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روحاني: أميركا ستستسلم مرغمة
 أمام اإليرانيين

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب محمد البلداوي، امس 
االثنني، ان الحشد الشعبي صمام 
امان ولواله ملا جلس املس�ؤولون 

عىل الكرايس.
ترصي�ح  يف  البل�داوي،  وق�ال 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
العراق�ي«، ان” املوقف الحكومي 
من الهجمات املتكررة عىل مواقع 
الحشد الشعبي والجيش ضعيف 
ج�دا وال يليق بالعراق كدولة ذات 
س�يادة”، مؤك�دا، ان” الحكومة 
مطالب�ة بموق�ف ق�وي وح�ازم 
ومن�ع االنته�اكات املتك�ررة من 
الس�يادة  الق�وات االجنبي�ة عىل 

العراقية”.
ال  االنته�اكات  ان”  واض�اف، 
تنحرص يف القوات االمريكية فقط 
فق�وات التحالف املزعومة ايضا ، 

والتدخ�ل والهجمات الرتكية عىل 
ش�مال الع�راق بحج�ة محارب�ة 
عنارص العمال الكردستاني يشء 
االس�تغراب ويعط�ي طابع  يثري 
الضعف للقوات العراقية سواء يف 

الحكومة او يف االجهزة االمنية”.
وطال�ب »الحكوم�ة بالك�ف عن 
واالرتق�اء  والالمب�االة  التف�رج 
بالقرار السيادي اىل مستوى يليق 
بالجمهوري�ة العراقي�ة وحف�ظ 
هيب�ة الدولة وح�ث وزرائها عىل 
توحي�د الخط�اب الوطن�ي تجاه 

القضايا السيادية”.
واش�ار اىل ان »الحش�د الش�عبي 
صم�ام االم�ان ول�واله مل�ا جلس 
املس�ؤولون ع�ىل ك�رايس الحكم 
لذل�ك البد لهم م�ن تقدير املوقف 
ونب�ذ  الحش�د  ع�ن  والدف�اع 

االعتداءات التي يتعرض لها«.

نائب: لوال الحشد لما جلس 
المسؤولون على الكراسي

المراقب العراقي/ بغداد...
توق�ع الخبري االقتصادي راس�م 
العكيدي، امس االثنني، أن س�عر 
رصف ال�دوالر ق�د يرتف�ع ف�ور 

إقرار املوازنة  اىل 1500 دينار.
ترصي�ح  يف  العكي�دي  وق�ال 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
العراق�ي« ان »املوازن�ة ح�ددت 
اط�ار س�عر رصف ال�دوالر عند 
1450 دين�ار مقاب�ل كل دوالر«، 
تق�ود  »الحكوم�ة  ان  اىل  الفت�ا 
تعويم مدار للدوالر، وهذا يحدث 
يف الدول التي تحت�اج اىل عملتها 
ع�ىل عكس م�ا يح�دث يف لبنان 
اخ�رى  عربي�ة  ودول  وم�رص  
التي تحاول الس�يطرة عىل ملف 

الدوالر«.
وبني ان »االطار العراقي يس�عى 
من خالل س�عر ال�رصف الجديد 
اىل خل�ق ايجابيات منه�ا ايقاف 
تهريب ال�دوالر خ�ارج  الحدود، 
واعط�اء دفع�ة اق�وى للمنت�ج 
تف�اوت  ناحي�ة  م�ن  العراق�ي 

»لك�ن  موضح�اً  االس�عار«، 
باملقابل ف�أن الحكومة لم تقدم 
ش�يئاً للمترضري�ن م�ن ارتفاع 
االس�عار خاصة امل�واد الغذائية، 
التي  االخ�رى  البضائ�ع  وبقي�ة 
لي�س له�ا اي بدي�ل يف االس�واق 
العراقية وهذا من اكرب السلبيات 

املوجودة االن«.
ولفت اىل ان »زيادة اسعار النفط 
ستزيد الدوالر يف قبضة الحكومة 
العراقية، ولكنها ستبقى بحاجة 
اىل الدينار العراقي، لذا ستضطر 

اىل بيعه«.
س�يكون  »االم�ر  ان  اىل  واش�ار 
مختلفا اذا كانت مبيعات العراق 
الشهرية من النفط  ما بني 7-6 
مليارات دوالر اذ ستؤمن خاللها 
الروات�ب ولن يح�دث تعثر جديد 
ويتحقق فائض يسهم يف سحب 
الكتلة النقدية بشكل اكرب لتصل 
اىل نس�بة 50% م�ن مجموعه�ا 
العام وبذلك تؤم�ن دفع الرواتب 

دون اي اشكاالت لالقرتاض«.

خبير يتوقع وصول سعر الدوالر 
إلى »1500« دينار

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
محمد هاش�م )س�ائق أجرة( ما زال يبحث 
ع�ن موظف ليكفله من أج�ل الحصول عىل 
ق�رض لرشاء وحدة س�كنية , لكن بحثه لم 
يحقق هدفه بسبب مخاوف املوظف الكفيل 
من نكول أصحاب القروض , وبالتايل يتحمل 
أعباءه هو وحده يف ظ�ل إجراءات مرصفية 
قاهرة ,فهو أي هاشم يؤكد أن الفائدة رغم 
كونها 4% عىل قرض رشاء الوحدة السكنية 

كبرية كون املبلغ املقرتض هو اآلخر كبري .
ويواصل حديثه أنه اليستلم املبلغ كامال، بل 
سيتم استقطاع العمولة أو الفائدة املركبة ، 
هذا املشهد قرب أحد فروع مرصف الرافدين 
، ه�و نم�وذج لكثري من املواطن�ني الراغبني 
بالحصول عىل القروض، ولكن ما يعاب عىل 
البن�ك املرك�زي ومرصيف الرافدين والرش�يد 

هي االزدواجية يف التعامل مع املقرتضني .
املفوضية العليا لحقوق االنس�ان شخصت 
هذه االزدواجي�ة والتي تعود ألس�باب فيها 
الكث�ري م�ن املجامالت لبعض الش�خصيات 
املتنفذة التي تقرتض لبناء مشاريع سكنية 
, فقد أكدت املفوضي�ة قائلة: إن “القروض 
التي تمنح لغرض بناء املجمعات الس�كنية 
االس�تثمارية والق�روض الت�ي تمن�ح م�ن 
املص�ارف لغرض رشاء بيوت س�كنية فيها 
أن  مبين�ة  الواض�ح”،  التميي�ز  م�ن  ن�وع 
“الفوائ�د معدومة يف ه�ذه املجمعات بينما 
تص�ل م�ن 2 اىل 4 باملئ�ة ل�رشاء الوح�دات 

السكنية”.
وأضاف�ت املفوضية أن “الرشوط املوضوعة 
ل�رشاء ال�دور “تعجيزي�ة” إذ يحتاج طالب 
الق�رض إىل س�ند أو فت�ح بي�ان وه�ذا غري 
ممكن دون دفع مال للبائع”، مش�رياً إىل أنه 
من خالل اطالعنا عىل بعض العقود الحظنا 
إجحافاً واضح�ا يف بنودها وفروض رشوط 
قاس�ية ع�ىل املش�رتي واس�تغالل حاج�ة 

املواطنني من قبل الباعة”.
ويف ه�ذا الش�أن يؤك�د املخت�ص بالش�أن 
االقتصادي س�امي س�لمان , أن االزدواجية 

واضح�ة يف عم�ل البنك املرك�زي ومصارفه 
الحكومي�ة , فه�و يمنح ماليني ال�دوالرات 
كق�روض للمس�تثمر والذي ه�و يف معظم 
االحيان من الش�خصيات السياسية وبدون 
فائ�دة , بينم�ا تص�ب املص�ارف الحكومية 
غضبه�ا ع�ىل املواطن واملوظف س�وية  من 
خ�الل رشوط تعجيزي�ة يف مقدمتها س�ند 
مللكي�ة البي�ت م�ن أج�ل إقراضه وه�و أمر 

مستحيل...
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المصارف وازدواجية التعامل .. قروض 
ألصحاب المشاريع وقيود على المواطن 

فضيحة مدّوية أبطالها مستشارون 
حكوميون ومسؤولون في »وزارة النكبة«

عراقيون غاضبون يمّزقون صورة »النمر الورقي« 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ماي�زال س�يناريو الفش�ل يالح�ق 
يف  الكاظم�ي  مصطف�ى  حكوم�ة 
مختل�ف امللفات التي كلفت بها منذ 
توليه رئاس�ة ال�وزراء، حت�ى بات 
العراقيون أم�ام خطر محتوم يهدد 
بحص�د أرواح املاليني منه�م، جراء 
التف�ي املفاج�ئ لس�اللة كورونا 

الجديدة.
وأم�ام هذا الخط�ر الحتمي لم تجد 
املستش�ارين  وفري�ق  الحكوم�ة 
الخ�اص بالكاظم�ي، ح�اًل س�وى 
قط�ع أرزاق أصحاب الدخل املحدود 
وتجويع الفق�راء، عرب فرض حظر 
عىل التجوال بذريعة الحد من انتشار 

الوباء وتقليل عدد اإلصابات.
ويف املقابل ل�م يتلَق أي عراقي حتى 
اآلن، جرع�ة واح�دة م�ن اللقاحات 
الصح�ة  منظم�ة  ل�دى  املعتم�دة 
العاملي�ة، نتيج�ة فش�ل الحكوم�ة 
ووزارة الصحة عىل وج�ه التحديد، 
بالتفاوض عىل جلب تلك اللقاحات، 
للحيلولة دون وق�وع كارثة برشية 
محدقة، يف الوقت الذي حصلت فيه 
بل�دان تعاني م�ن فق�ر مدقع عىل 
كميات كبرية من اللقاحات املعرتف 

بها.
ولم يق�ف التده�ور الصح�ي الذي 
تس�ببت به سياسات الكاظمي عند 
ه�ذا الحد فق�ط، بل عم�دت وزارة 
الصح�ة مؤخ�راً إىل »التحايل« عىل 
العراقيني، عرب نرش بيانات مقتضبة 
تتضم�ن معلوم�ات ع�ن تس�لمها 
»الدفعة األوىل« من اللقاح الصيني، 
يف محاولة لصن�ع »انتصار وهمي« 

لحكومة الناشطني واملدونني.
ول�م يتس�نَّ للعراقي�ني االطالع عىل 

حقيقة ه�ذا »التحاي�ل«، لوال قيام 
بغ�داد  ل�دى  الصيني�ة  الس�فارة 
بكش�ف حقيقة األم�ر، عرب تغريدة 
نرشته�ا عىل حس�ابها الرس�مي يف 
مواقع التواصل االجتماعي »تويرت« 
الت�ي  األوىل«  »الدفع�ة  أن  ليتض�ح 
تبّجح�ت به�ا وزارة الصحة، عبارة 
عن »هدي�ة« تقدمت بها جمهورية 
الصني الشعبية كمساهمة انسانية 
لب�الد ما ب�ني النهرين، الت�ي تمتلك 
م�وارد برشي�ة ومادي�ة ضخم�ة، 
ت�رشف ع�ىل إدارته�ا حفن�ة م�ن 

الذي�ن  الحكومي�ني  املستش�ارين 
يعرف بعضهم بوالئه الخارجي.

غضب�اً  العراقي�ون  واستش�اط 
ج�راء م�ا وصف�وه ب�«االس�تهتار 
الحكوم�ي« بحياته�م، ومح�اوالت 
التحاي�ل ع�ىل ال�رأي الع�ام الت�ي 

ينتهجها مصطفى الكاظمي. 
وصحفي�ون  مدون�ون  ون�رش 
ومثقف�ون وكت�اب، تدوينات صبوا 
خالله�ا ج�ام غضبهم عىل الفش�ل 
الحكوم�ي املرتاك�م، وس�ط صمت 
إعالم�ي مطب�ق، األم�ر ال�ذي عزاه 

مراقب�ون إىل »رشاء ذم�م« العدي�د 
م�ن مالك�ي املؤسس�ات اإلعالمية، 
بهدف التغايض عن أخطاء وعثرات 
الحكوم�ة وتلمي�ع صورة رئيس�ها 
»نم�راً  العراقي�ون  يعت�ربه  ال�ذي 
ورقي�اً«، ال يس�تطيع إدارة ناحي�ة 

صغرية يف أطراف البالد.
وف�ق ذل�ك يق�ول املحلل الس�يايس 
وائل الركاب�ي ل�«املراقب العراقي«، 
إن »فش�ل الحكوم�ة بتوف�ري لقاح 
مضاد لفريوس كورونا، يمّثل واحداً 
من اإلخفاقات التي تضاف للفش�ل 

أن  مبين�اً  املرتاك�م«،  الحكوم�ي 
»الحكومة أخفقت يف إدارة األزمات 
االقتصادي�ة واألمني�ة، ب�ل وحت�ى 
الصحية التي أصبحت محل اهتمام 

دويل كبري«.
ويضيف الركابي أنه »كان يفرتض 
أن تتعاطى الحكومة مع ملف جلب 
اللقاح�ات ع�ىل غ�رار ال�دول التي 
حصلت عليها، السيما أن بعض تلك 
الدول أقل شأناً من العراق وأضعف 

قدرة عىل الرشاء«.
الفس�اد  »منظوم�ة  أن  وي�رى 

مس�تمرة يف االس�تخفاف بالشعب 
أن  مؤك�داً  ودمائ�ه«،  العراق�ي 
»الحكوم�ة ال تأبه ألعمار العراقيني 
الذين ينتظرون منها موقفاً أبوياً«.

وي�ردف الركاب�ي قائ�اًل إن »هناك 
ضغوطا تمارس�ها الواليات املتحدة 
ع�ىل الع�راق لتمري�ر لق�اح فايزر، 
حي�ث اش�رتطت الرشك�ة املصّنعة 
للق�اح حص�ول موافق�ة برملاني�ة 
قب�ل تزوي�د العراق ب�ه«، معترباً أن 
»ه�ذا االلتفاف يأتي من أجل فرض 

رشوط معينة«.
ويأت�ي ذل�ك يف الوقت ال�ذي أعلنت 
في�ه لجن�ة الصح�ة النيابي�ة، عن 
وجود ق�رار بف�رض حظر ش�امل 
عىل التجوال ملدة أسبوع، ابتداًء من 
يوم الخميس املقبل يف عموم البالد، 
وم�ن ثم العودة بع�د ذلك إىل الحظر 
الجزئ�ي مج�دداً، دون وجود تحرك 
ملم�وس ل�دى الفري�ق الحكوم�ي 
ملعالج�ة أوض�اع أصح�اب الدخ�ل 
املحدود، الذين ستجردهم الحكومة 

بهذا القرار من لقمة عيشهم.
ويف خض�م ذل�ك تتقاطر أنب�اء من 
تفي�د  االط�الع،  واس�عة  مص�ادر 
بأن ق�رار الحظر لم يتخ�ذ كإجراء 
اح�رتازي يح�د من تف�ي فريوس 
كورون�ا، وإنم�ا ال يعدو ع�ن كونه 
ق�راراً ارتجالي�اً، الغاي�ة منه تأمني 
الزي�ارة املرتقب�ة التي يس�عى بابا 
الفاتيكان إلجرائها إىل العراق قريباً.

ويوحي ذل�ك وفقاً ملراقب�ني، بعجز 
حكوم�ي ع�ن إدارة املل�ف األمن�ي 
وتأم�ني ه�ذه الزي�ارة، الت�ي طاملا 
َتغنَّ�ى بها الكاظمي ومستش�اروه، 
لتصويرها عىل هيأة إنجاز حكومي 

ُيحسب ل�«الناشط البولييس«.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
أث�ار موضوع رفع فقرة »قان�ون املوازنة« من 
جدول أعمال جلس�ة مجلس الن�واب وطرحها 
للتصويت استغراب الكثري من أعضاء الربملان، 
وسط تضارب الترصيحات بني الكتل السياسية 
حول حس�م غالبية فقرات القانون باس�تثناء 

الفقرة املختصة بحصة إقليم كردستان.
ن�واب طالب�وا هي�أة رئاس�ة مجل�س النواب، 
بع�رض القان�ون أم�ام الربملان، وجع�ل الكتل 
املوازن�ة  أم�ر واق�ع وتمري�ر  أم�ام  الكردي�ة 

باألغلبية.
ول�م تح�دد هيأة الرئاس�ة ، أي س�بب يجربها 
أو يمنعها م�ن عدم إدراج قان�ون املوازنة عىل 

جدول أعمال جلسات الربملان املقبلة.
وتأتي تل�ك الترصيحات بعد تأكي�دات من قبل 
اللجن�ة املالي�ة عىل إتم�ام القانون م�ن قبلها 
بع�د إجراء التعديالت الالزم�ة عليه وهو جاهز 
للتصويت، فيما أش�ارت اىل أن الفقرة الوحيدة 
التي لم تحسم هي حصة إقليم كردستان وذلك 
بس�بب عدم تس�ليم حكوم�ة االقلي�م إيرادتها 

النفطية.

واعت�رب النائ�ب ع�ن دول�ة القان�ون منص�ور 
البعيجي، أن تأخري إقرار قانون املوازنة اىل اآلن 
بالرغ�م من جاهزيت�ه للتصويت ه�و أمر غري 
مقبول وس�يرض باقتصاد البلد وقوت الش�عب 
وسيس�بب أزمة كبرية ع�ىل اعتبار أن كل يشء 
متعط�ل بس�بب عدم إق�رار املوازن�ة والجميع 

يرتقب إقرارها بأرسع وقت.
وأضاف البعيجي، أنه من غري املقبول أن تعطل 
موازن�ة البلد بس�بب حكومة إقليم كردس�تان 
التي ترفض أن تس�لم إيراداته�ا وتريد أن تأخذ 
فق�ط وه�ذا االمر لن نس�مح ب�ه نهائي�ا ألنه 
م�ن غ�ري املمك�ن أن نعطي حص�ة اىل حكومة 

كردستان عىل حساب محافظاتنا املحرومة.
ويف الوقت ذاته وجه نواب دعواتهم اىل رئاس�ة 
مجل�س النواب بعرض قانون املوازنة بجلس�ة 
علنية أمام الش�عب وت�رك االمر اىل ممثليه  من 
أجل أن يتم التصويت عليه وإنهاء هذه االزمة، 
مبين�ني أن�ه إذا كان�ت حكوم�ة اإلقلي�م تري�د 
حصته�ا فعليها أن تس�لم إيراداتها إذ بدون أن 
تسلم النفط واإليرادت االخرى لن يتم التصويت 

عىل حصة االقليم نهائيا.
وب�دوره لفت عض�و اللجن�ة املالي�ة الربملانية 
جمال كوجر، اىل عدم وصول أي إش�عار بموعد 
انعقاد جلس�ة مجلس النواب بشأن التصويت 
ومناقشة بنود املوازنة التي تم تعديلها من قبل 

اللجنة املالية...

تفاصيل اوسع صفحة 2

الموازنة تواصل الغرق في »بحر« 
الخالفات وخيار األغلبية قارب النجاة

5

4

عندما ال تقبل الحوراء زينب 
عزاءكم.!

الفتح يدعو الحكومة لحماية أبناء الحشد من الجرائم األمريكية 
المراقب العراقي/بغداد ...

دع�ا تحال�ف الفت�ح، ام�س االثن�ني، 
الحكومة لحماية ابناء الحشد الشعبي 

من الجرام االمريكية.
وذكر التحال�ف يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »قوات الحش�د الش�عبي 
املرابط�ة يف الحدود العراقية الس�ورية 
تعرضت اىل اعت�داء آثم من قبل القوات 
االمريكي�ة وه�ي تداف�ع ع�ن الع�راق 
وس�يادته وكرامت�ه ومقدس�اته امام 
ق�وى ال�رش الظالمية االرهابي�ة صوناً 

للع�رض وحفظاً للمقدس�ات بدون اي 
مربر او مسوغ لهذه الجريمة النكراء«، 
الرضب�ات  يف  »التحقيق�ات  ان  مبين�ا 
االخ�رية س�واًء ع�ىل اربي�ل او املنطقة 
الخ�رضاء ل�م تكتم�ل بعد ال م�ن قبل 
الحكوم�ة العراقية وال من قبل حكومة 

االقليم«.
واض�اف ان »ه�ذه الجريم�ة ت�دل عىل 
ان الق�وات االمريكي�ة هي نفس�ها لن 
البي�ت  االدارات يف  تتغ�ري وان تغ�ريت 
االبي�ض، لذا فع�ىل الحكوم�ة العراقية 

الالزم�ة  االج�راءات  كاف�ة  تتخ�ذ  ان 
لحماية ابناء الحش�د الشعبي من هذه 
الجرائم البش�عة وتدي�ن هذه العمليات 
االثمة بش�دة وال خيار امامنا للحفاظ 
عىل دماء ابنائنا يف الحش�د الشعبي اال 
بخروج قوات التحالف من العراق التي 
تحولت مهمتها من محاربة االرهاب اىل 
استهداف الحش�د وهذه ليس الجريمة 
س�بقتها  ب�ل  ارتكبته�ا  الت�ي  االوىل 
العرشات من هذه الجرائم البشعة التي 
راح ضحيته�ا املئات من ابناء الحش�د 

الشعبي بني شهيد وجريح .«
الخارجي�ة  »وزارة  التحال�ف  وطال�ب 
العراقي�ة باب�الغ مجل�س االم�ن فوراً 
برس�الة واضح�ة تطالب فيه�ا بانهاء 
مهمة هذه الق�وات يف العراق خصوصاً 
ان هذه القوات القتالية ال يوجد لها اي 

غطاء قانوني او دستوري«.
واع�رب التحال�ف ع�ن أمل�ه م�ن : ان 
»يتخذ القضاء العراقي كافة االجراءات 
القانونية لتقديم ش�كوى ضد مرتكبي 
هذه الجريم�ة النكراء حفظ�اً لحقوق 

ابنائن�ا الش�هداء »، مهيب�ا : »بكاف�ة 
القوى الوطنية ان تتخذ موقفا ً موحداً 
مرشف�ًا للدف�اع ع�ن الدم�اء العراقية 
وص�ون الس�يادة الوطني�ة وال تنط�ي 
عليهم االكاذيب االمريكية بان الرضبة 
الس�ورية  االرايض  عم�ق  يف  حصل�ت 
لتربير جريمتها النكراء يف سفك الدماء 
العراقية وعىل ابنائنا يف االجهزة االمنية 
كافة جيشاً وحشداً ورشطة ومكافحة 
االره�اب والبيش�مركة املحافظ�ة عىل 

تماسكها ووحدتها«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
اك�د النائب عن تحال�ف الفتح ثامر ذيبان ، ام�س االثنني، ان دماء 
الشهداء لن يذهب هدراً وسنرد عرب اخراج قوات االحتالل األمريكي 

من العراق .
وقال ذيبان يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان »هناك 
رضورة ع�ىل مواصلة الحش�د الش�عبي عمليات�ه يف مالحقة فلول 
داع�ش اإلجرامي ومنعه من تس�لل الحدود الس�ورية العراقية من 

أجل ضمان امن بالدنا وشعبنا ».
واضاف أن »دماء ش�هدائنا  يف الحش�د واالجه�زة االمنية لن تذهب 
هب�اء “، مضيفا ان ال�رد املقبل هو االس�تمرار باملطالب�ة باخراج 

القوات األجنبية وعىل رأسها األمريكية«.
يش�ار اىل ان الربملان العراق�ي كان قد اصدر قراراً مطلع عام 2020 

دعا فيه اىل رضورة جدولة اخراج القوات االجنبية من العراق.

