كبري 
العثور عىل بعض أغراض األب الراحل يف موقع 

قريب، مثل لباس السباحة املمزق أما الجثة 
فما زالت مختفية.«

بإطالق  وزمالؤه  الراحل  أصدقاء  وقام 
وابنها  األم  أجل مساعدة  حملة تربع من 

بعد رحيل األب.

طفل يلهو على الشاطئ ووالده بين فكي قرش !

قرر مدير مدرسة أن يعمل بدوام جزئي من الساعة العارشة 
يتمثل  نبيل  هدف  لتحقيق  صباحا  السابعة  حتى  ليال 
بمساعدة الطالب املحتاجني ممن ال مأوى لهم، وذلك حسبما 
ذكر موقع »آيوتنس نيوز«.وبحسب املوقع فإن، هنري داربي 
يف  يعمل  األمريكية،  كاروالينا  ساوث  والية  يف  مدرسة  مدير 
مهمته  إىل  مبارشة  ليذهب  يخرج  ثم  مارت«،  »وول  متجر 
وجود  اكتشفت  أن  »بعد  داربي:  مدرسته.وقال  يف  األصلية 
لهم  وتقديمه  املال  جمع  قررت  مدرسته  يف  مرشدين  طالب 
حتى يجدوا مكاناً يؤويهم وبالتايل تتوفر لهم أجواء صحية 
ينامان  طالبان  لدي  كان  عامني،  »قبل  للدراسة«.وأضاف: 
تحت الجرس، وكانت هناك حالة أخرى تتمثل يف نوم أم وابنتها 
سابقة  لطالبة  صعبا  وضعا  شهدت  وكذلك  سيارتهما،  يف 
إىل  والكهرباء.وأشار  املاء  فواتري  لتدفع  ماسة  بحاجة  كانت 

أنه ملساعدة املحتاجني بدأ العمل يف أحد متاجر »وول مارت«، 
ثالث ليال يف األسبوع، حيث كان يخزن البضائع عىل الرفوف 
تعلمت  »لقد  صباًحا.وقال:   7 حتى  مساًء   10 الساعة  من 
ما إذا وجدت يديك شيئًا تفعله، افعله. لذلك جئت إىل نفيس 
وقلت، ›ربما أحتاج إىل وظيفة أخرى من حيث العمل بدوام 
جزئي«.ولدى انتشار قصته عرب مواقع التواصل االجتماعي، 
تلقى ذلك املدير النبيل تربعات من كافة أنحاء أمريكا قدرت 
بمئة ألف دوالر، وباإلضافة إىل ذلك تربع متجر »وول مارت« 
أيضا بخمسني ألف دوالر أمريكي لصالح املدرسة التي يعمل 

فيها داربي.

حذاء افتراضي مشتعل لوسائل التواصل !
 تعاون عراقي – دولي إلنقاذ
»طاق كسرى« من االنهيار

  ألقاها زوجها من الطابق
 الثاني وترفض معاقبته !

تجبر طفلها على ارتداء مالبس 
الفتيات لزيادة عدد متابعيها !

يرتدي مالبس  لطفل سعودي  متداولة  لقيت صورة 
طفلها  األم  أجربت  أن  بعد  واسعاً،  غضباً  فتيات، 
عدد  زيادة  بغية  املالبس، وتصويره  هذه  ارتداء  عىل 
ارتداء  الصورة،  ووثّقت  صفحتها.    عىل  املتابعني 
ونرش  بتصويره  والدته  وقيام  فتيات  ملالبس  الطفل 
لزيادة  منها  محاولة  يف  التواصل،  قنوات  عىل  ذلك 
التواصل  رواد  أبدى  الذي  األمر  املتابعني،  أعداد 
وتعاطفهم  تجاهه،  الشديد  غضبهم  االجتماعي 
األرسي  العنف  بالغات  مركز  وتفاعل  الطفل.    مع 
االجتماعية  والتنمية  البرشية  املوارد  لوزارة  التابع 
حالياً  يجرى  أنه  وأكد  الواقعة،  هذه  مع  السعودية، 

العمل عىل إتمام اإلجراءات الالزمة بشأن الواقعة.

دقق العلماء يف ظاهرة غريبة تصيب كوكبنا الذي تعيش عليه البرشية وجميع أشكال الحياة التي اكشفت 
يف  قلقا  سبب  ما  بشكل غريب،  نفسه  األرض حول  دوران كوكب  تزاد رسعة  حيث  الكون،  يف  اليوم  حتى 

حول  األرض  دارت  العلمية،  التقارير  املشكلة.وبحسب  هذه  وأسباب  تبعات  حول  العلمية  األوساط 
محورها برسعة وصفت بأنها »غري معتادة« خالل العام املايض 2020، حيث ستتسبب هذه املشكلة 

يف حال ازديادها بتبعات كثرية لم تحسم بعد.

ظاهرة غريبة تثيرالقلق في األوساط العلمية.. األرض دارت حول نفسها بسرعة كبيرة