برلماني : دماء الشهداء
 لن تذهب هدرا 

6 احمد: الطلبة كان 
يستحق نتيجة افضل 

امام الصناعات
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مطالبات بتمريرها وفقًا »لألغلبية«

رئاسة البرلمان تجامل الكرد وتعطل الموازنة 
وكتـــل سيــاسيـــة تحـــذر

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
أثار موضوع رفع فقرة »قانون 
أعم�ال  ج�دول  م�ن  املوازن�ة« 
جلس�ة مجلس النواب وطرحها 
اس�تغ�����راب  للتص���وي�ت 
الكثري م�ن أعض����اء الربملان، 
وس�ط تضارب الترصيحات بني 
الكت�ل السياس�ية حول حس�م 
غالبية فقرات القانون باستثناء 
الفق�رة املختصة بحص�ة إقليم 

كردستان.
نواب طالبوا هيأة رئاسة مجلس 
الن�واب، بع�رض القان�ون أمام 
الربمل�ان، وجعل الكت�ل الكردية 
أم�ام أمر واقع وتمري�ر املوازنة 

باألغلبية.
ول�م تحدد هي�أة الرئاس�ة ، أي 
س�بب يجربه�ا أو يمنعه�ا من 
ع�دم إدراج قان�ون املوازنة عىل 
ج�دول أعمال جلس�ات الربملان 

املقبلة.
وتأت�ي تل�ك الترصيح�ات بع�د 
تأكي�دات من قب�ل اللجنة املالية 
القان�ون  إتم������ام  ع�ىل 
إج�راء  بع�د  قبله�ا  م������ن 
التعدي�الت الالزم�ة علي�ه وهو 
جاه�ز للتصويت، فيما أش�ارت 
الت�ي  الوحي�دة  الفق�رة  أن  اىل 

ل�م تحس�م ه�ي حص�ة إقلي�م 
كردس�تان وذل�ك بس�بب ع�دم 
تس�ليم حكومة االقليم إيرادتها 

النفطية.
الن���ائ�ب ع�ن دول�ة  واعت�رب 
البعيج�ي،  منص�ور  القان�ون 
قان������ون  إق�رار  تأخ�ري  أن 
م�ن  بالرغ�م  اآلن  اىل  املوازن�ة 
للتص����وي�ت  جاهزيت����ه 
أم�ر غ�ري مقب�������ول  ه�و 
وس�يرض باقتص�اد البل������د 
وقوت الش�عب وسيس�بب أزمة 
كب�رية ع�ىل اعتب�����ار أن كل 
يشء متعط�����ل بس�بب عدم 
والجمي�ع  امل����وازن�ة  إق�رار 
ب�أرسع  إقراره�ا  يرتق�����ب 

وقت.
وأض�اف البعيجي، أن�ه من غري 
املقب�ول أن تعطل موازن�ة البلد 
بس�بب حكومة إقليم كردستان 
الت�ي ترفض أن تس�لم إيراداتها 
وتري����د أن تأخ�ذ فقط وهذا 
االمر لن نس�مح ب�ه نهائيا ألنه 
من غ�ري املمك�����ن أن نعطي 
اىل حكوم�ة كردس�تان  حص�ة 
ع�ىل حس�����اب محافظاتن�ا 

املحرومة.
ن�واب  وج�ه  ذات�ه  الوق�ت  ويف 

مجل�س  رئاس�ة  اىل  دعواته�م 
املوازنة  النواب بع�رض قان�ون 
بجلس�ة علني�ة أم�ام الش�عب 
وترك االم�ر اىل ممثليه  من أجل 
أن يت�م التصويت علي�ه وإنهاء 
أنه  االزم�������ة، مبينني  هذه 
إذا كان�ت حكوم�ة اإلقليم تريد 
حصته�ا فعليها أن تس�ل����م 
تس�لم  أن  ب�دون  إذ  إيراداته�ا 
النف�ط واإليرادت االخرى لن يتم 
االقليم  التصوي�ت ع�ىل حص�ة 

نهائيا.
اللجن�ة  عض�و  لف�ت  وب�دوره 
املالي�ة الربملانية جم�ال كوجر، 
اىل عدم وصول أي إشعار بموعد 
انعق�اد جلس�ة مجل�س النواب 
بش�أن التصويت ومناقشة بنود 
املوازنة التي تم تعديلها من قبل 
اللجنة املالية، فيما أش�ار اىل أن 
جمي�ع التعديالت الت�ي تمت يف 
الحكومة  املرس�لة م�ن  املوازنة 
ل�م تدخل يف خان�ة القوانني وما 
زالت مج�رد ق�رارات قابلة لكل 
االحتم�االت عند انعقاد جلس�ة 

الربملان.
ورجح نائب رئيس لجنة مراقبة 
الربنامج الحكومي محمد كريم 
املوازنة خالل األس�بوع  تمري�ر 

الج�اري س�واء تم االتف�اق مع 
اإلقلي�م م�ن عدم�ه, مش�ريا اىل 
أن رفع احتس�اب س�عر برميل 
نتيج�ة  ج�اء   $  45 اىل  النف�ط 

ارتفاع أسعار النفط.
وللحدي�ث ح�ول ه�ذا املوضوع 
أكد النائ�ب وليد عبد الحس�ني، 
أن »ملف قان�ون املوازنة، مازال 
يواج�ه جمل�ة من االم�ور منها 
ماه�و متعل�ق بمش�كلة حصة 
كردس�تان م�ن جه�ة، وكذل�ك 
لبعض النق�اط املهمة من جهة 

أخرى«.
وق�ال عبد الحس�ني، يف ترصيح 
ل� »املراقب العراقي« إن »اللجنة 
املالية سبق لها أن حسمت ملف 
املوازنة وأخربت الرئاس�ة بذلك، 
لك�ْن هن�اك اتفاق داخ�ل أروقة 
املجلس تؤكد عدم امليض بتمرير 
القانون ما لم يتم إرضاء جميع 
االط�راف، لك�ون املوازن�ة ملكا 
لجمي�ع أف�راد الش�عب العراقي 

وليس لفئة معينة«.
وأش������ار ال���ى أن »هن�اك 
تعديالت مس�تمرة عىل القانون، 
املناقش�ات  تس�تمر  فيم�����ا 
والح�وارات ح������ول حص�ة 

اإلقليم«.

تغريدة

الصحفي مازن الزيدي

 وزارة الدف���اع تنض���م الى 
اي  عن  للتنصل  الداخلي���ة 
تنسيق »عراقي- امريكي« 

في القصف االخير.
من  تضم  الت���ي  الحكومة 
المقاومة باإلرهاب؛  يصف 
بأجمعها  متهمة  ستكون 
بالتخابر لقتل مجاهدينا!

املراقب العراقي/ دياىل...
واص�ل اللواء ٢٣ للحش�د الش�عبي، امس اإلثن�ني، عملية 
تطه�ري مناطق خانقني يف دياىل، فيما كش�ف عن مالحقة 
ع�دد من الجماع�ات االرهابية.وقال آمر اللواء ٢٣ بش�ري 
العنبك�ي يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، ان 
»قوة من الفوجني الثاني والثالث واالس�تخبارات يف اللواء 
٢٣ بالحش�د واصل�ت تفتيش زور نه�ر الوند يف خانقني«.
وأض�اف العنبك�ي ان “قواتن�ا تالح�ق بقاي�ا داع�ش يف 

املنطقة، للقضاء عليهم وتطهريها من دنس اإلرهاب«.

الحشد الشعيب يواصل مالحقة 
الدواعش يف عدد من مناطق دياىل

الداخلية تعلن العثور عىل متفجرات 
وصواريخ يف صحراء االنبار

املراقب العراقي/ االنبار...
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س االثن�ني، العث�ور عىل صواري�خ ومواد 
متفج�رة يف صح�راء االنبار.وقال�ت ال�وزارة، يف بيان، تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »قيادة ح�رس الحدود املنطقة الخامس�ة 
اعلنت عن تمكن قوة مش�رتكة تابعة لها م�ن العثور عىل ٢٢ صاروخ 
RBG، و٣7 صاروخ SPG9، و ٢5 حش�وة له يف صحراء االنبار«.وبينت 
القي�ادة، أن »قوات ل�واء حرس ح�دود الخامس/ اس�تخبارات اللواء 
وخالل عملية اس�تباقية وبناًء عىل معلومات اس�تخباراتية عثرت عىل 

املواد املتفجرة«، مشرية اىل »رفعها دون تسجيل أي حادث«.
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تزامنا مع عيد المعلم.. المالية ترسل تمويل 
رواتب تربية البصرة بعجز يتجاوز 2.9 مليار

نائبة تحذر: االنتهاك األميركي قد يفتح الباب أمام دول أخرى

املراقب العراقي/ البرصة...
أعل�ن مدي�ر حس�ابات تربي�ة محافظة 
البرصة مناف الغراوي، امس االثنني، عن 
إرس�ال وزارة املالية مبالغ تمويل رواتب 
ش�هر ش�باط للمالكات الرتبوي�ة بعجز 
مق�داره ملياري�ن و 984 ملي�ون دينار، 
محم�اًل ال�وزارة مس�ؤولية تأخر رصف 

رواتب هذه الفئة من املوظفني. 
وقال الغراوي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إنه »واثناء توجهه بمعية مدير 
عام الرتبية إىل وزارة املالية لغرض إكمال 
التمويل وإستحصال الفرق كون املديرية 
التستطيع رصف رواتب لفئة دون أخرى 
خاص�ة وان الجمي�ع يس�تحق وبحاجة 
إىل الرات�ب الش�هري، الفت�ا إىل »تأم�ني 
لقاء يوم غد مع مدير حس�ابات الوزارة 

ملناقشة امللف«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ادانت األمني العام لحركة بالدي الوطنية 
النائب�ة زه�رة البح�اري ام�س االثن�ني، 
االنته�اك االمريك�ي للس�يادة العراقي�ة، 
محذرة م�ن أن اس�تمرار انته�اك حرمة 
الس�يادة العراقية ع�رب الوجود األمريكي 

سيفتح الباب امام دول اخرى.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  البج�اري،  وقال�ت 

»املراق�ب العراقي« إن »جمي�ع االطراف 
السياس�ية مدع�وة للعمل بش�كل رسيع 
م�ن اج�ل حماي�ة الس�يادة الوطني�ة«، 
معت�ربة ان »تكرار االعت�داءات األمريكية 
عىل ابنائن�ا من القوات األمنية والحش�د 
الش�عبي املرابطني عىل الح�دود العراقية 
الس�ورية يش�كل تهدي�دا واضح�ا بعدم 

اعرتاف واشنطن بسيادة العراق«.

وأضاف�ت أن »حماي�ة العراق ب�را وبحرا 
عات�ق  ع�ىل  مناط�ة  مس�ؤولية  وج�وا 
الحكوم�ة التنفيذي�ة ورئاس�ة مجل�س 
ال�وزراء ووزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة«، 
الخروق�ات  »اس�تمرار  أن  اىل  مش�رية 
االمريكية لس�يادة العراق س�يفتح الباب 
أم�ام دول اخ������رى انته�اك س�يادة 

البالد«.

كيف تعاملت الحكومة العراقية مع 
استهداف الحشد من قبل األميركان ؟
لم تكن الحكومة العراقية موفقة يف التعامل مع االعتداء الذي 
تم عىل اللواء )46( حش�د شعبي مساء يوم الخميس الفائت 
،حي�ث بدت وكأن األم�ر اليهمها وغري معنية ب�ه ،وأن الذين 

طالهم االستهداف من شعب آخر وليس من أبناء العراق .
ل�م يص�در عن وزارة الدف�اع وال غرفة العملي�ات أي بيان أو 
ترصي�ح عن االعتداء إالاّ بعد أن أعلن البنتاغون ووزير الدفاع 
االمريك�ي أن العملية تمت وفق معلوم�ات حصلوا عليها من 
الجان�ب العراقي ،وجاء ردا مقتضبا إلس�قاط فرض بعد أن 
ضج اإلعالم بتحميل الحكومة العراقية مسؤولية االستهداف 
وعىل لس�ان يحيى رس�ول بنفي )االدعاء االمريكي ( وإن لم 

يتجرأوا عىل استخدام حتى مفردة )االدِّعاء( !
املعلوم أن وزارة الدفاع لديها خارطة كاملة عن تواجد قواتها 
بمختل�ف صنوفه�ا ،وبالع�دد واملهمة ونوع الس�الح ،وحني 
تتعرض قطعة عس�كرية أو أي موقع أمني تس�ارع الوزارة 
االتصال وفق�ا للرتاتبية العس�كرية ،وإعطاء كش�ف رسيع 

وأويل ،عن االعتداء والضحايا والعدو املفرتض .
الغري�ب أن هذا لم يحدث وبقي�ت وزارة الدفاع العراقية دون 
تعري�ف بموقع االعت�داء مع أن االم�ريكان يف بيانه�م أكدوا 
أن اله�دف ض�د فصائ�ل املقاوم�ة ردا عىل )قص�ف القاعدة 
االمريكي�ة( يف أربي�ل ،وأن االوامر صدرت عن أعىل س�لطة يف 
الوالي�ات املتحدة وهو الرئي�س )بايدن( وأنه�م حصلوا عىل 

املعلومات من الجانب العراقي !
األغرب أن قائد كتلة سياسية )الحاج هادي العامري ( طالب 
بإرس�ال )لجنة تقيص( لتحديد موقع االعتداء ،وفعال ذهبت 
لجن�ة م�ن وزارة الدفاع ،ووصلوا إىل امل�كان وثبت بالدليل أن 
مقر اللواء )46( حشد شعبي داخل االرايض العراقية ،وكأنهم 

يبحث�ون عن موقع أثري مندثر وليس 
عن موقع عسكري ،من املفروض أنه 

مثبت لديهم عىل الخريطة !
األكثر غرابة أن وزارة الدفاع العراقية 
اكتفت بتصوير مش�اهد زيارة )لجنة 
التق�يص( وكيف أعلنوا م�ن هناك أن 
اله�دف كان داخ�ل االرايض العراقية 
،دون أن تص�در بيان�ا ت�رد في�ه عىل 
)االدِّع�اء االمريك�ي ( ويف ع�دة نقاط 

أوله�ا ،أن تعلن أن تواجد الق�وات االمريكية غري رشعي وفقا 
لق�رار مجل�س الن�واب العراقي ،وثانيه�ا أن االعت�داء يمثل 
انته�اكا لس�يادة البل�د وكرامة ش�عبه ،وثالثه�ا أن تؤكد أن 
الق�وات االمنية العراقية اليمك�ن أن تكون يوما عونا لألعداء 
بإيصال معلومة وغريها لتكون س�ببا بإراقة دماء العراقيني 
،ورابعه�ا أن تحم�ل الوالي�ات املتح�دة مس�ؤولية االعت�داء 
والتأكي�د إذا ماح�دث تج�اوز ع�ىل موقع عس�كري أمريكي 
س�واء يف أربي�ل أو غريه�ا ،فالحكوم�ة العراقي�ة ه�ي  التي 
تتكفل باتخاذ اإلجراءات واليحق أليٍّ كان أن يتخذ إجراًء فيه 
تجاوز عىل س�يادة بلد آخر بحجة أو بأخرى ،وخامس�ها أن 
ترف�ع مذك�رة اىل مجلس األمن الدويل تبني في�ه نوع االعتداء 
االمريكي وعدم رشعية القوات املعتدية ،وتدعو مجلس االمن 

اىل جلسة لغرض اتخاذ اإلجراء الالزم .
هذه االمور لم تحدث قط ،ونس�أل ؛- ماجدوى وجود مليون 
وربع مليون منتس�ب بالقوات االمني�ة العراقية وهم الحول 

والقوة لهم بالدفاع عن أنفسهم وعن وطنهم ؟
إذا ت�رك االم�ر هكذا بني اس�تهداف لتواجد الق�وات االجنبية 
وبني ردها العلني باختيار االهداف كيف تش�اء فمثال يحدث 
االستهداف بأربيل ويكون الرد عىل الحدود السورية العراقية 

،ترى أين هي الدولة والسيادة ؟
خاص�ة أن الواليات املتحدة باتت ه�ي  التي تفرتض )العدو( 
وه�ي الت�ي تف�رتض اله�دف املنتخ�ب ،والحكوم�ة يف واد 
واألح�داث يف واد آخ�ر ( وال نع�رف من جاءنا به�ا وكيف لنا 
أن نتحم�ل وزر عبثها بمص�����ري أبنائنا ونحن نودع يوميا 

شهيدا تلو شهيد ؟

سياسة...

محمود الهاشمي..

برلماني من واسط: زيارة الوفد الحكومي 
للمحافظة اجراء صوري لم يقدم شيئا

كنا: هنـــاك كتــل تسعى إلجــراء االنتخابات 
في عــام 2022 لمصـــالح شخصية

املراقب العراقي/ بغداد...
 ح�����دد رئي���س كتلة الرافدين النيابية، 
يون�ادم كنا، ام�س االثن����ني، رشطاً لحل 
مجلس الن�واب قبل إج�راء االنتخ����ابات 
املبك��������رة، املق��������ررة ف�����ي 
الع�ارش م����ن ش�هر تش������رين األول 

املقبل.
»املراق�ب  تابعت�ه  كن�ا، يف ترصي�ح  وق�ال 
العراق�ي« إن������ه “ال يمك�ن حل مجلس 
الن�واب قب�ل إنج�از ترشي�ع قان������ون 

املحكم�������ة  قان����ون  تع��دي�ل  أو 
االتح�����ادي�ة م�ن أجل إكم�ال متطلبات 
عملية إج�راء االنتخابات الربملانية املبكرة يف 

موعدها”.
وأض�����اف، أن »م����وض�وع املحكم�ة 
االتحادي�ة ما ت�زال االش�كاالت قائمة حوله 
وهناك مس�اع برملانية حقيقية لحس�م هذا 

امللف«.
وتابع رئي�س الكتل�ة النيابي�ة، أن »أعضاء 
رئي�س  يس�بقوا  أن  يمك������ن  الربمل�ان 

ال�وزراء بجم�ع تواقي�ع 110 ن������واب 
ليقدم�وا طلب ح�ل املجلس من أج�ل إجراء 

االنتخابات«.
وأك�د أن »الكثري م�ن الكتل السياس�ية مع 
نح�و  والت������وج�ه  الربمل�ان  ح�����ل 
االنتخاب�ات املبك������رة، لك�ن هناك كتل 
سياس�ي�����ة  س�ني���ة وش�يعي�����ة 
مس�تفي�����دة خل�ف الكوالي�س ترف�ض 
وترغب باس�تمرار عمل املجلس حتى نهاية 

الدورة الربملانية الحالية”.

نف�ت وزارة الصح�ة ص�دور ق�رار بف�رض حظ�ر 
صح�ي ت�ام مل�دة أس�بوع واح����د يتبع�ه حظر 
جزئ�ي ألس�ب����وع ث����ان�ي فق�ط خ����الل 
الف�رتة القادم�ة، مبين����ة ان تلك الق�رارات هي 
من صالحي�ة اللجن����ة العليا للصحة والس�المة 

حرصا.
وقالت عضو الفريق الطبي اإلعالمي الساند للوزارة 
رب�ى ف�الح، يف ترصي�ح لرادي�و »املرب�د« وتابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »إمكانية تمدي�د الحظر أو 
تش�ديده بعد انتهاء املدة ُتدرس من 
قبل اللجنة االستش�ارية لوزارة 
الصحة وان أي قرار ال ُيبت به 
إال بعد إقراره من قبل اللجنة 
العليا للصحة  والس�المة 

الوطنية«.
إن »ق�رار  وتابع����ت 
مرهون  الحظ�ر  تمديد 
ودراس�ة  بمس�تجدات 
وعدد  الوبائ�ي  املوق�ف 

اإلصابات«.

إذاعيترصيح
مسؤول يف الصحة: تمديد

 الحظر من عدمه نهاية األسبوع 
يعتمد عىل الموقف الوبايئ
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الثالثاء 2 آذار  2021 العدد 2536 السنة الحادية عشرة

ذك�رت عض�و لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ندى ش�اكر جودت، أن 
الع�راق هو البلد الوحيد الذي تس�تمر فيه مناقش�ة املوازنة أربعة أش�هر 
وأكث�ر، الفت�ة إىل أن الكرد هم املتس�ببون بهذا التأخ�ر، فيما أوضحت أن 
ه�ذا التأخ�ر يكل�ف الع�راق مليارات.وقالت ج�ودت ، إن »تاجي�ل اقرار 
املوازنة يكل�ف العراق املليارات ويمنع تحقيق أي مرشوع خدمي او توفر 

املستلزمات الخاصة بمكافحة الجائحة وغرها من الرضوريات«.
وأضافت »ال يمكن الي بلد ان يناقش يف تفاصيل املوازنة ملدة اربعة اش�هر 
اال العراق، ويخرج بعدها بخالفات عميقة قد تنتهي بقطيعة سياس�ية او 
مقاطعة بني بغداد واربيل«.وأش�ارت ج�ودت إىل أن »الخالفات تتعمق بني 
االقلي�م واملركز بس�بب ارصار القوى الكردية عىل موقفه�ا بعدم التزامها 
النفطي دون تس�ليم ديونها للرشكات النفطية ورواتب موظفيها«، الفتة 

إىل أن »القوى الكردية تريد كل هذا من دون أي حساب«.

نائبة: العراق البلد الوحيد الذي تستمر فيه 
مناقشة الموازنة أربعة أشهر وأكثر !!

اك�د املخت�ص يف الش�ان االقتص�ادي رضغ�ام محم�د عيل ،ان 
تعايف اس�عار النفط وضخ لقاح كورونا حول العالم سيزيد من 

االنتعاش االقتصادي ويقلل الحاجة لتغير سعر الرصف.
وق�ال محم�د ع�يل ان« ذرائ�ع خفض س�عر ال�رصف الدينار 
وماج�ره ع�ىل الس�وق العراقي�ة من اعب�اء تضخمي�ة وركود 
وزيادة يف نس�ب الفقر انتفت بتعايف اسعار النفط مايخلق نموا 
بايرادات املوازنة«.واضاف :ان« كلف ازالة اثار التغير يف س�عر 
الرصف فادحة وغر فعالة وال تس�تهدف الفئات االكثر ترضرا 
بصورة فعالة مش�را اىل ان« االغ�الق الناجم عن املوجة الثانية 
لفايروس كورونا فاقم م�ن الحالة االقتصادية املتدهورة اصال 
من السلوكيات االقتصادية غر املحسوبة للحكومة التي طالت 

بانيابها الفئات االقل دخال«.

اقتصادي : تعافي اسعار النفط 
يلغي الحاجة لسعر الصرف الجديد

المالية النيابية: البرلمان اليملك صالحية تغيير سعر صرف الدوالر
قال مقرر اللجنة املالية النيابية، 
النائب أحمد الصفار ، ان الغاية 
املرج�وة من تغير س�عر رصف 
الدوالر ام�ام الدينار العراقي لم 
تتحق�ق، مش�را اىل ان م�ا يثار 
م�ن حدي�ث ح�ول تدخ�ل قوى 
سياس�ية العادة س�عر الرصف 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل تغي�ر 
ام�ر خ�ارج صالحي�ات الكت�ل 

والربملان.
وذكر الصفار ، ان “تحديد سعر 

ال�رصف هو اختصاص حرصي 
للبنك املركزي العراقي وال يجوز 
التدخل يف عم�ل البنك”، ماضيا 
بالق�ول “نحن يف مجلس النواب 
ال نمل�ك صالحي�ة تغير س�عر 
الرصف ألنه�ا صالحية تنفيذية 
اي حكومية”.واك�د ان “تحديد 
سعر الرصف الجديدة جاء بناًء 
عىل قرار حكوم�ي ومفاوضات 
الدويل”.وحول نتائج  البن�ك  مع 
تخفي�ض س�عر العمل�ة، عل�ق 

“االث�ار  ان  بالق�ول  الصف�ار 
املب�ارشة لتغير س�عر الرصف 
أحدثت تضخما يف السوق ورفعاً 
 25-20 م�ن  بنس�بة  لألس�عار 
%، ألن�ه كان يف�رض ان يتجه 
املواطن�ون للس�لع املحلي�ة بعد 
ان ارتفع�ت الس�لع املس�توردة 
وهذا يعني ان الغاية املرجوة لم 
تتحقق”.واردف “لكن  املشكلة 
انه ال توجد منافسة ترجح كفة 
البضائ�ع املحلي�ة حت�ى يحقق 

نتائ�ج  ال�رصف  س�عر  تغي�ر 
محلية تذكر”.وعن وجود تحرك 
رصف  س�عر  الع�ادة  س�يايس 
ال�دوالر اىل قبل ق�رار تغير اكد 
مق�رر املالي�ة النيابي�ة، ان “ما 
يق�ال ع�ن ني�ة قوى سياس�ية 
التدخ�ل لتحدي�د س�عر الرصف 
ه�و حديث خ�ارج صالحياتها، 
ألن�ه م�ن صالحي�ة الحكوم�ة 
ح�رصاً ول�ن يك�ون مس�موحاً 

به”.

االقت�صادي

أك�د وزير النفط إحس�ان عبد الجب�ار ، أن العام 2024 
سيش�هد وللمرة األوىل بتاريخ البالد، إيقاف حرق الغاز 
املصاحب.وق�ال عب�د الجبار ، إن “رشك�ة غاز البرصة 
تضي�ف س�نويا مش�اريع اس�تثمارية تج�اوزت ثالثة 
ملي�ارات دوالر ملعالج�ة الغاز املصاح�ب للنفط بثالثة 
حق�ول للراخي�ص النفطي�ة، لتجهيز محط�ات انتاج 
الكهرب�اء الغازية بوقود التش�غيل من الغ�از الطبيعي 
وتوفر الغاز الس�ائل واملكثفات الرضورية لالستهالك 
املحيل”.وأضاف أن “العام 2024 سيش�هد وللمرة األوىل 
بتاري�خ الب�الد، إيقاف ح�رق الغاز املصاح�ب يف ثالثة 

حقول لرشكات الخدمة النفطي�ة هي: الرميلة والزبر 
وغ�رب القرنة 2”، موضحا ان “ال�وزارة تركز جهودها 
لترسيع مشاريع االس�تثمار يف الغاز لالستفادة بشكل 
اكرب م�ن الغاز املصاح�ب للتخلص نهائي�ا من ظاهرة 
حرقه«.وبني وزير النفط أن “محطة الكبس الخامسة 
الجديدة )NCS5(، بدأت العمل لزيادة قدرة ضغط الغاز 
برغم تحدي�ات االنكماش االقتص�ادي العاملي وجائحة 
كورونا”، منوها بأنه “بوجود القدرات العراقية املحلية 
املتمكن�ة، بالتع�اون م�ع ال�رشكات العاملي�ة، يمكننا 

تحقيق خططنا الطموحة بأقىص قدر من التضافر«.

عبد الجبار: 2024 سيشهد إيقاف حرق 
الغاز ألول مرة بتاريخ العراق

ارتف�ع الذهب بنح�و 1% ، متعافيا من 
أقل مس�توى فيم�ا يزيد عن 8 أش�هر، 
الس�ابقة،  الجلس�ة  يف  المس�ه  ال�ذي 
وذل�ك بفعل ضعف ال�دوالر، فيما أقرت 
واش�نطن حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 
الذه�ب  دوالر.وصع�د  تريلي�ون   1.9
يف الس�وق الفوري�ة واح�دا باملئ�ة إىل 
1750.24 دوالر لألونصة ، وكان قد زاد 
1.1 باملئة يف وقت س�ابق من الجلس�ة.
فيم�ا زاد الذهب يف املعام�الت اآلجلة يف 

الواليات املتحدة 1.1 باملئة إىل 1748.50 
دوالر لألونصة.

وهوت أس�عار الذهب ثالث�ة باملئة يوم 
الجمع�ة املايض مس�جلة أك�رب هبوط 
ش�هري من�ذ نوفم�رب 2016 يف فرباير 
املايض ج�راء ارتفاع عائدات الس�ندات 
ال�دوالر ع�ن  األمريكية.ون�زل م�ؤرش 
أعىل مس�توى يف أسبوع، الذي سجله يف 
الجلس�ة السابقة مما يزيد من جاذبية 

الذهب لحاميل العمالت األخرى.

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدوالر

أرقام واقتصاد

مليون دوالر قيمة البضائع 
التي استوردها العراق 

من الجمهورية االسالمية 
خالل شهر كانون الثاني

464

مليون دينار قيمة 
التخصيصات المالية من 

قبل وزارة النفط الى دوائر 
الصحة لتطوير عملها 

 300

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

اسعار النفط تسجل 
ارتفاعا جديدا وخام برنت 
فوق 65 دوالرا للبرميل

 ارتفعت أسعار النفط نحو دوالر ، بفعل التفاؤل 
يف االقتصاد العاملي بفضل التقدم يف حزمة تحفيز 
أمريكية ضخمة وبفضل اآلمال يف تحسني الطلب 
ع�ىل النفط.وارتفعت العقود اآلجل�ة لخام برنت 
92 س�نتا أو 1.43 باملئة إىل 65.43 دوالر للربميل.

وقف�زت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غ�رب تكس�اس 
باملئ�ة   1.46 أو  س�نتا   90 األمريك�ي  الوس�يط 
إىل 62.41 دوالر للربميل.ويأت�ي ذل�ك بع�د إقرار 
مجلس النواب األمريكي حزمة إغاثة من فروس 
كورون�ا بقيمة 1.9 تريليون دوالر ، وإرس�اله إىل 
مجلس الش�يوخ، حي�ث خط�ط الديمقراطيون 
ملناورة ترشيعية للس�ماح لهم بتمريره دون دعم 
الجمهوريني.أم�ا يف الياب�ان ، فق�د أظهر مس�ح 
خ�اص توس�ع نش�اط املصانع ب�أرسع وترة يف 
أكثر م�ن عامني يف فرباير ، مم�ا زاد من عالمات 
االنتعاش يف النمو اآلس�يوي.وعىل الجانب اآلخر، 
يراه�ن املس�تثمرون ع�ىل أن اجتم�اع منظم�ة 
البلدان املص�درة للبرول )أوبك( وحلفائها، وهي 
مجموعة تعرف باس�م أوبك +، سيؤدي إىل عودة 

م�����ن  املعروض إىل السوق.املزي�د 

تمنح قروضا ألصحاب المشاريع بدون قيود 
وتفرض الفوائد على المواطن!

المصارف الحكومية تتعامل بازدواجية

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
محمد هاشم )س�ائق أجرة( ما زال يبحث عن 
موظ�ف ليكفله من أجل الحص�ول عىل قرض 
ل�رشاء وح�دة س�كنية , لكن بحثه ل�م يحقق 
هدفه بسبب مخاوف املوظف الكفيل من نكول 
أصح�اب القروض , وبالتايل يتحمل أعباءه هو 
وحده يف ظ�ل إجراءات مرصفي�ة قاهرة ,فهو 
أي هاش�م يؤكد أن الفائدة رغم كونها 4% عىل 
قرض رشاء الوحدة السكنية كبرة كون املبلغ 

املقرض هو اآلخر كبر .
ويواصل حديثه أنه اليس�تلم املبل�غ كامال، بل 
س�يتم اس�تقطاع العمولة أو الفائدة املركبة ، 
هذا املش�هد قرب أحد ف�روع مرصف الرافدين 
، ه�و نم�وذج لكث�ر م�ن املواطن�ني الراغبني 
بالحص�ول عىل القروض، ولك�ن ما يعاب عىل 
البنك املركزي ومرصيف الرافدين والرش�يد هي 

االزدواجية يف التعامل مع املقرضني .
املفوضية العليا لحقوق االنسان شخصت هذه 
االزدواجية والتي تعود ألسباب فيها الكثر من 
املجام�الت لبعض الش�خصيات املتنف�ذة التي 
تقرض لبناء مش�اريع س�كنية , فق�د أكدت 
املفوضي�ة قائل�ة: إن “الق�روض الت�ي تمنح 
لغرض بناء املجمعات الس�كنية االس�تثمارية 
والق�روض الت�ي تمن�ح من املص�ارف لغرض 
رشاء بي�وت س�كنية فيه�ا ن�وع م�ن التمييز 
الواض�ح”، مبينة أن “الفوائ�د معدومة يف هذه 
املجمع�ات بينما تصل م�ن 2 اىل 4 باملئة لرشاء 

الوحدات السكنية”.

وأضاف�ت املفوضي�ة أن “ال�رشوط املوضوعة 
ل�رشاء ال�دور “تعجيزي�ة” إذ يحت�اج طال�ب 
القرض إىل س�ند أو فتح بيان وهذا غر ممكن 
دون دفع مال للبائع”، مش�راً إىل أنه من خالل 
اطالعن�ا ع�ىل بعض العق�ود الحظن�ا إجحافاً 
واضحا يف بنودها وفروض رشوط قاس�ية عىل 
املش�ري واس�تغالل حاجة املواطنني من قبل 

الباعة”.
ويف هذا الشأن يؤكد املختص بالشأن االقتصادي 

سامي سلمان , أن االزدواجية واضحة يف عمل 
البنك املركزي ومصارفه الحكومية , فهو يمنح 
ماليني الدوالرات كقروض للمستثمر والذي هو 
يف معظم االحيان من الش�خصيات السياس�ية 
وبدون فائدة , بينما تصب املصارف الحكومية 
غضبها عىل املواطن واملوظف سوية  من خالل 
رشوط تعجيزية يف مقدمتها سند مللكية البيت 

من أجل إقراضه وهو أمر مستحيل.
وقال سلمان يف اتصال مع ) املراقب العراقي(, 

الحظن�ا أيض�ا أن الق�روض تمن�ح ألصح�اب 
مجمع�ات معينة من قب�ل املص�ارف علما أن 
املجمع�ات كث�رة لذل�ك يج�ب من�ح املواطن 
خي�ارات أوس�ع  وأن تك�ون االس�عار موحدة 
وعدم التميي�ز بني مواطن وآخ�ر ورضورة أن 
تكون االس�عار مراقبة وتحت س�يطرة الدولة 
ملن�ع اس�تغالل املواطنني, فضال ع�ن رضورة 
تس�هيل بعض ال�رشوط الصعبة م�ن قبل تلك 
املص�ارف , وتخفي�ف الفائ�دة اىل 1% بدال من 

4% ألن املبل�غ كبر ويجب أن يكون هدف البنك 
املرك�زي التخفيف من معان�اة املواطن وليس 

تكبيله برشوط تعجيزية.
وبه�دف التخفي�ف من آثار أزمة الس�كن التي 
يم�ر به�ا البلد، ق�رر البن�ك املرك�زي العراقي 
استمرار مبادرته يف دعم سيولة قطاع اإلسكان 
)صندوق اإلسكان واملرصف العقاري( إلقراض 
املواطن�ني و املوظفني الراغب�ني برشاء وحدات 

سكنية يف عموم العراق.
وتعليقا عىل ق�رار البنك املركزي , أكد املختص 
أن   , ع�الوي  حس�ني  االقتص�ادي  بالش�أن 
الوض�ع والنظ�ام امل�رصيف بحاج�ة اىل إع�ادة 
تأهي�ل واالبتعاد عن الفوائ�د الكبرة عند منح 
الق�روض، الفت�ا اىل أن الق�روض التي تطلقها 
املص�ارف تثق�ل كاه�ل الدول�ة واملواطن يف آن 
واحد, فمعظم املواطن�ني يلجأون اىل املصارف 
م�ن أج�ل االق�راض، يف ح�ني أن أغل�ب تل�ك 
الق�روض تمن�ح للموظفني، وهو ماس�يخلق 

فوارق طبقية بني أفراد املجتمع.
وب�ني: أن االزدواجية يف التعامل مع املقرضني 
تخل�ق فج�وة وف�وارق اقتصادي�ة , فمعظ�م 
أصحاب املجمعات الس�كنية اش�روا أراضيهم 
بأسعار مدعومة من الدولة وُيمنحون قروضا 
كب�رة ب�دون فائ�دة إلكمالها , وأم�ا املرصف 
فيفرض ع�ىل املواط�ن املق�رض رشاء وحدة 
س�كنية من نفس املجم�ع الذي اق�رض منه 
وه�و بذلك حق�ق فائدة مزدوج�ة , لذلك تجب 

إعادة النظر بتلك القروض ورشوطها.

خبير :تنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابط بين الفاو والحدود التركية سيسهم بتحرير االقتصاد
اكد الخبر يف الش�ان االقتصادي مالذ 
الس�كك  ،ان تنفي�ذ م�رشوع  االم�ني 
الحديدية الرابط م�ن الفاو اىل الحدود 
الركية سيهس�م بتقدم كبر يف تاريخ 
الع�راق االقتصادي ويح�رر االقتصاد 
الوطن�ي م�ن احادي�ة تمويل�ة ع�رب 

تصدير النفط.
ق�ال االم�ني ان�ه : يف خط�وة موفق�ة 
للس�كك  العام�ة  الرشك�ة  عرض�ت 
الحدي�د م�رشوع الربط م�ن الفاو اىل 
الحدود الركية ع�رب القناة الجافة اىل 
االس�تثمار ، مؤك�دا ان ه�ذه الخطوة 
اذ انج�زت تع�د تقدما كب�را يف تاريخ 
الع�راق االقتص�ادي ونقل�ه نوعية يف 
تحرر االقتص�اد الوطني م�ن احادية 
تمويلة عرب تصدي�ر النفط، ويف نفس 
الوق�ت تعد مرحل�ة انتقالية لخطوط 
التجارة العاملية اس�يا -قناة السويس 
- اوربا اىل اس�يا- الفاو – اوربا بكلفة 
اقل واختص�ار للزمن بمقدار 11 يوما 

حسب املختصني«.

واضاف : رغ�م ان مرشوع بناء ميناء 
الفاو ق�د تعثر الكثر من 10 س�نوات 
بس�بب الضغوط الدولية وعدم توفر 
املعطي�ات  ان  ،اال  الالزم�ة  االم�وال 
املتوف�رة حالي�ا تؤك�د ع�ىل رضورة 
اتم�ام ه�ذا امل�رشوع ب�ارسع وق�ت 

ملواكبة التطورات الجارية يف االس�واق 
التجاري�ة واالقتص�اد العامل�ي اضافة 
اىل رضورة اعتم�اد موازنة العراق عىل 

مصادر تمويل غر نفطية«.
واش�ار اىل »ان ه�ذا امل�رشوع يف حال 
انج�ازه س�يوفر مئات ف�رص العمل 

حيث س�تنيشء معامل العادة تجميع 
وتصنيع الس�لع واالجهزة عىل امتداد 
الخ�ط الحدي�دي اضاف�ة اىل س�هولة 
الزراعي�ة  ملنتجات�ه  الع�راق  تصدي�ر 
القط�اع  تنش�يط  م�ع  والصناعي�ة 
السياحي بني العراق واوربا وسيشهد 
العراق استقباال للوفود السياحية عىل 

،فاالضاف�ة  الع�ام  م�دار 
اىل م�ا يت�م تحقيق�ة من 
ج�راء  مالي�ة  م�ردودات 

املين�اء  ارصف�ة  اس�تخدام 
ف�ان   ، البضائ�ع  وش�حن 

الع�راق س�يحقق م�ردودات 
اخرى تس�هم يف تكوين اقتصاد 

رص�ني ينه�ض بالب�الد نح�و التقدم 
واالزدهار«.

وتاب�ع ان »ابن�اء الع�راق ينتظ�رون 
تحقي�ق مرشوع مين�اء الفاو والربط 
الس�ككي م�ع تركي�ا بف�ارغ الص�رب 

الن في�ه مس�تقبل مجي�د لالجيال 
املقبلة«.

اعل�ن الجهاز املركزي لالحص�اء ، عن ارتفاع انتاج لحم 
الدجاج وبيض املائدة لعام 2020 يف العراق ما عدا اقليم 

كوردستان.
وقال الجه�از يف تقرير , ان »مجم�وع إنتاج العراق من 
دج�اج اللح�م الحي بل�غ 156.5 الف طن لس�نة 2020 
بارتفاع بلغت نس�بته 5.6% عن انتاج العام الذي سبقه 

والبال�غ 148.2 ال�ف طن«، مبين�اً ان »انتاج عام 2020 
ارتفع ايضا عن عام 2018 الذي بلغ االنتاج فيه 109.4 
ال�ف طن وعام 2017 ال�ذي بلغ االنتاج في�ه 96.1 الف 
طن«.واضاف ان »مجموع انتاج العراق من بيض املائدة 
بل�غ 1118.4 مليون بيضة لس�نة 2020 بارتفاع قدرت 
نس�بته 15.4% عن العام الذي س�بقه ال�ذي بلغ 969.1 

مليون بيضة »، مش�را اىل ان »انت�اج عام 2020 ارتفع 
ايضا ع�ن عام 2018 ال�ذي بلغ االنتاج في�ه 855.261 
ملي�ون بيضة وعن ع�ام 2017 ال�ذي بل�غ االنتاج فيه 

729.854 مليون بيضة«.
واش�ار اىل ان االحصاء شمل جميع املحافظات العراقية 

ما عدا اقليم كوردستان«.

المركزي لإلحصاء: ارتفاع إنتاج لحم الدجاج وبيض المائدة لعام 2020

االقتص�ادي  املستش�ار  أك�د 
ال�وزراء، مظهر محمد  لرئيس 
صال�ح ، أن ف�رق س�عر برميل 
النف�ط يف املوازن�ة يذهب لس�د 
العجز، وقد ال تحتاج الحكومة 
اىل االق�راض، مبين�ًا أن وضع 
موازنة تكميلية يبقى بحس�ب 

حاجة الحكومة.
وقال صالح ، إن “املوازنة بنيت 
ع�ىل عج�ز، أي أن املرصوفات 
أكث�ر، ويمكن أن يك�ون هناك 
ف�رق س�عر  ولك�ن  اق�راض، 
برميل النفط اليوم يسد العجز، 
لذلك ليس هناك داع لالقراض، 
مح�ل  يح�ل  الفائ�ض  أن  أي 

االقراضات«.

يف  الف�رق  “ه�ذا  أن  وأض�اف، 
س�عر برميل النفط يسد العجز 
تحت�اج  ال  وق�د  املوازن�ة،  يف 
الحكومة اىل االقراض”، منبهاً 
اىل أن “هذا ال يعني أنه ال يوجد 
اق�راض نهائيا، ولك�ن الفارق 
هن�اك  يك�ون  وق�د  يع�وض، 
فائض، وهذا يعتم�د عىل ثبات 

أسعار النفط«.
وبشأن وجود موازنة تكميلية، 
بني صال�ح أن “إيج�اد موازنة 
تكميلي�ة لي�س رضورة، ولكن 
تبقى بحس�ب حاجة الحكومة 
ومدى قوة اإليرادات، وهل توجد 
لديها مش�اريع مهم�ة مؤجلة 

تحتاج إىل موازنة تكميلية”.

أكد مدير غرفة صناعة نينوى 
، وج�ود  محم�د املش�هداني 
تعطيل للحياة االقتصادية يف 
املحافظة، فيما حدد أس�باب 

ذلك.
وقال املشهداني ، إنه “بسبب 
التس�جيل  دائ�رة  إغ�الق 
العق�اري يف مدين�ة املوص�ل 
فأن أغلب القروض املرصفية 
وج�ود  نتيج�ة  متوقف�ة، 
تل�ك  إلغ�الق  أدت  ش�بهات 

الدائرة”.
وأضاف أن “قروض املرصف 
الصناعي والزراعي وصندوق 

اإلس�كان والرافدين متوقفة 
بالكام�ل، نتيجة إغالق دائرة 
ويجب  العق�اري،  التس�جيل 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  ع�ىل 
إعادة فتح تل�ك الدائرة فورا، 
إلعادة الحي�اة االقتصادية يف 
املحافظ�ة، الت�ي تعان�ي من 

ركود غر مسبوق”.
وعانت محافظ�ة نينوى من 
دم�ار كبر، نتيجة لس�يطرة 
تنظيم داع�ش عىل املحافظة 
ألكثر من 3 س�نوات، تعرض 
أغلب املبان�ي ودور املواطنني 

لدمار كامل.

صالح: الحكومة قد ال تحتاج 
االقتراض لهذا السبب

توقف القروض المصرفية في نينوى 
وغرفة الصناعة تحدد األسباب
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس االيراني حسن روحاني، االثنني، أن 
العالم وأمريكا س�یضطران اىل االستسالم امام 
الشعب االيراني والتخيل عن العقوبات الجائرة. 
وقال روحاني خالل تدش�ني مش�اريع لوزارة 
النف�ط يف محافظتي اي�الم )غرب( وبوش�هر 

س�یضطران  وأم�ريكا  “العال�م  إن  )جن�وب( 
اىل االستس�الم امام الش�عب االيران�ي العظيم 
والتخيل عن العقوبات الجائرة واعترب س�قوط 
الج�زار والقات�ل يف امري�كا اح�د االنتص�ارات 
الكبرية”. وأض�اف أن “ارادة الش�عب االيراني 
وصم�وده اثم�را عن تحقي�ق انج�ازات كبرية 

حي�ث ان كاف�ة اطي�اف الش�عب بذل�ت 
جهودا كبرية لتحقيق اإلنجازات”.

ويف جانب اخر م�ن ترصيحاته قال روحاني 
ان “صناعة النفظ والبرتوكيماويات تحظى 
ببالغ االهمية بالنسبة لنا وكان لها الطابعني 

السيايس واالقتصادي يف تاريخ البالد”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصبحت الح�رب يف مأرب مركز التط�ورات باليمن 
هذه األي�ام، حيث تتجه جمي�ع األنظار عىل مصري 
ه�ذه املحافظة. ويف آخر أنباء التطورات عىل األرض 
بني الجي�ش اليمني واللج�ان الش�عبية والعنارص 
املرتزقة املوالية ملنصور هادي والتحالف السعودي، 
تمكن�ت القوات اليمني�ة من تش�ديد حصار مأرب 
وصد عمليات واسعة النطاق التي يقوم بها الجانب 
االخر الس�تعادة املراكز التي استولوا عليها يف األيام 

األخرية.
ويس�تمر القتال العنيف حول طلع�ه الحمرا غربي 
مأرب، كما أفادت مصادر ميدانية بسيطرة الجيش 
ع�ىل مواقع مهمة يف سلس�لة املرتفعات املطلة عىل 
مدينة م�أرب من منطقتي الراك وال�زور الواقعتني 
عىل الضفة الغربية لس�د م�أرب إىل منطقة الطلعة 

الحمراء ومناطق العطيف وايدات الراء يف الشمال.
ويف س�ياق متص�ل أض�اف الل�واء الركن عب�د الله 
حس�ن الجف�ري يف مقابلة م�ع وكالة ارن�ا لألنباء 
الخمي�س امل�ايض أن »محافظة م�أرب كلها تحت 
س�يطرة الجيش واللجان الشعبية، وانه ثمة مدينة 
وحيدة يف مأرب يحتلها مرتزقة التحالف الس�عودي 
والجماع�ات االرهابية والتي ل�م يبق عىل تحريرها 

الكثري.
وأوض�ح أن »الجي�ش واللج�ان الش�عبية أح�رزوا 
تقدم�ا جيدا من أربعة مح�اور باتجاه هذه املدينة، 
وتم تحرير مناطق مثل النجد األسود والزور وشعب 
الحمار والحف�اة ووادي اراك وقاع املنجورة ووادي 
ذنبه وصنفه والطلعه الحمراء يف اخر تقدم«. وقال: 
»كل هذه املناطق تبعد خمسة إىل سبعة كيلومرتات 

عن املدينة وهي محاطة بجميع جوانب املدينة«.
وأض�اف الجفري: »تقدمت ق�وات الجيش واللجان 
الش�عبية يف منطقتي الجفينة وجبل الخشب، حيث 
وصلت ملسافة ثالثة كيلومرتات من هاتني الثكنتني 

اللتني تشكالن آخر خط دفاع يف مدينة مارب«.
وقال: »الثكنات العس�كرية يف صحن الجن املحاطة 
بالجب�ال م�ن جميع الجه�ات، هي أكرب مس�تودع 

ذخرية وأسلحة للمرتزقة يف هذه املنطقة«.
لكن إضافة إىل التقدم امليداني، أفادت شبكة امليادين 
اإلخبارية بإطالق صاروخ باليس�تي يمني وأصابة 
م�كان تجمع للقادة والجنود األجانب )س�عوديون 

وبريطانيون( يف مدينة مأرب.

وقال�ت امليادي�ن نق�ال ع�ن مص�ادر عس�كرية إن 
»االنفج�ار الذي هز مدينة م�أرب جاء من املنطقة 
العس�كرية الثالث�ة ب�رق اليم�ن«. وقال�ت ه�ذه 
املصادر ان »الهجوم الصاروخي استهدف اجتماعا 
عس�كريا لق�ادة وضب�اط التحال�ف الس�عودي يف 
مارب«. ولفتت املصادر إىل أن »الرضبة الصاروخية 
كانت دقيق�ة وخلفت قتىل وجرحى من قادة قوات 

التحالف السعودي«.
ويتواص�ل تقدم الجيش اليمن�ي يف مأرب حيث لجأ 
الع�دوان هربا من الهزيمة أمام املقاومة الش�عبية 
اليمني�ة وخس�ارة محافظ�ة مأرب االس�رتاتيجية 
إىل تنظي�م داعش اإلرهابي وارس�ال عنارص داعش 

والقاع�دة نح�و م�ارب. ويف ه�ذا الص�دد، أصدرت 
داعش مؤخ�را بيانا قالت فيه إنه�ا تقف إىل جانب 

التحالف السعودي املعتدي يف حرب مارب.
وذك�رت صحيف�ة »األخب�ار« أن »الري�اض جندت 
آالف العنارص املتطرفة من محافظات ش�بوة وأبني 
وحرضم�وت وعدن ولح�ج وتعز والضف�ة الغربية 
للدفاع عن آخر معقل لها يف ش�مال اليمن، من أجل 
منع تحري�ر مأرب«. ويب�دو أن الس�عودية تحاول 
تحوي�ل ح�رب م�أرب إىل طائفي�ة من أجل حش�د 
املزيد م�ن العنارص التكفريية ملواجه�ة أنصار الله 

والجيش اليمني.
ودفع�ت فرص مقاتيل املقاوم�ة اليمنية املتزايدة يف 

فتح مدينة مأرب مسؤويل البيت األبيض إىل مواجهة 
التقدم اليمني لتوضي�ح أن إعالن وقف إطالق النار 
لدع�م العدوان الس�عودي لليمن ه�و مجرد خطاب 
س�يايس، وأن واش�نطن تواص�ل دعمه�ا للرياض 
ض�د تقدم صنعاء. ويف األيام األخ�رية، التقى املمثل 
األمريك�ي الخ�اص لليم�ن تيموث�ي الندركينج مع 
أحم�د عواد بن مبارك وزير منص�ور هادي الهارب 
للش�ؤون الخارجي�ة، حيث دع�ا بن مب�ارك املمثل 

األمريكي الخاص إىل مواصلة الضغط عىل صنعاء.
وق�ال املتح�دث باس�م أنص�ار الله ورئي�س فريق 
التف�اوض اليمن�ي محمد عب�د الس�الم األربعاء إن 
»املوقف األمريكي الجديد مجرد كالم، وحتى اآلن لم 

نش�هد أي تقدم أو خط�وات عملية لرفع العقوبات 
وايق�اف الح�رب، فاملوق�ف األمريك�ي متغري حتى 

اآلن.
وأضاف: »الحصار املفروض تم بامكانات أمريكية 
وال ينبغ�ي أن ينخ�دع املرء باألحادي�ث املنمقة غري 

الصحيحة«.
وتاب�ع عبد الس�الم: الح�رب عىل بالدنا س�تتوقف 
بإج�راءات عملي�ة يف امليدان وليس بمج�رد الكالم. 
ون�رى أن الفصائل املتحاربة )التحالف الس�عودي( 

فشلت سياسياً وعسكرياً وإنسانياً.
وق�ال »تم ف�رض الطريق العس�كري علين�ا وكلما 
طالبن�ا بح�ل س�لمي نتفاج�أ بإع�الن واش�نطن 

الحرب«.
وق�ال محم�د عب�د الس�الم: »املعت�دون ال يقبلون 
الخي�ارات الس�لمية، حت�ى األمم املتح�دة ال تجرؤ 
ع�ىل إدانة الحص�ار املفروض عىل الش�عب اليمني، 
لكنن�ا لن نس�كت. الخي�ار الس�لمي الحقيقي هو 
وقف العدوان وليس إطالة أمده. الطرف اآلخر يريد 

استمرار الحرب وليس وقفها«.
إن حرب تحرير مأرب بالغة األهمية، ليس فقط بما 
يتعل�ق بهذا العدوان الذي امتد لعدة س�نوات، ولكن 
طوال تاريخ اليمن املعارص ألن هذه املحافظة كانت 
تحت وصاية الس�عودية منذ ع�دة عقود. محافظة 
م�ارب غنية بالنفط وأح�د املح�اور االقتصادية يف 
اليمن، والسيطرة عليها يمكن أن تساعد صنعاء يف 
حل جزء كبري من املشاكل االقتصادية الناجمة عن 

العقوبات.
وم�ن ناحي�ة أخرى، س�تكون م�أرب آخ�ر معقل 
لحكوم�ة منص�ور ه�ادي املس�تقيلة يف املناط�ق 
الش�مالية م�ن اليم�ن، وم�ع الس�يطرة ع�ىل هذه 
املحافظة سيقيم أنصار الله حاجزًا بني محافظتي 
الجوف وصعدة وعمران وصنعاء. كما يشكل بسط 
الس�يطرة عىل م�أرب تهديداً مب�ارشاً للمحافظات 
النفطي�ة املجاورة إىل الرق )حرضموت وش�بوة( 
املتاخم�ة لها. لذل�ك، من املتوقع أن تس�عى حركة 
أنص�ار الله اليمنية بع�د وصوله�ا إىل مدينة مأرب 

.Safer للتقدم رشقاً نحو حقول لنفط
ويف الواقع، مع السيطرة عىل مأرب، سيتغري ميزان 
القوى يف الحرب بش�كل كبري لصال�ح صنعاء، ألنه 
بهذه الطريقة سيس�تعيد أنصار الله السيطرة عىل 
جمي�ع املناطق الش�مالية الت�ي كانوا يس�يطرون 
عليه�ا قبل عملية العاصفة يف م�ارس 2015، وهو 
ما يعني هزيمة سياس�ية وعس�كرية كربى لحملة 

حرب التحالف السعودي.
وم�ن ناحي�ة أخرى، فإن س�قوط م�أرب لإلمارات 
واملجل�س االنتق�ايل الجنوب�ي يعي�د تفعي�ل نافذة 
إحي�اء مروع االنس�حاب من التحالف الس�يايس 
يف ع�دن، وهذا يعن�ي هزيمة أخ�رى لخصم أنصار 
الله الس�يايس. مأرب هي القاعدة التقليدية لوجود 
ونش�اط حزب اإلص�الح كممثل لإلخوان املس�لمني 
يف اليم�ن. وبالنظر إىل ذلك، من األفضل فهم س�بب 
عدم إرسال املجلس االنتقايل للجنوب أي قوات شبه 

عسكرية للمساعدة يف حماية مأرب.

4عربي دوليعربي دولي
روحاني: أميركا ستستسلم مرغمة أمام اإليرانيين

المراقب العراقي/ متابعة...
ه�دد مستش�ار رئاس�ة مجلس ال�وزراء 
اليمن�ي العمي�د حمي�د عبدالق�ادر عنرت، 
االثن�ني، باعتقال امللك الس�عودي س�لمان 
بن عبد العزي�ز ونجله ويل العهد محمد بن 
س�لمان وتكبيلهما بالسالس�ل، مؤكدا أن 
القوات املسلحة اليمنية انتقلت من الدفاع 

اىل الهجوم.
وق�ال عن�رت يف ترصيح�ات صحفي�ة، إن 
“امراء آل س�عود الذين يظهرون يف وسائل 
اإلع�الم ويس�تعرضون عنرتياته�م ع�ىل 
الشعب اليمني، اصابهم الذعر والخوف من 
دوي االنفجارات التي هزت وزلزلت عرش 
الحك�م الس�عودي ليل�ة الس�بت، إذ ُيعترب 
الطائ�رات  ورسب  الباليس�تي  الص�اروخ 

ة التي استهدفت )الس�بت( العمق  املس�ريرّ
السعودي هي رسائل سالم، تخاطب امراء 

ال س�عود أن اوقف�وا عدوانك�م عىل اليمن 
قب�ل ان يتم هدم املعب�د وتحويل العاصمة 

السياس�ية اىل ركام ألن الق�ادم س�يكون 
مزلزالً ومدمراً ومؤملاً وموجعاً لكل عواصم 

دول العدوان”.
وأضاف، أن “عىل العدو ان يدرك بعد س�ت 
س�نوات م�ن الع�دوان العامل�ي والحصار 
اليم�ن أن الُحج�ة وصل�ت  املطب�ق ع�ىل 
واملظلومية وصل�ت، واالن انتقلت املعركة 
م�ن الدف�اع اىل الهج�وم واس�قاط امل�دن 
الس�عودية تهمي�دا للزحف نح�و الرياض 
للقب�ض ع�ىل محم�د ب�ن س�لمان وابيه 
الخرف املبتىل بالزهايم�ر وتمريغ انوفهم 
بال�رتاب وتكبيله�م بالسالس�ل، وتحطيم 
االصن�ام ورف�ع عل�م الرصخ�ة يف مك�ة 
املكرمة تمهيدا القام�ة دولة العدل االلهي 
ما لم يرفع الحصار و يتوقف العدوان عىل 

الشعب اليمني”.

المراقب العراقي/ متابعة...
�دت حرك�ة املقاوم�ة اإلس�المية  أكرّ
الكي�ان  ان  االثن�ني،  )حم�اس( 
الصهيوني لن يتوقف عن ممارس�ة 
إرهابه وسلوكه العدواني يف املنطقة 
كل  م�ن  الش�املة  باملواجه�ة  إالرّ 

ة. مكورّنات األمرّ
وعدرّ الناطق باس�م “حماس” حازم 
وكال�ة  نقلت�ه  ترصي�ح  يف  قاس�م، 
“صف�ا”، القص�ف الصهيون�ي عىل 
“جريم�ة  بأنرّ�ه  الس�ورية  األرايض 

متجددة يف س�ياق س�لوكه العدواني 
يف املنطقة”.

اإلره�اب  “ه�ذا  قاس�م  وأض�اف 
الكي�ان  يمارس�ه  ال�ذي  املتواص�ل 
ترجم�ة ملنط�ق البلطجة والتوس�ع 
والع�دوان ال�ذي راف�ق ه�ذا الكيان 
من�ذ نش�أته، وال�ذي ل�ن يتوقف إال 
باملواجهة الش�املة من كل مكونات 

األمة”.
التلفزيون الس�وري مس�اء  وأعل�ن 
األح�د أنرّ الدفاعات الجوي�ة تصدرّت 

لهج�وم إرسائييل يف محيط دمش�ق، 
وذل�ك بع�د س�ماع دوي انفج�ار يف 

سماء العاصمة.
ونقل عن مصدر عس�كري قوله إنرّه 
“يف تمام الس�اعة 10,16 من مس�اء 
االثنني نفذ الع�دو اإلرسائييل عدواناً 
جوي�اً من اتج�اه الجوالن الس�وري 
املحتل مس�تهدفاً بع�ض األهداف يف 
محيط دمش�ق، وقد تصدت وسائط 
دفاعن�ا الج�وي لصواري�خ العدوان 

وأسقطت معظمها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
بمحاس�بة  األبي�ض،  البي�ت  ه�دد 
املس�توى  وع�ىل  علن�ا  الس�عوديني 

العامل�ي وباج�راءات مب�ارشة وذلك 
عىل خلفية مقتل الصحايف السعودي 

املعارض جمال خاشقجي.
وقالت املتحدثة باس�م البيت االبيض 

جني س�اكي يف ترصيحات صحافية، 
إنه “لم نخف عىل احد اننا سنحاسب 
املس�توى  وع�ىل  علن�ا  الس�عوديني 

العاملي وباجراءات مبارشة”.
وأضاف�ت س�اكي، أن “هن�اك طرقاً 
فعال�ة اخرى ملحاس�بة الس�عوديني 
لعدم تكرار هذه الجريمة مرة اخرى 
من جهة وت�رك مس�احة العمل مع 
الس�عوديني يف قضاي�ا ذات االهتمام 

املشرتك”.
م�ن جانبه�ا أك�دت رئيس�ة فري�ق 
االتصال الحكوم�ي يف البيت االبيض 
“واش�نطن  ان  بيدنفيل�د  كي�ت 
تص�در االثن�ني املزيد م�ن التفاصيل 
اجراءاته�ا  بش�أن  والتوضيح�ات 
تج�اه الس�عودية يف اعق�اب تقري�ر 

خاشقجي”.

مسؤول يمني البن سلمان ووالده: سنكبلكما بالسالسل ونمرغ أنفيكما بالترابحماس تحدد سبياًل واحدًا إليقاف اإلرهاب الصهيوني

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت صحيف�ة “كاثيمرييني” اليوناني�ة، اإلثنني، إن مرص 
فتحت باب التفاهم مع تركيا يف رشق البحر املتوس�ط عرب 
إعالنه�ا عن مناقصة للبحث عن الطاق�ة الهيدروكربونية، 

التي تأخذ بعني االعتبار حدود الجرف القاري لرتكيا.
وأوضحت الصحيف�ة يف خربها املعن�ون ب�”القاهرة تبقي 
أبوابه�ا مفتوحة أمام أنق�رة”، أن خريط�ة املناقصة التي 
أعلنته�ا الحكوم�ة املرصية توضح بأن املناط�ق الغربية يف 
املتوس�ط تم تحديدها بموجب االتفاق امل�ربم بني القاهرة 

وأثينا.
وأضافت: “غري أن الخريطة املرصية تش�ري إىل أن املساحة 

األخ�رى الواقع�ة رشق خ�ط الط�ول 28، تح�دد الح�دود 
الجنوبي�ة للج�رف القاري الرتكي املش�ار إليه�ا يف االتفاق 

الرتكي الليبي”.
وذكرت الصحيفة أن إعالن الحكومة املرصية بش�أن تقييم 
الهيدروكربونات يف املتوس�ط، يش�ري إىل محاوالت القاهرة 
تجنب التوترات الحاصلة بني القوى اإلقليمية بس�بب أزمة 

جزيرة قربص.
وتابع�ت قائل�ة: “خي�ار مرص ه�ذا ال يمك�ن تقييمه عىل 
أن�ه خطوة نحو تحس�ن العالقات بني القاه�رة وأنقرة، بل 
يمك�ن اعتباره بأنه خطوة متعمدة من القاهرة لرتك الباب 

مفتوحا أمام احتماالت املحادثات املستقبلية مع أنقرة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت ش�بكة “يس إن إن”، اإلثن�ني، أن 
“الس�لطات األمريكي�ة حذف�ت، بصورة 
غامضة، أس�ماء 3 أش�خاص م�ن قائمة 
املس�ؤولني عن قت�ل الصحايف الس�عودي 
جم�ال خاش�قجي، التي نرته�ا مؤخراً 

.”CIA“ وكالة االستخبارات املركزية
واألسماء التي تم حذفها بحسب الشبكة، 
هي “عبدالله محمد الحويريني” الذي لم 
يكن يف السابق مدرجا عىل قائمة املتهمني 
بقت�ل خاش�قجي، باإلضاف�ة إىل كل من 
“يارس خالد السالم” و”إبراهيم السالم”.

وأوضحت الش�بكة أن “النسخة األوىل من 
تقري�ر االس�تخبارات، ُحذف�ت بعد وقت 
قلي�ل من نره�ا الجمع�ة، واس�تبدلت 
بقائم�ة أزيل�ت منه�ا األس�ماء الثالث�ة 

املذكورة”.
ونقل�ت “يس إن إن” ع�ن متحدث باس�م 

 ”ODNI“ االستخبارات القومية األمريكية
ه( قوله لق�د “وضعن�ا وثيقة  )ل�م تس�مرّ
معدلة عىل املوقع اإللكرتوني ألن النسخة 
األصلي�ة تضمن�ت بالخطأ 3 أس�ماء من 
املف�رتض أن ال يتم ضمه�م بتقرير مقتل 

خاشقجي”.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة يونانية: مصر تفتح باب التفاهم مع تركيا في شرق المتوسط

تقرير: واشنطن تحذف ثالثة أسماء من قائمة المتورطين بقتل خاشقجي

عقب االنكسارات المتتالية

العدوان يلفظ أنفاسه األخيرة في مأرب

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د رئي�س االتحاد العامل�ي لعلماء املقاومة الش�يخ 
ماه�ر حمود، االثن�ني، أن املقاوم�ة اللبنانية حققت 
االنتص�ارات ع�ىل الع�دو الصهيون�ي بفض�ل تكامل 

محور املقاومة يف املنطقة.
ونقل�ت وكالة “س�انا” عن الش�يخ حم�ود قوله: إن 
“أمتن�ا مارس�ت أنواع�اً متع�ددة م�ن املقاومة عرب 
الزمن حيث اس�تطاعت املقاوم�ة اللبنانية أن تحقق 
ما عجزت عنه جيوش جرارة من خالل تكامل محور 
املقاوم�ة” مش�دداً ع�ىل أن املقاوم�ة أك�دت يف أوج 

التطبي�ع والتآمر مع العدو أنه�ا نبض يرسي يف هذه 
األمة”.

وأش�ار رئيس االتحاد العاملي لعلم�اء املقاومة إىل أن 
االستعمار الحديث بأشكاله املتعددة يرمي لالستيالء 
عىل ثروات ومقدرات الشعوب وبث التفرقة بني أبناء 
االم�ة الواح�دة قائ�اًل إنه “م�ن املس�لمات أن تواجه 
الش�عوب املخططات التي تس�تهدف أمنها وثرواتها 

وعقيدتها ومستقبلها”.
ولفت الش�يخ حمود إىل أن املقاومة جزء من الطبيعة 

البرية وكل الرائع السماوية رشعتها.

الشيخ حمود: المقاومة حققت ما عجزت عنه جيوش جرارة

البيت األبيض يتعهد بمحاسبة السعوديين علنًا
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بقلم/ حسين فلسطين  
ويف خض�م األح�داث التي عاش�ها ش�يعة 
العراق وما انتابهم من شعور آثار أمامهم 
مش�اهد من س�رة الط�ف وث�ورة اإلمام 
الحس�ن علي�ه الس�ام وال�دور الري�ادي 
الجب�ار للحوراء زينب عليها الس�ام  وما 
عاش�ته تلك الس�يدة من ظل�م واضطهاد 
من قبل بنو أمية لم يبخل اغلبهم نرصتها 
والوقوف من أجل تجدي�د الوالء العقائدي 
واإلنس�اني خصوصاً وإن بغ�داد التقطت 
انفاس�ها الش�يعية ألول مرة منذ اكثر من 
ثاثة ع�ر قرناً ، فما كان ع�ى بغداد االّ 
ترك الخافات مع النظام السوري وإعداد 
الع�دة لتس�خر م�ا يمك�ن تس�خره من 
أجل الدفاع عن املراقد املقدس�ة يف دمشق 
وريفها يف موقف اسامي وعقائدي نبيل .

 أن م�ا أث�ار الصدم�ة واالس�تغراب ع�دم 
تراج�ع الخصوم آن�ذاك فأس�تمرت حالة 
نصب الع�داء ملوقف الحكوم�ة عى الرغم 
املحلي�ة  األمني�ة  التقاري�ر  مئ�ات  م�ن 
إىل  أش�ارت  الدولي�ة  وحت�ى  واإلقليمي�ة 
أن الع�راق س�يكون محط�ة التنظيم�ات 
اإلرهابي�ة االه�م حت�ى م�ن س�وريا غر 
مكرتث�ن بالتهدي�د الذي طال املقدس�ات 
اإلس�امية التي تمثل رمزية أكرب وأوس�ع 
من أي خاف س�يايس بل عارضوا وقوفها 
مع املراقد بحجج واهي�ة رخيصة وبل أن 
بعضهم اعترب فت�اوى املراجع غر ملزمة 

وإن ع�روج مقات�ي فصائ�ل املقاوم�ة ال 
يس�تويف رشوط الش�هادة كون�ه خ�ارج 
الح�دود الجغرافي�ة للع�راق ببدعة مخلة 
ارادوا من خالها إقناع الجماهر الغاضبة 
التي رأت يف تلك املواقف خروجاً عن نرصة 
التشيع والدين كون اإلسام وسائر األديان 

ال تؤمن بحدود وال تختزل بدول  فذهبوا ملا 
هو أبعد من ذلك عندما جيشوا اإلعام من 
أجل إس�قاط تجربة فصائل املقاومة التي 
تداف�ع عن اإلس�ام ولعل م�ا تعرضت له 
فصائل وتشكيات كحزب الله والعصائب 
وبدر والنجباء وغرها من حمات تسقيط 

لم تتعرض لها حتى قوات االحتال . 
حقيق�ة األم�ر أن أغلب من ع�ارصوا تلك 
األح�داث واملواق�ف التي أنتج�ت جزء من 
الطبق�ة سياس�ية الش�يعية تتخ�ى ع�ن 
عقائدها ارضاءاً ملواقف معادية لإلس�ام 
واملس�لمن واملذهب الشيعي وعقائده عى 

وج�ه الخصوص ، لذلك ف�ا غرابة من أن 
يتبادر إىل أذهان الش�يعة س�ؤال عن عذر 
الق�وى التي رفض�ت الدفاع ع�ن مرقدي 
الس�يديتن زين�ب ورقية عليهما الس�ام 
خصوصا واننا س�بق وأن ش�هدنا احداث 
اقرحت الجفون واغاض�ت القلوب عندما 
تع�رض التحال�ف البعثي الوهاب�ي ملراقد 
اإلئمة يف النجف االرشف وكرباء املقدس�ة 

اضافة اىل تفجر األرضحة يف سامراء .
نعم ل�ن تقبل الح�وراء عزائكم ودموعكم 
طاملا كنت�م عون�اً للظلمة الذي�ن انتهكوا 
حرمة ال بيت الرس�ول األك�رم )صى الله 
عليه وواله س�لم( و واستبدلتم رضا قوى 
اإلرهاب والتطرف والقت�ل بموقف الدفاع 
عن الكيان اإلس�امي املق�دس فأصبحتم 
كالذي هام بملك الرّي خرس حياته برساب 
الع�روش الزائلة واخرت�ه بقيادته لجيش 

يزيد عليهم لعائن الله .
ان�ا هنا ال أتح�دث عن السياس�ة وال اريد 
الغ�وص يف مناكفات تخت�زل قضايا األمة 
واملكون الش�يعي املظل�وم وال اريد الدفاع 
ع�ن أس�ماء او جه�ات وردت او لم ترد يل 
ش�خصياً ك�م هائل م�ن املاحظ�ات عى 
أدائه�ا ومواقفه�ا لك�ن ويف نف�س الوقت 
علين�ا أن نتح�دث باإليجاب كم�ا نتحدث 
ع�ن الس�لبيات واالخط�اء خصوصا فيما 
يتعلق بالدفاع عن نهج اهل البيت )عليهم 

السام( .

 

تس�تعر التظاه�رات يف املحافظات الجنوبي�ة وخاصة ذي قار 
،ووصل الحال بها اىل نقطة حرجة.

فالقت�ل واالصاب�ات واالتهام�ات واملؤام�رات وصل�ت حد غر 
طبيعي.

املتظاه�رون الس�لمين الع�زل يقتل�ون بس�بب بع�ض اقول 
بع�ض من املندس�ن م�ن اح�زاب وجه�ات التريد خ�را البن 
النارصية،فقام�ت تقتل وتحرق وتخرب والضحية املتظاهرين 

السلمين.
اىل متى يس�تمر هذا السيناريو الدموي وهل كتب عى اهل ذي 

قار املوت واأللم والفجيعة،وان يفقدوا اعزة لهم يف كل يوم.
م�ن يحقن دماء النارصية التي تدفعها من س�نوات وس�نوات 
منذ اي�ام النظام البائد، ام انه قدرها املحتوم ان تكون اول من 
يطالب بالحقوق ويقتلون صربا جراء امزجة وارضاء الجندات 

ومخططات خارجية ،حتى الينعم جنوب الوطن باالستقرار .
مؤل�م مش�هد القتل وال�رصاخ والعوي�ل يوميا يف ه�ذه املدينة 

املعطاء مدينة العلم واالدب والشعراء.
وس�احة الحبوبي يف النارصية املعادل لساحة التحرير يف بغداد 
كمرك�ز لاحتجاج�ات وفيه�ا تمثال الش�اعر ، محّمد س�عيد 
الحبوبي، ال�ذي ُيحكى عن دوره يف مقاومة القوات الربيطانية 

يف أعقاب الحرب العاملية األوىل.
املتظاه�رون خرج�وا ضد الفس�اد وض�د الفقر وض�د بطالة 
خريج�ي الجامعة وضد تدني مس�توى الخدم�ات العامة رغم 

غنى بلدهم بالنفط.
وس�فك  الش�يطانية  ملارب�ه  األوض�اع  يس�تغل  م�ن  هنال�ك 
الدماء,فاملتظاهرون، اىل جانب إنهاء فساد الطبقة السياسية، 
بوظائ�ف وخدم�ات عام�ة فيم�ا يغرق الع�راق يف أس�وأ أزمة 

اقتصادية يشهدها.
النارصية هي الش�جرة الطيبة التي أبتدات حضارات الدنيا من 
ثمار حضارتها، وفيها أيضاً اكتش�ف األنسان النار، وكتب أول 
حروف الكتابة عى الطن وورق الربدي، وهي الشجرة الناصعة 
اللون التي اصبحت من عامات االصالة العراقية، وهي شجرة 
حقاً محملة بالعبق والعطر والبهجة واألصالة،وليس�ت خبيثة 

كما اطلقوا عليها لتشويهها.
ت�رى هل تس�تحق النارصي�ة ومطالبه�ا كل تل�ك التضحيات 
الضخم�ة فهل هنال�ك من يقدر تلك التضحي�ات والدماء ام ان 
حفاظهم عى مناصبه�م وامتيازاتهم واحامهم املريضة، اهم 

من دماء شباب النارصية وتاريخها املعطاء.

من يعبث بالناصرية؟!

بقلم/ سعد جاسم الكعيب  عندما ال تقبل الحوراء زينب عزاءكم.!
لم تكن أحداث سوريا غامضة في بدايتها فاالهداف واضحة وضوح الشمس وإن فضيحة ما اراد البعض إخفائه كشف نتانة الطائفيين 

الذين منذ يومهم األول اعلنوا و أمام العالم شعار » ال شيعة بعد اليوم » وتجرؤا كأسالفهم األمويين فخطوا عبارة ) سترحلين 
برحيل األسد ( على جدار ضريح الشهيدة الثائرة السيدة زينب الحوراء عليها السالم وهو ما أكد أن الحرب في سوريا كانت ومنذ 

ساعاتها األولى حربًا عقائدية تستهدف الوجود الشيعي والعلوي في الشام كجزء من استراتيجية ) صهيونية_وهابية ( هدفها إخالء 
وتغيير ديمغرافي ينتهي بوجود جار يحمي مصالح الكيانين اإلسرائيلي والسعودي الوهابي في المنطقة والعالم .

صراع الكتلتين الماليتين اليهودية والكاثوليكية لقيادة اميركا

قنبلة خاشقجي .. ماذا يريد بايدن من الرياض؟ وما هي خيارات ابن سلمان؟

بقلم/  جورج حداد
رافق�ت  الت�ي  والقاق�ل  املنازع�ات  ان 
الرئاس�ية  االنتخاب�ات   � ت�زال  وم�ا   �
االمركي�ة االخ�رة يف تري�ن الثان�ي/
نوفم�رب 2020، � ه�ذه املنازع�ات تثبت 
الرئي�ي  العمي�ق  املَعلَ�م  ان  مقول�ة 
للحياة السياس�ية االمركية هو الرصاع 
ب�ن الكتل�ة املالي�ة اليهودي�ة االمركية 
وحلفائه�ا »التوراتين« االمركين، وبن 
الكتلة املالية الكاثوليكية. ويف املاحظات 
التالي�ة نح�اول ان نلخ�ص الخصائ�ص  
االجتماعية � السيايس � املالية، ومجرى 
هذا الرصاع، من وجه�ة نظرنا الخاصة، 
الخاضعة للنقاش. وندعو جميع املحللن 
العلمين واملوضوعين لدراسة ومناقشة 
هذه االطروحات، الت�ي يتعلق بها مصر 

جميع دول وشعوب العالم عى االطاق:
�1� ان التجم�ع اليه�ودي يف ام�ركا هو 
اك�رب تجمع يه�ودي يف العالم، باس�تثاء 
اليهودي�ة  املالي�ة  والكتل�ة  »ارسائي�ل«. 
االمركية ه�ي اضخم من الكتل�ة املالية 
اليهودية بأرسها بم�ا يف ذلك »ارسائيل«. 

وقد ادى هذا الواقع اىل النتائج التالية:
اوال � ان الكتلة املالية اليهودية االمركية 
ه�ي الت�ي اصبحت تق�ود الكتل�ة املالية 
اليهودي�ة  العاملي�ة والحرك�ة  اليهودي�ة 
والصهيونية العاملية بما يف ذلك »ارسائيل«. 
واس�تنادا اىل هذا املعطى التاريخي يمكن 

الق�ول ان اليهودية العاملي�ة قد تأمركت، 
بمق�دار م�ا ان االمربيالي�ة االمركية قد 
تهّودت. ونذكر هن�ا ان اليهودية العاملية 
كان�ت، يف اعق�اب الح�رب العاملية االوىل، 
ق�د نقلت مركز قيادته�ا العاملية، الدينية 
بريطاني�ا  م�ن  املالي�ة،   � السياس�ية   �
اىل ام�ركا. وبالرغ�م م�ن نش�وء الكيان 
الصهيوني، فإن االحداث والتطورات ادت 
اىل نتيج�ة واقعية حتمية ه�ي ان املركز 
اليهودي االمرك�ي اصبح يضاهي املركز 
اليهودي االرسائيي سكانيا، اال انه يفوقه 
بم�ا ال يق�اس مالي�ا وسياس�يا، بفضل 
التحالف الوثيق بن اليهود والربوتستانت 

التوراتي�ن يف ام�ركا.
اليهودي�ة  املالي�ة  الكتل�ة  ان   � ثاني�ا 
االمركي�ة والعاملي�ة اخ�ذت تعمل الجل 
فرض الهيمن�ة االمربيالية االمركية عى 
العال�م وفرض معادلة »القطب االمركي 
االوح�د«، ال�ذي تق�وده الكتل�ة املالية � 
السياس�ية اليهودي�ة، وال�ذي تخضع له 
وتس�ر يف ركاب�ه »ارسائي�ل« والحرك�ة 

الصهيونية العاملية.
ثالثا � نستنتج من ذلك: ان العدو الرئيي 
الفلس�طيني املظل�وم ولحركة  للش�عب 
التحرر العربي�ة والعاملية اصبح يتمثل يف 
االمربيالية االمركية التي تقودها الكتلة 

املالية اليهودية االمركية.
�2� يبل�غ عدد الكاثولي�ك يف العالم حواىل 

1.2 مليار نسمة. وهناك 67 بلدا يف العالم 
يش�كل فيها الكاثوليك غالبية الس�كان. 

ونشر هنا باالخص اىل ما يي:
� أ � يف الس�تينيات م�ن القرن العرين، 
وبع�د انتصار الث�ورة الكوبية التي طرح 
فيها فيديل كاس�رتو مقولت�ه »ان الثورة 
هي للفقراء، كما ان املسيح هو للفقراء، 
فمن هو مع الثورة هو مع املسيح، ومن 
هو ضد الثورة فهو ضد املسيح«، � يف تلك 
الظروف ولد الوعي االجتماعي والتسييس 
يف  الكاثوليكي�ة  الكنيس�ة  يف  املتزاي�دان 
أم�ركا الاتيني�ة، مما أدى اىل نش�وء ما 
يس�مى »حركة الهوت التحرر« يف امركا 
الاتينية، املعادي�ة للدكتاتوريات العميلة 

ولامربيالية االمركية.
االمرباطوري�ة  عم�دت  مثلم�ا   � ب   �
الروماني�ة قديم�ا لتنصي�ب اباطرة غر 
روم�ان، بهدف اس�تمالة الش�عوب غر 
الرومانية )االباط�رة: كاراكا، الفينيقي 
االصل، وفيليب العربي، الس�وري االصل، 
وقس�طنطن الكب�ر، االغريق�ي االصل، 
وغرهم(، اتجهت  الكنيس�ة الكاثوليكية 
يف الخمس�ن س�نة املاضية نح�و اختيار 
باب�وات غ�ر ايطالي�ن كان�وا بالتت�ايل: 
بولون�ي، فأملان�ي، واخ�را الباب�ا الحايل 

االمركي الاتيني.
الكاثوليكي�ة  املالي�ة  الكتل�ة  ان   �3�
العاملي�ة )بم�ا فيها االمركي�ة( هي اكرب 

مالك للرس�اميل النقدي�ة واالوراق املالية 
وال�رصوح الكنس�ية واالدي�رة واالوقاف 
واملمتلكات العقارية واألرايض والركات 
الصناعي�ة والتجاري�ة يف مختل�ف بلدان 
العال�م. ويعت�رب الفاتي�كان اك�رب مراكم 
للث�روات يف العالم. وال احد يعلم بالضبط 
ك�م ه�و وزن املؤسس�ة الكاثوليكي�ة أو 
قيمته�ا بال�دوالر أو بعم�ات أخ�رى وال 
حتى البابا نفس�ه! وعندما طلب من أحد 
املس�ؤولن بالفاتي�كان أن يعط�ي ول�و 
تقديرا نس�بيا لثروة الفاتيكان اليوم، رد 
بج�واب معرب يق�ول: »الرب وح�ده يعلم 

ذلك!«.
�4� وخاف�ا الي اعتق�اد س�طحي ف�إن 
املؤسس�ة املالي�ة الكاثوليكي�ة العاملي�ة 
بقي�ادة الفاتي�كان ال تدي�ر ممتلكاته�ا 
بطريق�ة  تحدي�دا،  واملالي�ة  النقدي�ة 
وتقليدي�ة  اقطاعي�ة  ش�به  اكلروس�ية 
متخلفة كما تدار بعض االوقاف الدينية يف 
ه�ذا البلد او ذاك، بل انها تديرها بطريقة 
ومتط�ورة  حديث�ة  علمي�ة  رأس�مالية 
وبواسطة مجموعة متجددة من اساطن 
االقتصاد واملالية، االمركين والفرنسين 
واالملان وغره�م، املقيمن داخل وخارج 
ايطالي�ا، من »املؤمن�ن« الكاثوليك وغر 
الكاثولي�ك، وم�ن العلماني�ن � الزمنين 

والادينين وحتى امللحدين. 
�5� حسب مختلف الدراسات االمركية، 

ف�إن ح�واىل نص�ف الس�كان االمركين 
املذاه�ب  ومختل�ف  اليه�ود  م�ن  ه�م 
وغرهم(،  )»التوراتين«  الربوتس�تانتية 
وغالبيته�م ه�ي م�ن البي�ض االنغل�و � 
الكاثولي�ك فيش�كلون  ام�ا  ساكس�ون. 
تقريب�ا رب�ع ع�دد الس�كان )ح�واىل 80  
مليون�ا( ولكنهم اكثر تنوعا ويتش�كلون 
من ايرلندين وايطالين وبولونين واملان 
واس�يوين )ع�رب وغره�م( وامركين 
التيني�ن. اي انهم اكثر انفتاحا وارتباطا 
بمختل�ف ش�عوب وبل�دان العال�م الت�ي 

يتحدرون منها.
�6� بالرغ�م م�ن االث�ار الكارثية للحرب 
النظ�ام  وانهي�ار  الثاني�ة،  العاملي�ة 
القدي�م  الغرب�ي  االوروب�ي  الكولوني�ايل 
وخس�ارة الدول االس�تعمارية االوروبية 
الغربية ملس�تعمراتها يف اس�يا وافريقيا، 
ف�إن الكتلة املالي�ة الكاثوليكية �� بفعل 
وجودها الكثي�ف والنافذ يف اوروبا، وبما 
يمثل�ه من اهمي�ة »روحية« وسياس�ية 

واقع وجود الفاتيكان يف ايطاليا .
�7� ان ال�رصاع ب�ن الكتلت�ن املاليت�ن 
التوراتي�ن(  حلفائه�ا  )م�ع  اليهودي�ة 
الحي�اة  ع�ى  يقت�رص  ال  والكاثوليكي�ة 
السياس�ية االمركية، بل انه يجد امتداده 
يف الحياة السياس�ية للعال�م بأرسه. وقد 
تبدى هذا ال�رصاع، وللمثال وحس�ب، يف 

االحداث الكربى التالية:

� أ � أن الكاثوليك يش�كلون ربع س�كان 
الوالي�ات املتح�دة اال أن�ه خ�ال تاري�خ 
الوالي�ات املتح�دة ترأس الدولة رئيس�ان 
كاثوليكيان فقط )من اصل 46 رئيس�ا( 
االول هو ج�ون كينيدي الذي انتخب عام 
1961 وت�م اغتياله يف 1963، والثاني هو 
الرئي�س الحايل ج�و بايدن ال�ذي انتخب 
بصعوب�ة. ويعتقد الكثر من املراقبن ان 
فرتة واليته ل�ن تكون هادئ�ة، وربما لن 

يكون مصره افضل من مصر كينيدي.
� ب � محاول�ة اغتيال البابا يوحنا بولس 

الثاني سنة 1981.
� ج � تش�جيع ودعم حرب صدام حسن 
ض�د النظام الث�وري االس�امي االيراني 
يف 1980 � 1988، الت�ي كبدت الش�عبن 
الش�قيقن، االيران�ي والعراقي، خس�ائر 

برية ومادية هائلة.  
� د � ش�ن الحرب عى العراق وتدمره يف 
2003 ملن�ع تح�ول العراق نح�و »الخيار 

االوروبي«، بصدام حسن او بدونه.
� ه� � اغتيال الزعيم الفلس�طيني يارس 
عرفات يف 2004، ملنع التوجه الفلسطيني 
نح�و اوروبا، الت�ي �� مع الكتل�ة املالية 
العاملي�ة ��� تدع�م »ح�ل  الكاثوليكي�ة 
الدولتن: االرسائيلية والفلس�طينية«، يف 
حن ان ام�ركا والكتلة املالي�ة اليهودية 
تدع�م ح�ل »الدول�ة اليهودي�ة الواحدة« 
العنرصية، يف فلسطن واالرايض العربية 

الكامل�ة  والتصفي�ة  االخ�رى،  املحتل�ة 
للقضية الفلسطينية.

� ح � اغتيال رفيق الحريري  يف 14 شباط 
2005، ومن ثم ش�ن الع�دوان االرسائيي 
الفاش�ل ض�د لبن�ان )بق�رار امرك�ي � 
س�عودي، نفذته ارسائيل( س�نة 2006، 
واخ�را ش�ن الح�رب الحالية الرس�ة: 
االعامية، السياسية، االمنية )االغتياالت 
واعم�ال التخري�ب ومنه�ا تفج�ر مرفأ 
ب�روت يف اب 2020( وخاص�ة الح�رب 
املالية واالقتصادية ض�د الدولة اللبنانية 
والش�عب اللبناني ككل، ملنع توجه لبنان 
نح�و االنفت�اح ع�ى اوروب�ا، واالنفتاح 
الجزئ�ي ع�ى روس�يا والص�ن واي�ران؛ 
وهو التوج�ه الذي تدعم�ه الكتلة املالية 

الكاثوليكية العاملية.
ان رصاع الكتلت�ن املاليت�ن العامليت�ن، 
اليهودية والكاثوليكية، ازال كل الفواصل 
ب�ن السياس�تن الداخلي�ة والخارجي�ة 
للدول�ة االمركي�ة. فما بح�دث يف امركا 
اصبح ينعك�س بقوة عاملي�ا. وما يحدث 
عى الساحة الدولية اصبح ينعكس بقوة 
ع�ى ام�ركا. وانطاق�ا من ذل�ك يمكن 
االس�تنتاج ان تصاعد قوة ونفوذ ووحدة 
»املعس�كر الرقي الجديد«،  وعى رأسه 
روس�يا والصن وايران، هو الذي سيقرر 
الدول�ة  مص�ر  القري�ب  املس�تقبل  يف 

االمركية.  

بقلم/ علي عبادي
تأخ�ر أكث�ر م�ن س�نتن اإلف�راج ع�ن 
التقرير غر الرسي للمخابرات األمركية 
املتعلق بجريم�ة اغتيال الصحايف جمال 
خاش�قجي داخل القنصلية الس�عودية 
يف اس�طنبول يف تري�ن االول/ اكتوبر 
2018. ول�م تتضمن »العقوب�ات« التي 
أعلنتها ادارة الرئيس جو بايدن إجراءات 
محددة بحق ويل العهد الس�عودي، برغم 
أنه�ا اعتربت�ه الراعي الرس�مي لعملية 
االغتي�ال م�ن خ�ال الق�ول ان الفريق 
املنف�ذ لم يكن ليترصف ع�ى هذا النحو 
م�ن دون الع�ودة اىل ويل العه�د بالنظر 
اىل إح�كام األخر قبضته ع�ى االجهزة 

االمنية.
»مراجعة أمركية« 

لنراج�ع أواًل الخطوات الت�ي تمت حتى 
الي�وم من قبل إدارة بايدن حيال اململكة 

السعودية:
 - وق�ف تزويد الس�عودية، ومعها دولة 
اإلم�ارات، باألس�لحة الهجومية والدفع 
للورط�ة  م�ا  مخ�رج  إيج�اد  باتج�اه 

السعودية املغطاة أمركًيا يف اليمن.
- الدع�وة اىل اط�اق رساح الناش�طن 

الحقوقين يف اململكة.
- وق�ف التواصل األمركي مع ويل العهد 
الس�عودي وحرص االتصال الرئايس مع 

امللك سلمان.
- اإلعان عن مبارشة خطوات تدريجية، 
ولو مروط�ة حالًيا، للعودة اىل االتفاق 

النووي مع ايران.
- واأله�م ربم�ا، إع�ان القطيع�ة م�ع 
عه�د ترام�ب يف قضاي�ا ع�دة، ومنه�ا 
م�ا يتعل�ق بالتعام�ل م�ع الس�عودية، 
وصواًل اىل اإلف�راج عن تقرير غر رسي 
للمخاب�رات األمركية يتن�اول تقييمها 
لجريمة اغتيال الخاشقجي يف القنصلية 
السعودية يف اس�طنبول ودور ويل العهد 

محمد بن سلمان يف الجريمة.
كيف ستكون ردة فعل السعودية؟

بيَد أن كل خطوة من الخطوات األمركية 
أع�اه كافية إلغاظة الجانب الس�عودي 
الذي يشعر بخيبة أمل كبرة منذ لحظة 
نهاي�ة عهد ترامب الذي »اس�تثمر« فيه 
ويل العه�د الس�عودي مئ�ات ملي�ارات 
ال�دوالرات م�ن أج�ل تغطية سياس�اته 
املندفعة عى غر صعي�د. ذهب ترامب، 
وذهبت األم�وال الس�عودية اىل الخزينة 

اململكة  وال�ركات األمركية، وع�ادت 
الس�عودية مكش�وفة الرأس إزاء أجندة 
أمركية تمثل امتداًدا لعهد اوباما. وأمام 
»لحظ�ة الحقيقة« األمركية، س�يتعن 
عى الحكومة الس�عودية أن تس�توعب 

هذه املكاشفة غر املكتملة من خال:
- التقليل من أهمية اإلجراءات األمركية 
والكام ع�ن أن القضاء الس�عودي قال 

كلمته يف القضية.
ل�دى  الوطن�ي  الح�س  اس�تثارة   -
الس�عودين إلعادة االعتبار ل�ويل العهد 

الذي تلطخت صورته يف هذه الجريمة.
- الره�ان ع�ى الوق�ت لتج�اوز ه�ذه 

املرحلة.
- ترسيع العاقة مع »ارسائيل« من أجل 
اس�تخدام نفوذها يف واش�نطن لتلطيف 
التعامل مع ويل العهد الس�عودي. وبهذا 
املعنى، يصبح التطبيع )املس�ترت حالياً( 
ثمن�اً لتري�ع وض�ع اب�ن س�لمان يف 

واشنطن.
الري�اض  ب�أن  لألمركي�ن  التلوي�ح   -
تبحث ع�ن بدائل عن الس�اح األمركي 
لدى الصن وروس�يا مثاً، من أجل دفع 
واش�نطن لتخفي�ف وط�أة انتقاداته�ا 

لألمر السعودي.
»احتواء ثاثي«

لكن الحقيقة التي ينبغي أن ال تغيب عن 
البال أن أمركا لن تتخى عن الس�عودية 

ألسباب عدة:
- النفط.

- العاق�ة مع »ارسائي�ل« حيث ُيرتقب 
أن تكون الرياض ركًنا أساسًيا للتطبيع 
وتري�ع وجود »ارسائي�ل« يف املنطقة، 
وهو محل اتفاق بن القوى السياس�ية 

املختلفة يف واشنطن.
- االحتف�اظ بالس�عودية ضم�ن أدوات 
الُع�ّدة الازمة للمواجه�ة األمركية مع 

إيران وصواًل اىل احتواء األخرة.  
وُج�ل م�ا تري�ده إدارة باي�دن أن تعي�د 
الرياَض اىل صفوف ال�ركاب بداًل من أن 
تتوىل الس�عودية قيادة الواليات املتحدة 
اىل حي�ث تريد يف املنطقة، ال س�يما بعد 
أن أثب�ت ويل العه�د الس�عودي ته�وًرا 
غر مس�بوق يف إدارة الشؤون الداخلية 
وضعًفا يف الكفاءة حيال إدارة التحديات 
االقليمية. كما تريد إدارة بايدن استباق 
أي اعرتاض سعودي أو غر سعودي عى 
العودة لاتفاق النووي مع ايران، وتبديد 

أي�ة محاولة من الرياض وغرها لتكبر 
حج�م دورها بم�ا يعّكر ع�ى الحكومة 
الجدي�دة إدارة ه�ذا املل�ف م�ن منظور 
أولوي�ات أمركي�ة مختلف�ة. وينبغ�ي 
التوقف هن�ا عند نقطة مث�رة لانتباه 
وهي أن ادارة بايدن تعتمد »اسرتاتيجية 
احتواء« ثاثية لاعرتاضات عى االتفاق 
الن�ووي الذي ت�م التوصل الي�ه يف عهد 
وتش�مل   .2015 ع�ام  الديمقراطي�ن 
هذه اإلس�رتاتيجية اىل جانب السعودية، 

اإلمارات و«ارسائيل«. 

يف الخاص�ة، ته�دف االدارة االمركي�ة 
الجدي�دة اىل التخل�ص م�ن إرث ترامب 
عى صعد عدة وإع�ادة ضبط العاقات 
إيق�اع  ع�ى  الس�عودية   - األمركي�ة 
أمرك�ي رصف، لكن العدالة املنش�ودة 

توقفت عند محمد  بن سلمان.
لنتذكر:

- أن جث�ة جم�ال خاش�قجي ل�م ُيعثر 
عليه�ا أبًدا، ويرفض الجانب الس�عودي 

الكشف عن مصرها.
- أنن�ا أم�ام تقرير أمرك�ي غر رسي، 

م�ا يعن�ي أن اإلدارة األمركي�ة فضل�ت 
إبقاء حقائق رسية قي�د الكتمان لغاية 
الحف�اظ ع�ى العاقات مع الس�عودية 

واالحتفاظ بوالء الرياض.
بح�ق  هزيل�ة  إج�راءات  أم�ام  أنن�ا   -
الضالع�ن يف الجريم�ة، فع�دم منحهم 
تأش�رات دخ�ول اىل الوالي�ات املتح�دة 
ترس�انة  يف  اإلج�راءات  أضع�ف  ه�و 
»العقوب�ات« األمركي�ة الضخمة، وقد 

اكتفت واشنطن بالعقاب األضعف.
- ت�م إبع�اد الكأس املُرّة ع�ن ويل العهد، 

برغم أن الرسالة املعنوية وصلت.
- م�ن امله�م ماحظة تأثر ه�ذا املوقف 
ع�ى مواقف الدول األوروبي�ة واملجتمع 
الدويل حي�ال ويل العهد الس�عودي الذي 

سيبقى يف كنف أبيه ما دام األخر حًيا.
يبقى الس�ؤال: ماذا سيكون حال محمد 
بن س�لمان بعد امللك الحايل؟ هل س�يتم 
التغايض عن ماضيه وتطبيع وضعه عى 
مذبح املصالح اإلس�رتاتيجية األمركية، 
أم أن يف بال واش�نطن إعادة فتح مسار 
الخاف�ة يف اململك�ة الس�عودية، وه�و 
أمر غ�ر متيرس حالًيا بع�د تحطيم ابن 

سلمان كل البدائل املحتملة؟
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قررت إدارة نفط الوس�ط، معاقبة العبي 
الفريق بخصم %20 من قيمة عقودهم، 

بعد الرتاجع امللحوظ يف مستوى الفريق.
وقال نائب رئي�س النادي هيثم بعيوي يف 
بيان رسمي تابعته /املراقب العراقي/ إن 

»القرار جاء بعد التهاون والرتاخي الكبري 
يف أداء الالعبني وتراجع املستوى العام«.

وبني أن »اإلدارة سبق وأن انذرت الالعبني 
بالعقوبة يف حالة اس�تمرار هذا الرتاجع، 

لكن دون جدوى«.

وطال�ب بعيوي الالعبني ب�أن يكونوا عىل 
قدر املس�ؤولية وأن يحافظوا عىل مكانة 
النادي وأن يستعيدوا توازنهم يف املباريات 

املقبلة.
وش�دد ع�ىل أن »اإلدارة س�تصدر عقوبة 

أش�د يف حال اس�تمر هذا األداء املتواضع 
وتراجع مستوى الالعبني«. 

يشار إىل أن العقوبة صدرت بعد أن تراجع 
الفري�ق م�ن املرك�ز األول إىل الخامس يف 

الئحة ترتيب الدوري.

ادارة نفط الوسط تعاقب العبي الفريق

شهدت نشاطًا ملحوظًا ..

اندية القاع تحسم تعاقداتها قبل إغالق 
سوق االنتقاالت الشتوية

م�ع  الديواني�ة  ن�ادي  ادارة  تعاق�دت 
املح�رتف الرصبي الجدي�د الرصبي بوغدان 

مالدينوفيتش.
وق�ال أمني رس ن�ادي الديواني�ة حيدر عبد 
الحس�ني، إن »الالعب الجدي�د يعد من بني 
خرية العبي رصبيا وله مباراة دولية واحدة 

مع املنتخب الرصبي ضد منتخب قطر«.
واوضح ان »مالدينوفيتش سيكون اضافة 
جيدة للفريق وهو من مواليد 1996 ويلعب 

بمركز صانع االلعاب«.

واض�اف ان »الالع�ب ق�ادم م�ن ال�دوري 
أندي�ة عدي�دة منه�ا راد  الرصب�ي ومث�ل 

بيوغراد، شباب زاركوفو، فويفودينا«.
ويف س�ياق التعاق�دات أيضا؛ اعلن�ت ادارة 
نادي اربي�ل عن تعاقدها مع الالعب محمد 
حس�ن وال�ذي كان يلع�ب ضم�ن صفوف 
فريق نادي نفط الوس�ط لتمثيله للمرحلة 

الثانية لدوري الكرة املمتاز.
كم�ا اعلنت ادارة نادي زاخ�و عن تعاقدها 
م�ع الحارس ع�ي عبد الحس�ن قادماً من 

نادي النف�ط والذي مثل منتخبي الش�باب 
واالوملبي العراقيني.

أعلنت إدارات عدد من األندية العراقية، يوم 
الس�بت، ع�ن تعاقدها مع العب�ني محليني 
ومحرتف�ني عش�ية انتهاء م�دة االنتقاالت 

الشتوية.
وقالت رئيس ن�ادي الصناعات الكهربائية 
ع�ي خل�ف إن »إدارة الن�ادي تعاقدت مع 
العب�ني جديدين لتمثي�ل فريقه�ا الكروي 
للمرحل�ة الثاني�ة من ال�دوري املمتاز هما 

عي س�تار القادم م�ن الق�وة الجوية عىل 
سبيل اإلعارة وخالد عي قادماً من األنصار 

اللبناني«.
م�ن جانب آخ�ر، أعلن�ت ادارة الحدود عن 
تعاقده�ا مع العب املنتخ�ب االردني احمد 
م�ازن الصغري  قادماً م�ن النادي الفيصي 

لتمثيل كرة الحدود للمرحلة املقبلة.
وانض�م الالعب محمد نومي اىل فريق نادي 
النفط قادماً من نادي نفط البرصة لتمثيل 
الفري�ق للمرحل�ة الثانية لل�دوري الكروي 

املمتاز.
رس�ميا  ارزي�ج  مهن�د  املداف�ع  والتح�ق 
بصفوف فريق امانة بغداد قادما من نادي 
الطلب�ة لتمثي�ل فريق�ه الك�روي للمرحلة 

الثانية من الدوري املمتاز.
كما التحق املحرتف الس�وري فهد اليوسف 
بفري�ق ن�ادي الرشط�ة لتمثيل�ه للمرحلة 
الثانية من منافسات الدوري املمتاز، قادما 
م�ن نادي الوحدات االردني وس�بق ان مثل 

حطني االردني والسيلية القطري.

تحتِفظ س�جالت، ووثائق وزارة الرتبية، بأدلّة قاطعة تفخر بها تثِبت 
أنها الرح�م الرشعي النجاب األبط�ال واملواهب بع�د أن قّدمت كوكبة 
لنج�وم ال حرص لهم ملختل�ف األلع�اب الرياضية رفعت راي�ة التمثيل 

الخارجي وحّققت اإلنجازات عرب عقود من الزمن.
تل�ك األدلة ش�اهدة عىل أثر التخطيط والبناء الس�ليم يف تحفيز عوامل 
صناع�ة البط�ل حني يتوّج�ه نحو القاع�دة الرتبوي�ة املتهّيئ�ة ذهنياً 
ونفس�ياً الس�تلهام مفاهيم ُحب الرياضة واملنافس�ة وم�ن ثم تطلق 
مكنون املوهبة بالتوجيه والنص�ح من خالل كوادر علمية متخّصصة 
بكل املراحل الدراس�ية الت�ي تتخلّلها إقامة بطوالت س�نوية عىل أعىل 
مس�توى من التنظيم واالهتمام لتكون مالذاً وساحة يلجأ إليها مدربو 
األندية واالتحادات الرياضية الستقطاب األفضل، وبنفس الوقت كانت 
مخ�ارج تلك البطوالت تتي�ح للراغبني من خريجي الدراس�ة اإلعدادية 
القب�ول يف كلي�ات الرتبية الرياضية اس�تثناء م�ن رشط املعّدل بمجرّد 

تحقيقهم ألقاباً عىل مستوى بطوالت تربيات العراق.
قد تكون بداية الوزير عدنان درجال دليالً حارضاً عىل ما ذهبنا اليه بعد 
أن كان�ت انطالقته مع كرة القدم من خالل بطوالت الرتبية املدرس�ية 
الت�ي اخترصت عليه وع�ىل اتحاد الكرة العثور عىل كن�ز موهبته التي 
خدم به�ا األندية واملنتخبات الوطنية حتى اس�تحق الرتّبع عىل كريس 
ال�وزارة بج�دارة، وبذات الوس�يلة ظهر نج�وم آخرين ملعوا يف س�ماء 
الرياض�ة العراقية قد يطول املرور عىل اس�مائهم أو تخوننا ذاكرتنا يف 
اإلش�ارة ألحدهم فَنج�َرح حضورهم وُنجَرح وُنته�م بتجاهلنا لهم، يف 
حني أن مكانته�م وعطاءهم طّرزتها انجازاته�م بحروف من ذهب يف 

أرشيف الذاكرة العراقية التي ال يمكن إنكارها.
مراجعة بس�يطة لس�نوات قبل 2003 وما بعده�ا وحصيلة ما أنتجته 
الرياضة العراقية من مواه�ب ونتائج عىل الصعيد الداخي والخارجي 
رّبما تس�هم يف الوق�وف عىل األس�باب الحقيقية الت�ي أّدت اىل تراجع 
خط�ري ونض�وب يف اكتش�اف األبط�ال عىل مدار الس�بعة ع�رش عاماً 
األخ�رية مقارنة مع ما قبلها لنصل اىل حقيقة مفادها أن مادة الرتبية 
الرياضي�ة حني أهملت وأصبحت ال قيمة لها يف نظر الطلبة وهّمش�ت 
الك�وادر املتخّصص�ة، وس�لبت مكانته�م االعتبارية يف وقت ش�هدت 
بط�والت الرتبية توقف�ات وف�وىض يف التنظيم لتتحّول تل�ك البطوالت 
اىل مج�ّرد تجّمع�ات احتفالية محدودة ال تس�تهوي عيون الكش�افني 
أو تحف�ز األندي�ة واالتحادات لحض�ور فّعالياتها والتس�ابق عىل ضّم 

املتمّيزين منهم.
ال أبط�ال أو مواه�ب يمكن أن تش�ّكل مرشوع�اً مس�تقبلياً للنهوض 
بالرياض�ة العراقي�ة وتحقي�ق اإلنج�ازات من دون أن تخ�رج من بني 
أحض�ان البيئ�ة الرتبوي�ة وفق�اً ملنهاج علمي م�دروس يب�دأ بتحفيز 
الطاقات املكنونة للطلبة من�ذ املرحلة األبتدائية، وغرس حب الرياضة 
فيه�م ليدركوا أهمي�ة دورها يف تنمية الفكر وتنش�ط القدرات البدنية 
والرتكيز عىل اختيار املجال األنسب لقدراتهم لتصبح املراحل الدراسية 
التالي�ة ميداناً لتطوي�ر قابلياتهم ودخول أجواء املنافس�ات من خالل 
البط�والت املحلي�ة لينتج عنها نموذجاً ش�بابياً يحم�ل العلم واملعرفة 

بفكر متفّتح وجسد سليم ورغبة يف املنافسة وإثبات الذات .
ب�يء م�ن الِحكم�ة واإلرادة الحقيقية لكل الجه�ات املعنية يمكن أن 
نعيد تجربة الرياضة املدرسية من خالل عقد اتفاقية تعاون ودعم بني 
وزارة الش�باب والرياضة ووزارة الرتبية يتم فيه رسم مالمح مرشوع 
متكامل يتضّمن أحي�اء مادة الرتبية الرياضية لكل املراحل الدراس�ية 
والتفك�ري بوض�ع منه�اج تدري�ي وتثقيف�ي بمطبوع يك�ون مادة 
امتحاني�ة معتم�دة مع تأهيل امل�الكات املتخّصصة ب�دورات متطّورة 
وتحديد البطوالت املدرس�ية وكل مس�تلزمات نجاحه�ا من تجهيزات 
ومالع�ب وزخم إعالمي ومكافآت تش�جيعية وضم�ان لكل املواهب يف 
استقطابهم ورعايتهم من قبل االتحادات الرياضية واملراكز التدريبية 
املعنية وتفعيل ميزة االس�تثناء بالقبول يف كلي�ات الرتبية البدنية لكل 

من يحقق إنجازاً يف تلك البطوالت.
باختصار.. إن اتفاقية التعاون بني وزارتي الشباب والرياضة والرتبية 
وبإسناد ودعم من بقية الوزارات رّبما تكون الحل السحري واملنطقي 
الس�تعادة بري�ق الرياض�ة العراقية وظه�ور جيل جديد م�ن األبطال 
الرياضيني وبذات الوقت فإن التخصيصات املالية التي س�يتم رصدها 
للم�رشوع س�تذهب باتج�اه مقاصده�ا الصحيحة تحت بن�د رعاية 
الش�باب وبنتائج مضمونة بعد أن اثبتت التجارب الس�ابقة فش�ل كل 
محاوالت إيجاد البديل ملشاريع شهدت هدر األموال وضياعها من دون 

أن تنتج بطالً واحداً.

اتفاقية الشباب والتربية

رعد العراقي

نفى م�درب ن�ادي الطلب�ة العراقي، 
ع�ن  بابع�اده  أف�ادت  الت�ي  االنب�اء 
الفري�ق اث�ر خس�ارته امام 
الصناع�ات  فري�ق 
فيما  الكهربائي�ة، 
باضاع�ة  أق�ر 
ص  ف�ر «

محققة«.
وقال حس�ن احم�د، »اس�تغرب ماذكرته بعض 
املواقع من اخبار غ�ري صحيحة من اجل االثارة 
والتاجيج وباجتهادات ش�خصية«، موضحاً أن 
»أي جهة لم تفاتحني، كما أن االدارة لم تلمح يل 
باالقالة وما نرشت�ه بعض املواقع خرباً عاٍر عن 

الصحة«.
وأوض�ح أن »نتائ�ج فريق�ه ل�م تك�ن س�يئة، 
س�يما وانه تس�لم تدريب الطلبة حديًث�اً«، الفتاً 
إىل أن فريق�ه »كان افض�ل يف لق�اء الصناع�ات 

الكهربائي�ة، س�يما أن فوزهم ج�اء يف الدقيقة 
الرابعة والتسعني«.

وأوضح أن »فريقنا لم يكن سيئاً وقدم مستوى 
جي�د، لك�ن العبينا اضاع�وا اربع ف�رص أكيدة 
ومحققة للتس�جيل«، متعهداً بأن »يكون االداء 
افض�ل يف املراح�ل املقبل�ة، س�يما بع�د تطبيق 

الالعبني الجدد الخطط املناطة لهم«.
وخ�ر فري�ق ن�ادي الطلب�ة ام�ام الصناعات 
الكهربائي�ة ضم�ن الجول�ة 21 من منافس�ات 

الدوري املمتاز بهدفني لهدف.

أك�د رئيس لجنة الح�كام يف الهيئة التطبيعية 
التح�اد الك�رة العراقي، عالء عب�د القادر،  أن 
األخط�اء التحكيمي�ة ج�زء ال يتج�زأ م�ن أي 
مب�اراة، فيما ش�دد عىل نزاهة الح�كام وعدم 

تأثرهم بالضغوط.
وأوضح عبد الق�ادر، أن »األخطاء التحكيمية 
الت�ي رافقت ع�ددا من مباري�ات دوري الكرة 
املمت�از، ال يمكن نكرانها«، مس�تدركا بالقول 

لكن »األخط�اء التحكيمية 
ج�زء ال يتج�زأ م�ن أي 

مباراة وأنها واردة يف كل محفل كروي، السيما 
وأن الحك�م لي�س معصوم�ا، ب�رش يخط�ىء 

ويصيب«.
وردا ع�ىل إمكاني�ة تع�رض الح�كام لضغوط 
تضطره�م للمجامل�ة يف قراراته�م، ن�وه عبد 
الق�ادر، إىل أن »الح�كام ع�ىل ق�در ع�ال م�ن 
املس�ؤولية، وه�م قم�ة بالنزاه�ة وملتزم�ني 
بمبادئهم وخلقهم الرفيع، ومن االستحالة أن 

يتأثروا بأي ضغوط مهما كان مصدرها«.
وأكد رئيس لجن�ة الحكام، امليض يف »الحيادية 

والق�رارات الصائب�ة«، مش�ريا إىل أن »أخطاء 
الحكام يف بعض املناس�بات ليست متعمدة بل 
هفوات يقع فيها أي حكم مهما كان مس�تواه 

عالياً«.
وأضاف أن »الحكم العراقي يحظى باحرتام كل 
دول العال�م، ملا يمتلكه م�ن إمكانيات متميزة 
ودائم�ا م�ا يحصل ع�ىل تقييم�ات متميزة يف 
أي مب�اراة يقوده�ا، وهذا ما يدع�و إىل الفخر 
واالعت�زاز المتالكنا هك�ذا طاق�ات تحكيمية 

رائعة تنافس حكام املنطقة والعالم«.

وختم عبد القادر، بالقول »سنميض عىل نفس 
النه�ج وعىل االس�تقامة الت�ي تعودن�ا عليها 
والحيادي�ة، وس�يبقى الحك�م العراقي عالمة 

مرشقة يف التحكيم الدويل«.
وكان�ت الهي�أة التطبيعي�ة لالتح�اد العراقي 
لك�رة الق�دم، قد تلق�ت رس�الة م�ن االتحاد 
ال�دويل »فيف�ا«، ترح�ب م�ن خالله�ا رغب�ة 
الفيدي�و )VAR( يف  الع�راق بتطبي�ق تقني�ة 
الدوري املحي لكرة القدم لتش�خيص األخطاء 

التحكيمية خالل املوسم الكروي املقبل.

اعلن نادي اربيل الريايض، تعاقده مع 
مهاجم منتخب غانا شافيو موموني، 

لتمثيل فريق الكرة يف املوسم الحايل.
وقال املنس�ق االعالم�ي للنادي ريبني 
رمزي إن »نادي اربيل تعاقد مع العب 
ن�ادي االتح�اد املنس�تريي التون�ي 

شافيو موموني«.
واوض�ح أن »موموني س�يصل اربيل 
بالتدريب�ات ليكون  لالنخ�راط  قريباً 
تح�ت ترصف امل�درب ل�ؤي صالح يف 
ان »ادارة  ق�ادم املباري�ات«، مؤك�داً 
الفريق انهت التعاقد قبل اغالق سوق 

االنتقاالت«.
خ�ط  يف  مومون�ي  ش�افيو  ويلع�ب 
الهج�وم وس�بق ان لع�ب يف صفوف 
نادي اش�انتي جول�د الغان�ي وايضا 
االوملب�ي  لع�ب يف صف�وف منتخ�ب 

الغاني.

احمد: الطلبة كان يستحق نتيجة افضل امام الصناعات

اربيل يضم مهاجم منتخب غانا عبد القادر: األخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم

ن�رش االتحاد االس�يوي بكرة الق�دم، تقريراً عن 
الالعب�ني االس�يويني، الذي�ن قدموا مس�تويات 

كبرية مع فرقهم يف اوروبا.
وتح�دث التقري�ر ع�ن نج�م املنتخ�ب الوطن�ي 
العراق�ي جيل�وان حمد، بعد مس�توياته الكبرية 

رفقة فريقه غوريكا الكرواتي يف املوسم الحايل.
وكت�ب االتحاد االس�يوي عن حم�د قائالً: »حمد 
لعب 40 دقيقة، صنع هدف، نس�بة دقة التمرير 

%87 )الفوز عىل لوكوموتيف 0-3(«.
واض�اف ان »العراقي جيلوان حم�د قاد فريقه 
غوريكا لتحقي�ق الفوز ع�ىل لوكوموتيف 0-3 
ضمن الدوري الكرواتي، حيث صنع هدف مميز 
وقدم مستوى ثابت خالل مشاركته يف املباراة«.
يذك�ر أن م�درب املنتخ�ب الوطني رسيتش�كو 
كاتانيتش، استدعى حمد للقائمة االولية السود 

الرافدين.

وقع العب الطلبة الس�ابق، صفاء 
جبار، عىل عقود انضمامه لفريق 
الديواني�ة، وانخ�رط يف التدريبات 
الجماعي�ة. وقال صف�اء »فضلت 
العودة لفريقي األم الذي أخرجني 
لألضواء، بعدما ملس�ت رغبة إدارة 
الن�ادي يف ضم�ي«. وأض�اف »لم 
أتردد يف قب�ول العرض واالنضمام 

لصفوف الديوانية من جديد«.
وتابع »تجربة الطلبة مريرة بسبب 
الوضع املعقد الذي يعيش�ه النادي 
من أزمات مالية مرتاكمة ومشاكل 

إدارية انعكست عىل الفريق«. 
لتعوي�ض  يس�عى  أن�ه  وأوض�ح 
موس�مه م�ع الديواني�ة الذي ظهر 

بشكل جيد هذا املوسم. 

صفاء جبار يعود للديوانيةاالتحاد االسيوي يشيد بمستوى جيلوان حمد



علق اإلسباني الشاب بيدري جونزاليس، العب برشلونة، عىل نتيجة تشخيص إصابته، 
التي حدثت أمس، أمام إشبيلية، يف الليجا.وتعرض بيدري )18 عاًما( لإلصابة، يف املباراة 

البارس�ا بهدفني دون رد، ولم يستطع إكمال املباراة، وخرج من امللعب قبل 20 دقيقة من التي ف�از بها 
نهايتها.وأصدر برشلونة بياًنا رسمًيا، يكشف من خالله أن التشخيص النهائي إلصابة بيدري، عبارة عن شد 
يف العضلة النعلية بالساق اليرسى.وعىل الرغم من إعالن برشلونة أن موعد عودة بيدري للمباريات يعتمد عىل 
وترية تعافيه من اإلصابة، إال أن تغريدة بيدري جاءت مطمئنة لجماهري البارس�ا.وكتب بيدري عرب حس�ابه 
عىل »إنس�تجرام«: »س�عيد جًدا بنتائج االختبارات«.كما عرب بيدري عن س�عادته بالفوز عىل إش�بيلية، 

قائاًل: »سعيد أيًضا باملباراة الرائعة للفريق بأكمله والنرص املهم جًدا باألمس«.
وختم: »متحمس بالفعل وأعمل للعودة خالل وقت قصري مع زمالئي يف الفريق«.

كش�ف تقري�ر صحفي كتالوني، أبرز خيار يفكر فيه خوان البورتا، املرش�ح لرئاس�ة 
ن�ادي برش�لونة، يف حال تق�رر رحيل الهولن�دي رونالد كومان، املدي�ر الفني للفريق.

وذك�رت صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، أن البورتا يفكر يف تعي�ني ميكيل أرتيتا، املدير 
الفني آلرسنال، مدربا لربشلونة إذا غادر كومان ملعب كامب نو.

وأضاف�ت أن البورتا منتبه جًدا لتطور أرتيتا مع الجانرز، بعدما بدأ مس�ريته التدريبية 
كمس�اعد لبيب جوارديوال، يف مانشسرت سيتي.وتسلم اإلس�باني أرتيتا قيادة آرسنال، 
يف كان�ون أول 2019، ووق�ع بعد ذلك عقًدا ملدة 3 مواس�م ونص�ف، حتى صيف 2023.
ويتنافس 3 مرش�حني عىل مقعد رئيس برش�لونة، وهم خوان البورتا، وفيكتور فونت، 

وتوني فريسكا.

حافظ مدرب تشيليس توماس توخيل عىل سجله خاليا من الخسائر، بعد تعادل الفريق اللندني مع 
ضيفه مانشس�رت يونايتد 0-0 ، ضمن الجولة 26 من الدوري اإلنجليزي. وتسلم توخيل تدريب 
تش�يليس قبل حوايل 4 أس�ابيع خلفا للمدرب الس�ابق فرانك المبارد، لتتحسن نتائج الفريق 
ع�ىل الصعيدين املحيل واألوروبي. لكن التعادل حرم تش�يليس من التقدم للمركز الرابع عىل 
س�لم ترتيب الدوري، بعدما ارتف�ع رصيده إىل 44 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف وس�ت 
هام يونايتد.ووفقا ملا ذكرته ش�بكة إحصائيات »أوبت�ا«، بات توخيل ثاني مدرب يف تاريخ 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، يحافظ عىل نظافة ش�باكه يف مبارياته األربع األوىل عىل أرضه، 

بعد بريندان رودجرز مع سوانزي سيتي 

أكد بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشس�رت 
سيتي، أن العبه إيريك جارسيا سريحل عن 
صف�وف الفري�ق بنهاية املوس�م الجاري.

وق�ال جوارديوال يف ترصيحات نقلها موقع 
توت�و مريكاتو »إيريك جارس�يا؟ أعتقد أنه 
س�يذهب إىل صف�وف برش�لونة، البارس�ا 
ال يض�م العب�ني عش�وائيني، ب�ل يأخذونه 
ألن�ه الع�ب كبري«.وأضاف »ل�م أتمكن من 
اس�تدعاء جارس�يا للمباريات، هذا يكرس 

قلب�ي، إن�ه ال يس�تحق ذلك«. ولم يش�ارك 
املداف�ع صاح�ب العرشي�ن عاًم�ا إال يف 9 
مباريات فقط بقميص مانشس�رت س�يتي 
ه�ذا املوس�م، من بينه�ا 3 م�رات فقط يف 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز.ويتص�در املان 
س�يتي، جدول ترتي�ب ال�دوري اإلنجليزي 
املمت�از برصي�د 62 نقطة م�ن 26 مباراة، 
وغريم�ه  ج�اره  ع�ن  نقط�ة   12 بف�ارق 

مانشسرت يونايتد صاحب املركز الثاني.

قال ستيفانو بيويل مدرب ميالن، إن التأهل لدوري 
أبط�ال أوروب�ا يف املوس�م املقب�ل، يبق�ى الهدف 
األسايس لالعبيه، رغم أنه ال يزال يف دائرة املنافسة 
عىل لق�ب الدوري اإليط�ايل، ألول م�رة منذ حوايل 

عقد من الزمان، عقب الفوز 2-1 يف روما.
وكان مي�الن يتصدر الدوري حتى قبل أس�بوعني، 
وأكد بفوزه عىل روم�ا يف مباراة مثرية ومتكافئة، 
أن الفارق مع إنرت ميالن املتصدر لم يتس�ع عن 4 

نقاط مع الوصول إىل نهاية الجولة.
وأضاف بيويل لشبكة سكاي إيطاليا »إذا قلت منذ 
عدة أشهر أننا س�نكون يف املركز الثاني بالدوري، 

فلم يكن سيصدق أي شخص ذلك«.
وتابع »لو كنا يف املقابل نملك 40 نقطة، لقالوا إننا 
نؤدي موس�ما رائعا ونقاتل ع�ىل التأهل إىل دوري 

األبطال بعد كل هذه السنوات«.
ونوه »هناك 7 فرق قوية، ويف النهاية ستش�عر 4 

فرق فقط بالس�عادة، نحن نأمل أن نكون من بني 
هذه الفرق«.ولم يلعب ميالن يف دوري األبطال منذ 
موس�م 2013-2014، وكان بيويل يرغب يف إظهار 

التطور الذي حدث يف فريقه.
وق�ال بيويل »نح�ن نفعل ش�يئا مهم�ا. لدينا 17 
نقط�ة أكثر مما كن�ا نملك املوس�م املايض ونحن 
أصغر فريق يف املسابقة، نحن الفريق الذي خاض 

أكرب عدد من املباريات«.

يف جزء من املوسم.. مقصلة االقالة تطال 
تسعة مدربني بالدوري االملاني 

نفد صرب عدد من أندية الدوري 
األملان�ي ه�ذا املوس�م تجاه 
مدربيها، حيث لجأ أغلبها 
لح�ل اإلق�االت الرسيع�ة 
ب�داًل من انتظار تحس�ن 

النتائج.
كريستيان  الس�ويرسي 
ج�روس انض�م لقائم�ة 
ضحاي�ا مقصل�ة أندي�ة 
الت�ي  البوندس�ليجا 
تعصف بمدربيها بني حني 

وآخر، وذلك بعد إقالته من تدريب شالكه.
ولم يصرب مس�ؤولو ش�الكه عىل جروس 
أكثر من 63 يوًم�ا، ليقال من منصبه بعد 
11 مباراة، حقق خاللها فوًزا وحيًدا، فيما 
تعرض ل�8 هزائم، آخرها الس�قوط أمام 
شتوتجارت )1-5(، أمس السبت، وتعادل 

يف مناسبتني.
ديفيد فاجنر 

أول املدرب�ني الذي�ن فارق�وا أنديته�م هذا 
املوس�م كان األمريك�ي فاجن�ر، وال�ذي 
فاجأه ش�الكه بإقالته يوم 27 أيلول 
امل�ايض بعد جولت�ني فقط عىل 

بداية البوندسليجا.

وج�اءت تلك اإلقالة بعد خس�ارة ش�الكه 
أمام بايرن ميون�خ )0-8( وفريدر بريمن 
)1-3(، ليف�ارق النادي بعد 454 يوًما مع 

األزرق امللكي.
أشيم بريلورزر 

س�ار ماين�ز عىل ُخط�ى ش�الكه يف اليوم 
التايل إلقالة فاجنر، ليطيح بمدربه األملاني 
أول  يف  الفري�ق  خس�ارة  بع�د  بريل�ورزر 
جولتني أمام اليبزيج )1-3( وشتوتجارت 

 .)4-1(
وجاءت اإلقالة بعدما مكث صاحب ال�53 
عاًم�ا م�ع الفري�ق مل�دة 315 يوًم�ا، لكن 
اإلدارة ل�م تس�تطع الصرب علي�ه بعد أول 

مباراتني يف املوسم.
لوسيان فافر

يف الثالث عرش من ديسمرب، أعلن بوروسيا 
دورتمون�د إقال�ة املدرب الس�ويرسي من 
منصبه بعد 11 جولة، نظرًا لرتاجع نتائج 
الفريق وس�قوطه يف مباراته األخرية أمام 

شتوتجارت )5-1(.
ش�توتجارت  ك�ون  يف  املفارق�ة  وتكم�ن 
العام�ل املش�رتك يف إقالة بع�ض املدربني، 
من بينهم فافر وبريلورزر وجروس، حيث 

جاءت إقالتهم بعد السقوط أمامه.
ورحل فاف�ر عن ملع�ب س�يجنال إيدونا 
بارك بعدما ظل مدرًبا ألس�ود الفيستيفال 

عىل مدار 896 يوًما، وهي املدة األطول بني 
كافة املقالني.

مانويل باوم
ت�وىل ب�اوم تدريب ش�الكه بمج�رد إقالة 
فاجن�ر، لك�ن امل�درب األملان�ي فش�ل يف 
تصحيح مس�ار الفريق، الذي لم يفز معه 

بأي مباراة.
وبعد م�رور 79 يوًم�ا عىل تولي�ه املهمة، 
أعلن شالكه اإلطاحة بثاني مدربيه يف 18 

كانون أالول املايض.
هوب ستيفنز

بع�د مرور نحو أس�بوع عىل إقال�ة باوم، 
أعلن شالكه إس�ناد املهمة مؤقًتا للمدرب 
الهولن�دي، لح�ني االس�تقرار ع�ىل هوية 

املدير الفني الجديد.
ولم يدم س�تيفنز يف منصب املدرب املؤقت 
س�وى 8 أيام، لريحل عن النادي مفس�ًحا 

الطريق أمام جروس.
جان موريتز ليشت

بعدما أقال ماينز مدربه األس�بق بريلورزر 
من منصبه، أس�ند املهمة لألملاني ليشت، 
لكن ماينز لم يحقق س�وى انتصار وحيد 
تحت قي�ادة صاحب ال�41 عاًما عىل مدار 
11 مباراة، لتتم اإلطاحة به هو اآلخر يوم 

28 ديسمرب بعد 91 يوًما. 
وكان ليش�ت رابع املدرب�ني الذين يرتكون 
أو يقال�ون من مناصبهم يف البوندس�ليجا 
خالل شهر ديسمرب فقط، بعد فافر وباوم 

وستيفنز.
جان سيويرت

إقالة ليش�ت م�ن تدريب ماين�ز صاحبها 
إعالن الن�ادي عن تعيني س�يويرت مدرًبا 
مؤقًتا، لكنه لم يس�تمر ألكث�ر من 6 أيام 
ظه�ر خاللها يف مب�اراة واح�دة، حيث تم 
تعي�ني الدنماركي ب�و سفينس�ون مديرًا 

فنًيا للفريق مطلع كانون الثاني املايض.
برونو الباديا

يف  املقال�ني  ثان�ي  كان  األملان�ي  امل�درب 
البوندس�ليجا خ�الل 2021، والثامن هذا 
املوس�م، وذل�ك بعدم�ا أعلن هريت�ا برلني 

إعفاءه من املهمة يف يناير املايض.
األملاني�ة يف 9  العاصم�ة  وس�قط فري�ق 
مباري�ات تح�ت قي�ادة البادي�ا، محقًق�ا 
االنتص�ار يف 4 أخ�رى، بينما تع�ادل يف 5، 

ليرتك منصبه بعد 290 يوًما.
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ازدادت متاعب ليس�رت سيتي يف أسبوع سيئ، بعدما 
قال املدرب برين�دان رودجرز إن الجناح هاريف بارنز 

يحتاج إىل جراحة يف الركبة، وسيغيب 6 أسابيع.
وغ�ادر بارن�ز )23 عام�ا( امللع�ب عىل محف�ة قبل 
لحظات من االس�رتاحة، خالل خس�ارة فريقه 1-3 
أمام آرس�نال يف ال�دوري اإلنجليزي.وق�ال رودجرز 
»تحدثت إىل الطبيب، س�تكون رضب�ة قوية لنا، إنها 
ليس�ت أنب�اء جي�دة، يحت�اج إىل جراحة«.وأض�اف 
»سيغيب 6 أسابيع عىل األقل، جزء من عظام الركبة 
تحرك من موضعه، وس�يحتاج إىل عالج ذلك«.وتابع 
»كان يعان�ي من هذه املش�كلة، حاولنا عالجه لكن 
هذه اإلصابة سيئة«.وكان بارنز واحدا من أهم العبي 
ليس�رت هذا املوس�م وسيس�بب غيابه رضرا لفرص 

فريق رودجرز يف إنهاء املوسم باملربع الذهبي.
وتأت�ي انتكاس�ة بع�د خ�روج ليس�رت م�ن الدوري 

ع�ىل  س�الفيا األوروب�ي  ي�د 
ي�وم  لخمي�س ب�راج  ا

املايض.
تقري�ر  كش�ف 

صحف�ي 
إسباني، عن رغبة 
التعاقد  يف  ليفربول 
مع صفقة هجومية 
ري�ال مدري�د، يف  م�ن 
املريكاتو الصيفي املقبل. 
وبحس�ب موقع »ديفينس�ا 

اإلسباني، فإن ليفربول يرغب يف سينرتال« 

تدعي�م خط هجومه الصيف املقبل بالتعاقد مع الربازييل 
رودريج�و جويس.وال يش�ارك رودريج�و )20 عاًما( يف 
مباري�ات ريال مدري�د حالًيا بس�بب اإلصاب�ة، لكن من 
املتوق�ع أن يلح�ق بالج�زء األخري م�ن املوس�م.وأضاف 
التقري�ر، أن ري�ال مدريد ل�ن يقبل بأقل م�ن 50 مليون 
ي�ورو، لبي�ع رودريجيو يف الصيف.وع�ىل الرغم من كون 
الالعب، أحد أفراد القوام األس�ايس لزين الدين زيدان، إال 
أن بيعه سيسهل مهمة ريال مدريد يف التعاقد مع الثنائي 

كيليان مبابي وإيرلينج هاالند.

غياب بارنز
 يربك خطط ليستر سيتي

البورتا يحدد  أرتيتا لخالفة كومان

كابيلو يشيد بالعبي  االنتر    باريال وحكيمي

بيولي: هدف ميالن العودة لدوري االبطال

جوارديوال  يتوقع رحيل جارسيابيدري يبعث برسالة تفاؤل للجماهير 

مقصلة االقالة تطال تسعة مدربين بالدوري االلماني
في جزء من الموسم.. 

أشاد فابيو كابيلو، املدير الفني السابق 
مليالن وريال مدري�د، بنيكولو باريال، نجم 

إنرت مي�الن، الذي يق�دم مس�تويات رائعة 
م�ع النرياتزوري.وس�جل الالع�ب صاح�ب 

ال�24 عاًما، 3 أهداف يف 34 مباراة لعبها هذا 
املوسم، كما قدم 10 تمريرات حاسمة.

وقال كابيلو، يف ترصيحات لش�بكة »س�كاي 
سبورتس إيطاليا«: »باريال بال شك، أحد أفضل 

ثالثة العبني يف خط الوسط بأوروبا«.
والج�ودة، وأض�اف: »لدي�ه الرؤي�ة والق�درة ع�ىل التحمل، 

يتمتع بالرسعة والرسعة، يفعل كل يشء بش�كل صحيح.. حكيمي 
يمرر أيضا، لكن الفارق هو أن رسعة حكيمي توصله ملنطقة  بينم�ا  الج�زاء، 

باريال الكرات بدقة«.وتابع املدرب املخرضم: »باريال يستعيد الكرة، ثم يمررها ليبدأ 
التحركات، لقد تغري إنرت ميالن معه«.

ليفربول يستهدف التعاقد مع رودريجو جويس 

توخيل يعادل إنجاز رودجرز في البريميرليغ
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أبو فراس الحمدانيالثقافـي

إّن األخوة ترقى وهي سامية 

 أندى من الطهر تعلو كاألغاريد

تبدو سموا ويبدو قلب صاحبها

حلو الرسيرة وهو غري منكود

ال تبخلّن وأنت الله رازقك 

 إّن املودة جرس غري محدود

كن يف العالء وزد كل مكرمة 

 إّن املكارم زاد الحّر يف الجود

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الصادق )علية السالم(
من أنصف الناس من نفسه ريض به حكما لغريه.

إذا كان الزم�ان زمان جور وأهله أهل غدر فالطمأنينة إىل كل 
أحد عجز.

َم�ن دعا لع�ر من إخوانه املوتى يف ليل�ة الجمعة، أوجب الله 
له الجنة.

الذن�وب التي تغرّي النع�م: البغي. والذنوب الت�ي تورث الندم: 
القت�ل. والتي ُتن�زل النقم: الظلم. والتي تهتك الس�تور: رشب 
الخمر. والتي تحبس الرزق: الزنا. والتي تعّجل الفناء: قطيعة 

الرحم. والتي ترّد الدعاء، وتظلم الهواء: عقوق الوالدين.
إذا أضيف البالء إىل البالء كان من البالء عافية.

- احذر من الناس ثالثة: الخائن والظلوم والنمام ألن من خان 
لك سيخونك ومن ظلم لك سيظلمك ومن نمَّ إليك سينم عليك.

معرض »ولكن« لعبة الحياة وأوهام االنتصارات الزائفة
يف معرض�ه الجدي�د »ولك�ن«..، املق�ام 
يف  للف�ن  الزمال�ك  غال�ريي  يف  حالي�اً 
القاهرة، يقدم الفن�ان أحمد عبد التواب 
م�ن خالل م�ا ُيق�ارب 30 عم�اًل نحتياً، 
فكرة جدوى الرصاعات اإلنس�انية مهما 
كانت تفاصيلها، وأوه�ام القوة التي قد 
يظن اإلنسان أنه يمتلكها أحياناً، وكأنها 
أبد، وهل ه�ذه االنتص�ارات التي يتوهم 
تحقيقه�ا ه�ي بالفعل انتص�ار، أم أنها 
لعب�ة تب�ادل أدوار لي�س إال، وبالت�ايل ال 
يوج�د ال ُمنترص وال مه�زوم، هي فقط 

لعبة!
بداي�ة م�ن عن�وان املع�رض »ولك�ن«.. 
فاألم�ر البد من اس�تدراكه، هناك العديد 
م�ن مش�اهد الحياة، التي جس�دها عبد 
مب�ارشة  رصاع�ات  يف  س�واء  الت�واب، 
واملتمثل�ة يف حلب�ة الث�ريان، حيث يقف 
املص�ارع متباهي�اً بانتصاره ع�ى الثور 
الن�ازف  دم�ه  يتزام�ن  ال�ذي  الق�وي، 
تش�جع  الت�ي  الجماه�ري  وصيح�ات 
املصارع. كذل�ك هناك منحوت�ات لتمثل 
قطعان�اً من العس�اكر، حيث الس�يوف 
والرماح والدروع، الجميع متشابه ككل 
الجن�ود يف الحقيق�ة، يتغ�ذون بأوه�ام 
الت�ي ال  الخيالي�ة،  االنتص�ار واملع�ارك 
تدور إال يف مخيل�ة قادتهم، لكنهم )هم( 
الذي�ن يخوض�ون املع�ارك، وينتظ�رون 
مصريهم.. إم�ا موتا يقيني�ا أو انتصارا 
وقتي�ا سينس�اهم إىل األب�د، وُينس�ب يف 

النهاي�ة ل�)آخ�ر( يعيش دوم�اً يف الظل 
بعيداً عن املعارك.

الس�ؤال الذي تطرح�ه األعمال هنا يدور 
ح�ول مصادفات ه�ذه الرصاعات، وهل 
إجب�اراً،  أم  طواعي�ة  ندخله�ا  بالفع�ل 
وهي الت�ي بالرضورة تصب�ح جزءاً من 
شخصية اإلنس�ان، تحتل ذاكرته وتخلق 
مص�ريه بعد ذلك، بحي�ث يعيش ويموت 
وتتوارث س�ريته من خ�الل دوره يف هذه 
أو تل�ك، فب�أي يشء تتفاخ�ر  املعرك�ة 

وتزهو أيها املسكني؟
رغ�م األش�كال املتماثلة الت�ي ينتهجها 
أو  الش�خوص  يف  س�واء  الفن�ان، 
االثن�ني،  ب�ني  التق�ارب  أو  الحيوان�ات، 
تكوي�ن رأس الجنود ورأس الثريان، وهو 

اإليحاء بإمكانية تبادل األدوار يف لحظة، 
فمنت�رص األم�س ه�و نفس�ه مه�زوم 
اليوم، وه�و ما يؤكد فك�رة املعرض، إال 
أن الش�كل التقليدي لهذه الرصاعات يتم 
تج�اوزه، فال الش�خوص كم�ا نعرفها، 
وما الحيوان�ات أيضاً كما نراها حقيقة، 
فاملنحوت�ات توحي برس�ومات الكهوف 
قبل ع�رص الكتاب�ة � الخط�وط الحادة 
� وكأن األم�ر يمت�د إىل تاري�خ طوي�ل، 
هو تاريخ اإلنس�ان نفس�ه، حيث الروح 
يس�تطع  ل�م  ال�ذي  التاري�خ  البدائي�ة، 
اإلنس�ان حتى اآلن تجاوزه، وكأن قرونا 
من الحضارة لم تستطع أن تمحو أوهام 
هذا الكائ�ن، الذي يظن دوم�اً أنه امتلك 

اليقني والسيطرة عى العالم.

»سيجيء الموت وستكون له عيناك« ذوق الشاعر يقرب المعنى المترجم
املراقب العراقي/ متابعة...

بع�ض الكت�اب وبعض الش�عراء ال 
يكتب�ون كث�ريا ولك�ن م�ا يكتبونه 
م�ن األهمي�ة بم�كان إىل درج�ة أن 
املرء يعود إليه ب�ني الفينة والفينة، 
وهذا ش�أن الكتب املهمة والدواوين 
املمت�ازة، يج�د فيه�ا امل�رء ضالته 
ويظ�ل يس�تنطقها ويقرؤها قراءة 
مغايرة لألوىل، فينكشف له بعض ما 
لم ينكشف يف القراءة السابقة، وقد 
كان زهري بن أبي س�لمى مقتصدا، 
فه�و ينظم القصيدة، ثم يظل ينظر 
فيها وينقح قبل أن تنش�د يف سوق 
ع�كاظ، أو تظه�ر من قب�ل راويته 
بع�د عام، اتق�اء للزلل حتى س�مي 
ش�عره بالحوليات.وكتاب الشاعرة 
اللبناني�ة جمان�ة حداد »س�يجيء 
املوت وس�تكون ل�ه عيناك« هو من 
ه�ذا القبيل، فقد قضت س�نوات يف 
إع�داده، وأنفق�ت وقت�ا وجه�دا يف 

االتصال بأهل الش�عراء الغائبني أو 
املنتحري�ن، وبأصدقائهم ويف جمع 
دواوينه�م أو أش�عارهم مس�تعينة 
ع�ر  وباالتص�االت  باملراس�الت 
العنكبوتية، حت�ى تهيأت  الش�بكة 
له�ا املادة الخام الت�ي كانت مصدر 
عملها.كتابه�ا يكت�ي قيم�ة عند 
وعش�اق  واألكاديمي�ني،  الباحث�ني 
الش�عر من الق�راء الع�رب خاصة، 
فق�د اقتحمت مج�اال ل�م يقتحمه 
أح�د بمث�ل اس�تقصائها، فالعتب�ة 
الغي�اب  فع�ل  ع�ى  تحي�ل  األوىل 
مس�توحى  والعن�وان  والت�واري 
م�ن عن�وان لقصيدة ش�اعر إيطايل 
كب�ري منتحر هو تش�يزاري بافيزي 
)1950/1908(. فجمان�ة ح�داد إذ 
أس�دت خدم�ة إىل املكتب�ة العربية، 
وإىل املكتبة الش�عرية عى الس�واء، 
وقرب�ت اآلداب العاملية م�ن القارئ 
العرب�ي، ال�ذي ل�م يتح ل�ه االطالع 

يف  الش�عرية  النم�اذج  تل�ك  ع�ى 
لغاته�ا األم، خاص�ة وه�ي تجي�د 
األوروبي�ة  الحي�ة  اللغ�ات  معظ�م 
وترتج�م عنه�ا مبارشة، م�ع ما يف 

نقل الش�عر م�ن لغ�ة إىل أخرى من 
صعوبة جم�ة، تكاد تذهب باملعنى، 
ألن ل�كل لغ�ة حمولته�ا الثقافي�ة 
والعاطفي�ة واملتخيل�ة، ولكن ذوق 
الش�اعر وحاسته الش�عرية، يمكن 
أن تساهم يف تقريب املعنى واألخيلة 
يف اللغ�ة املنق�ول إليها ع�ن املنقول 
عنه�ا، وظاه�رة الرتجم�ة وصفت 
من قب�ل بالخيان�ة، وتح�دث عنها 
الجاح�ظ، وهو واحد م�ن بحث أثر 
الرتجم�ة يف تحري�ف املعن�ى وعدم 
نقله بأمانة.فبعد املقدمة املس�هبة 
يف تريح هذه الظاهرة من الوجهة 
النفس�ية واالجتماعي�ة والثقافي�ة 
والوجودي�ة، والحدي�ث ع�ن عوائق 
املوض�وع واالتص�االت  التألي�ف يف 
املختلف�ة، التي قامت به�ا، والجهد 
يف  خاض�ت  الرتجم�ة،  يف  املب�ذول 
املنتحرين  الش�عراء  تراجم وأشعار 
من الرق والغرب عى السواء، منذ 

مطلع القرن العرين، وشكر الذين 
أس�دوا إليها خدمات جليلة يف جمع 
امل�ادة، وهم يف الواقع أس�دوا خدمة 
إىل القارئ العربي.يف قرن من الزمن 
أحص�ت الش�اعرة مئ�ة وخمس�ني 
بط�رق  جميع�ا  انتح�روا  ش�اعرا 
مختلف�ة وه�م � جله�م – يف رشخ 
الش�باب وميع�ة الصبا م�ن الرق 
والغ�رب، م�رت بالش�عراء الكب�ار 
والصغار عى الس�واء، وأثبتت نتفا 
أو قصائ�د م�ن إبداعاته�م، ومنهم 
ماياكوفسكي، ويسنني، همنغواي، 
سكس�تون،  آن  ب�الث،  س�يلفيا 
وغريه�م ممن يجد الق�ارئ العربي 
أس�ماءهم ونتف�ا م�ن أش�عارهم.
وختمت الكتاب بقائمة لكتاب كبار 
وصغار ع�ى الس�واء، انتحروا مثل 
كوس�تلر،  أكوتاج�اوا،  همنغ�واي، 
مشيما وغريهم وحتى من الفنانني 

واملشاهري.

املراقب العراقي/ متابعة...
للدراس�ات  موزايي�ك  دار  ع�ن  ص�درت 
والنر يف إس�طنبول مجموع�ة »أيام عى 
ورق« للش�اعر الس�وري أمج�د عط�ري، 
حي�ث ج�اءت يف مئ�ة وعري�ن صفح�ة 
م�ن القطع املتوس�ط؛ قّدم فيها الش�اعر 
تدوينات يومية عن طريق قصائد شعرية، 
ف�كان التاريخ هو املحور األس�اس للنص 
الشعري، عى غري عادة الشعراء يف سوريا 
أثناء الح�رب، الذين جاءت أغلب تجاربهم 
الش�عرية بنمط قصيدة النث�ر، حني دّونوا 
يومي�ات الث�ورة والح�رب، فجع�ل أمجد 
التكوي�ن  يف  أساس�اً  املوس�يقى  عط�ري 

العضوي لنصه، يقول:
ال ُبدَّ من تدوين تشييع الشهيد

فإنَّ لحظَة موته قيُد الوالدة
يف التواريخ املسافرِة املقيمْة
ال ُبدَّ من يشٍء شبيه اليشء

تبدو يف نواقصه لذاِت اليشء قيمْة
ال ُبدَّ أن تأتيك عن�د قراءتي هذي الخياالُت 

لُتها أضغاَث أيَّامي األليمْة. التي حمَّ
وكان ق�د صدر دي�وان الش�اعر األول قبل 

عامني تحت عنوان »أسماء الحب«.

»أيام على ورق« 
تدوينات يومية عن 
طريق قصائد شعرية »صورة صالح القصب األثيرة« قصة بطلها طالب 

مؤمن بقضيته يصطدم بالواقع ويقاومه 

عدم االستسالم لوحوش الحضارة وترك الوطن للمرتزقة 

املراق�ب العراق�ي/ املح�رر الثق�ايف...
يرى الناقد هش�ام آل مصطفى ان قصة  
»ص�ورة صالح القص�ب األثرية« للقاص 
حس�ب الله يحيى تمثل خيبة االصطدام 
بالواق�ع الثق�ايف والفن�ي ال�ذي يق�وده 
املرتزقة ومقاومته من قبل طالب مؤمن 
بقضيت�ه .وق�ال ال مصطف�ى يف ق�راءة 
نقدي�ة خص بها )املراق�ب العراقي( :إن 
قصة )»ص�ورة صالح القص�ب االثرية« 
املنش�ورة يف اليوميات العراقية ، تتحدث 
عن طال�ب فن عراقي معج�ب بالدكتور 
ص�الح القص�ب وبطريقت�ه يف االخراج ، 
حيث اج�اب لجنة القب�ول يف االكاديمية 
عن سبب تقديمه لقسم املرسح )” حتى 
اتعل�م االخ�راج م�ن د. ص�الح القصب ، 
وحتى اك�ون تلميذه( ، ولكن�ه اصطدام 
بحقيقة مذهلة ، مفادها بان )” القصب 
غائب ع�ن عالم الدراس�ة والتدريس″(.

فلم يحظ ب�ه اللهم اال ) يف ممرات الكلية 
، او يف االدارة ، او يف ع�رض مرسح�ي”( 
وهكذا ترينا القصة غرابة موقف الطالب 
، واملفارقة التي وقع بها وتساقط احالمه 
العلمية والفنية … ب�ل مما زاده مصيبة 
)” وانم�ا اثاره حفيظة ع�دد من الطلبة 
واالساتذة .. واتهموه بالوهم ، واالعجاب 
بفن�ان وهمي اس�مه ص�الح القصب”( 
.وأضاف:  واالغرب من ذلك )… اصطدام 
الطال�ب بع�روض مرسحي�ة س�اذجة ، 
وبدراس�ة مرسحي�ة – وهمية …”( و)” 

ان ي�رى كل ماهو س�لبي”( وبذلك ينقل 
لنا القاص صورة قاتمة للكلية باجوائها 
الكئيب�ة ، تعاك�س ماكن�ا نظن�ه عنه�ا 
كم�الذ للفرح ، وكعب�ة للف�ن امللتزم … 
وتبدو انعكاس�ات التأزم النفي للسارد 
وتداعيات�ه الحزين�ة ق�د اثقل�ت الن�ص 
بس�وداوية قاتمة معرة عن آالم الطالب 
العميقة بانكسارات الفن ، وعن عذابات 
روحه الكسرية مما ادى اىل تصويره الجو 
العام بالكآب�ة انطالقاً من اعماق جروح 
النف�س )” هن�ا ج�و اكاديم�ي متوت�ر، 
وغري ايجابي”( . ولعل اس�تعمال القاص 
لتقنية التوثيق الس�ينمائي يف س�يناريو 
االح�داث بتعدد املش�اهد – الس�ينمائية 
Simatic  يف اضط�راب الزم�ن وتصاع�د 
االح�داث وتوتر امل�كان ، وبخلفية قاتمة 
لديك�ور مرسح�ي تش�اؤمي ، تعطي�ك 
اللمح�ة الذكي�ة المكاني�ات الق�اص يف 
ال�رسد املكثف ، ولتطور االس�لوبية لديه 
، والتقني�ة التش�كيلية المت�زاج تكني�ك 
 ، والتوثيق�ي  الواقع�ي  ماب�ني  القص�ة 
وكأن�ك تطالع فلماً تس�جيلياً او مرسحاً 
تراجيدياً ضمن منحنيات الواقع ، بتخلل 
– القص�ة ح�وارات فكري�ة وهمس�ات 
ويؤطره�ا   ،  – مونول�وج   – داخلي�ة 
الس�ارد  او   ، العلي�م  ال�راوي  توصي�ف 
للحدث واملكان والعالقات والهوامش لغة 
ش�فافة ، واضح�ة تصف االل�م وتطعن 
جروح�ك بس�كني الحقيق�ة ، وبعبارات 

 ، املوحي�ة  الكلم�ة  تس�تعمل  تداولي�ة 
 ، ش�كيل  وبإط�ار   ، االيحائي�ة  واللغ�ة 
معارص ، وباش�ارات رمزية سايكلوجية 
واجتماعي�ة ، وبقالب قصيص متماس�ك 
 ، متوت�رة   ، متصاع�دة  رسدي�ات  ذي   ،
وباسلوبية منسجمة مع ترددات العرص 
دون نس�يان البالغ�ة املطلوب�ة والصور 
الواضحة التي تخاطب املتلقي بس�هولة 

لتصل اىل اذهانه بكل رشاقة.
وتاب�ع :وللقص�ة ضم�ن ما يس�مى ما 
وراء ال�رسد Mitafaction  قص�ة ثانوية 
 : الطال�ب لفن�ه  اخ�رى لحكاي�ة ح�ب 

وطنه وردود فعل�ه ازاء جراحات الوطن 
: الكلي�ة ، ومح�ور القص�ة الرئيس هو 
د. ص�الح القص�ب  رم�زاً للمبدعني واية 
للباذل�ني ، فم�ن داخ�ل الس�ياق ت�الىش 
حل�م الطال�ب بالدراس�ة عن�ده ، وم�ن 
خ�ارج الس�ياق س�فر الدكت�ور عالم�ة 
لخيب�ة الثقاف�ة ، وت�ردد املثقف�ني ازاء 
س�لبيات املجتمع ، او ما يسميه الباحث 
جمعة عبد الل�ه املطلك ضياع املثقف بني 
)االسطوري  امليثولوجي والوس�يولوجي 

واالجتماعي(.
ف�وق  تقف�ز  :القص�ة  ان  اىل  وأش�ار 

ه�ذه املس�تويات الذهني�ة – التقليدي�ة 
لتمنحك فرصة مناس�بة ملدرسة التحليل 
الس�يميائي يف التداول اللغ�وي والتأويل 
املنطقي حي�ث الداللة املعرة واالش�ارة 
املتمي�زة والعالم�ة الواضح�ة والجمل�ة 
املتماس�كة ال مكانية الق�اص التداولية 
والس�ينمائية ضمن انس�جام السيناريو 
الحدث�ي ، باس�تعماالت اللغ�ة العرصية 
، ذات االنس�يابية الرش�يقة املع�رة عن 
الق�ص بص�ريورة فني�ة فيه�ا البالغ�ة 
اللغوي�ة ، والبناء القص�يص ، يف معادلة 
التفاع�ل – غ�ري الروتيني – م�ع القارئ 

النخب�وي واالعتي�ادي ، م�ا ب�ني ال�دال 
واملدلول ، يف س�ياقات الن�ص  الخطاب ، 
ويف محاولة فهم الق�ارئ لهذه العالقات 
يدخل التأويل ضمن التفاعالت االيجابية 
ما بينهما ، وحس�ب لغ�ة النص املكثفة 
، واملتوهجة ب�رتددات العرص ، املفهومة 
االغ�رتاب  اىل  والغامضة!!.واله�روب 
والغربة واىل عالم اخر )اليرفضه انسان( 
او يته�م مبدع�اً . اي�ة مصيب�ة غ�درت 
باحالم الطالب وهو يرى استاذه يرحل – 
هارب�اً – بحياته وعلمه وفكره ، فمن لك 
ايها الطالب النبيه بعد رحيل اس�تاذك؟! 
)ي�رتك الصدقائه بصمات خلود املرسح : 
الصورة وحركة الجسد  … بعيداً عن هذا 
العالم الرث ال�ذي يريد رسقة احالمه…( 
ال�ف  و ) ي�رسق وج�وده( و ) ي�رسق 
الومض�ة التي تصنعها املخيل�ة(  ، وهنا 
تتداخ�ل الرؤى لديك وحس�ب تفس�ريك 
وفهم�ك وتأويل�ك للحدث واالس�قاطات 
ع�ى الواقع – ال�رث – او ” الحلو ” الذي 

تعيشه؟!.
وأكمل :ونس�أل: هل نستس�لم لوحوش 
الحض�ارة ؟ … وهل ن�رتك الوطن لهوالء 
املرتزقة – البائس�ني ؟… فياتيك الجواب 
من الق�اص الذي صمد ام�ام آالم حياته 
، حي�اة الوط�ن ، فن�رى طالب�ه يتوهج 
قلبه بالن�ور رغماً عن خيباتنا ، فتتوهج 
احالم�ه بتعلم املرسح ، الحي�اة ، وبنر 
فك�ر واح�الم اس�تاذه باض�اءة خش�بة 

امل�رسح النور ضد الظالم ) االضاءة فجر 
. الن�درة وحده�م من ين�ريون الفجر( و 
)وان يث�ري – صالح القصب – يف نفس�ه 
…..اس�ئلة كثرية(.)اس�ئلة ت�راود في�ه 
صح�وة روح�ه وال�ق وج�وده ومرساته 
الفائت�ة ، املكتوم�ة ، واس�اه العمي�ق ( 
أو)أال م�ن ومضة ضوء بعي�د…( وهكذا 
ينبل�ج ن�ور الض�وء البعيد )م�ن ومضة 
االس�تاذ( يف روح الطال�ب رم�زاً لألم�ل 
املوع�ود ، فصالح القصب وان ترك وطنه 

فانجازاته باقية.
وأوض�ح ان القاص يغ�رق – احياناً – يف 
امل�ايض ليؤط�ر ص�ورة ع�ى الحارض – 
املع�اش – او يح�اول تج�اوز النجاحات 
بعقلية نقدية تتوخ�ى الدقة لذلك يمكن 
لن�ا تفس�ري س�وداوية الكلي�ة وخيب�ة 
الطالب وه�روب الدكت�ور ، وال يخالجنا 
ادنى ري�ب يف حقيقة موقفه ازاء معاناة 
الوطن وه�وم االنس�ان ، فالقصة تعبري 
ع�ن س�لبية املثقف�ني ، ب�ل واتهامه�م 
للدكت�ور بالجنون والخي�ال ، وهو اتهام 
خط�ري اليش�مل الجميع . حت�ى الطالب 
– الصورة االيجابية – فش�ل يف مس�ايرة 
الواقع او لم يس�تطع تس�يري االحداث او 
قيادتها ، او حتى مس�ايرتها ، ثة قضية 
اساس�ية اثارها القاص يف نهاية قصته ، 
وهي انبعاث الضوء وس�ط املرسح لينري 
ظالم اللوحة ، وييضء وحش�ة ارواحنا ، 

او ليسدل الستار عى كأبة مواقفنا.

 أوس حسن
ه�ذه الكتاب�ة التي تش�به املباغتة يف 
القت�ال، تتطلب من�ا أن يكون الوعي 
كاف�ة  واألالعي�ب  بالخ�دع  مس�لحا 
غ�ري املروط�ة، متجنب�ني يف الوقت 
نفس�ه األثر املس�كر الذي قد تخلفه 
كتاب�ات نيتش�ه يف الوع�ي والذاكرة 
البري�ة. إن م�ا يميز نيتش�ه أيضا 
هو صعوب�ة وضع�ه يف أي خانة من 
خان�ات التأوي�ل، بدون أن تس�قطنا 
لغته املراوغة يف ش�باكها وفخاخها، 
تل�ك اللغة الت�ي تجم�ع النقائض يف 
صريورة منسجمة ومتكاملة. بالنظر 
إىل التاريخ الطويل للفلسفة، نجد أن 
النس�ق الفلس�في يف بنائ�ه وترابطه 
يش�به إىل حد كبري النس�ق الريايض، 
من حي�ث الفكرة الت�ي تربط حولها 
مجموع�ة م�ن األف�كار وم�ن خالل 
املقدمات والنتائج، األمر الذي قوضه 
نيتش�ه جمل�ة وتفصي�اًل، ورف�ض 
نظرية املعرف�ة واعترها مجرد لعبة 

عقلي�ة، وإن الفلس�فة مجرد س�رية 
ذاتية لصاحبها. كما جاء يف الش�ذرة 
رق�م 6 م�ن كت�اب »م�ا وراء الخ�ري 
املذاه�ب  أن  نيتش�ه  رأى  وال�ر«. 
الفلسفية وتياراتها تسبغ عى العالم 
تصوراته�ا ومقوالته�ا القبلي�ة، ث�م 
وجه أس�لحته للحسيني والتجريبني، 
الذي�ن جعلوا م�ن العالم آل�ة صماء 
لي�س فيه�ا روح، وق�وض كثريا من 
ه�ذه املذاهب الفلس�فية، بحجة أنها 
تغازل الدين ع�ن طريق امليتافيزيقيا 
واملث�ل العلي�ا، وتحدي�دا الفيلس�وف 
األملاني كانط، ال�ذي وصفه يف كتابه 
»العل�م الجذل« بالثعلب العجوز الذي 
بع�د أن ض�ل طريقه ع�اد إىل قفصه 
الالهوت�ي صاغراً. يف كت�اب »ما وراء 
الخري والر« يهدم نيتشه كل أساس 
قام�ت علي�ه الفلس�فات الس�ابقة، 
كم�ا أنه يف�كك أعظم عقل اش�تغايل 
فلس�في، وهو كانط ويغوص عميقا 
يع�زو  إذ  النفس�ية،  انفعاالت�ه  يف 

هيمن�ة ث�الث ح�االت نفس�ية ع�ى 
تفك�ريه، جعل�ت تجربته الفلس�فية 
ضيقة ومحدودة ج�دا، هذه الحاالت 
ه�ي تعصب�ه الالهوت�ي، ووثوقيت�ه 
الالواعية، ومنظوره األخالقي. وتأتي 
الرضبة القاصمة التي وجهها نيتشه 

لكانط عندما اس�تبدل سؤاله »كيف 
يمك�ن أن تك�ون األح�كام الرتكيبية 
القبلية ممكنة؟« بسؤال يقلب جميع 
القي�م وهو، »ملاذا يك�ون االعتقاد يف 
مثل هذه األحكام رضوريا؟« فهي يف 
نظره أح�كام خاطئة وغري صحيحة 
يف عالم الظواهر، حيث تكمن حقيقة 
ما تدع�ى حقيقة، يف عملي�ة التكرار 
املتواتر لألش�ياء املتجانسة واملألوفة 

يف طبيعتها املنطقية.
يعت�ر كت�اب »جينالوجي�ا األخالق« 
)1887( واح�دا من أه�م الكتب التي 
قام به�ا نيتش�ه بإع�ادة تقييم لكل 
القيم واألف�كار التي مرت يف العصور 
البرية، وهدم كل فضيلة إنس�انية 
متعالي�ة، وه�و ل�م يقص�د املثالي�ة 
الكانطية والش�وبنهاورية فقط، بل 
التقاليد املسيحية األفالطونية العمود 
الفق�ري للثقافة الغربي�ة منذ 2000 
س�نة، وقد ترك رفض�ه فراغا مرعبا، 
تقيي�م  بإع�ادة  م�أله  يح�اول  كان 
القي�م كله�ا، ال�ذي بق�ي غ�ري منته 
عن�د انهي�اره، حي�ث يضي�ف غرابة 
أخ�رى فوق غراب�ة عامله الفلس�في 
بح�د  يكت�ب  وكأن�ه  الالمنطق�ي، 
الس�يف عندما يقول »لست أحب من 
الكتابات كلها، إال ما يكتبه اإلنس�ان 
بدمه، أكتب بالدم تجد أن الدم روح«.

فريدريك نيتشه… والكتابة بالسيف !
إن الكتابة عن فيلسوف مثل فريدريك نيتشه 
يه كتاب��ة خط��رة، وغ��ر مأمون��ة الجوانب من 
ناحي��ة تأوي��ل العديد من ش��ذراته ورس��ائله، 
وربم��ا بالفع��ل ق��د نزنل��ق إىل الهاوي��ة، ونحن 

مطمئنني.

حسب الله يحيىهشام ال مصطفى

»القساوسة ال ينامون« جديد القاص والروائي خالد ناجي
املراقب العراقي /خاص...

ناج�ي روايت�ه  للق�اص والروائ�ي خال�د  ص�در 
الجديدة »القساوس�ة ال ينامون« ومن إصدارات 

لالدباء  الع�ام  االتح�اد 
العراق  والكتاب ف���ي 
ف��ي  ناج�ي  وق���ال 
ترصيح���� ل�)املراقب 
الرغ�م  العراقي(:ع�ى 
الصح�ي  الحظ�ر  م�ن 
ال�ذي فرض ع�ى جميع 
اال  الع�راق  يف  النواح�ي 
ان النت�اج االدب�ي لم ولن 
يتوقف لك�ون االدباء هم 
ديموم�ة  ارسار  م�ن  رس 
الحي�اة وه�م م�ن يصنع 
يس�����عى  الذي  الجمال 
الي�ه الجميع بعي�دا عن ما 
نعاني�ه يف الواق�ع املر وهذا 
ه�و م�ا نس�عى الي�����ه 

كأدباء .

واضاف : اس�تلمت روايتي الجديدة »القساوس�ة 
ال ينام�ون« وق�د تبن�ى االتح�اد الع�ام لالدب�اء 
والكت�اب طباعة ون�ر الرواية 
ضمن منش�����وراته فش�كرا 
جزيال لالتح�اد وبوركت جهود 
وخاص�ة  الكب�رية  األصدق�اء 
األستاذ عمر الرساي الذي كان 
حريصا عى ان تطبع يف املوعد 
املحدد لها عى الرغم من وجود 
العراقي�ل  م������ن  العدي�د 
الحظرالص����حي  واهمه�ا 
وصعوب�ة الت���واص�ل م�ع 
االخري�ن يف نثل هكذا ظروف 

صعبة. 
وتابع :اتمنى ان يرقى عميل 
القاريء  هذا ملستوى ذائقة 
ومت���ابعت�ه كونه جاء يف 
ظروف استثنائية من املؤكد 
انه�ا يف طريقه�ا للزوال ان 

شاء الله .
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

ومحافظات  مدن  مختلف  الثلوج  غطت 
املناطق  السيما  كردستان،  اقليم 
وجهة  تعترب  والتي  اربيل  يف  السياحية 
اوقات  قضاء  يود  ملن  رائعة  سياحية 
والرسور،  والفرح  بالبهجة  مليئة 
نريمان  تحدثت   املوضوع  هذا  وعن 
يف  السياحة  هيئة  اعالم  مدير  فاضل 
اىل  نسعى  دائماً  »نحن  قائالً  اربيل 
بقية  من  للسياح  التسهيالت  كل  تقديم 
السياح  وكذلك  العراقية  املحافظات 
العربية  الدول  وباقي  الجوار  دول  من 
كل  تشمل  والتسهيالت  واالجنبية، 
واتمام  واملداخل  والسيطرات  املنافذ 
وبأرقى  ممكن  وقت  بأرسع  االجراءات 
خدمات  تقديم  وكذلك  شاكلة،  بأجمل 
داخل  كانت  سواء  رائعة،  سياحية 
املناطق  يف  وباالخص  خارجها،  او  املدن 
السياحية، وهناك تنسيق عايل املستوى 
املؤسسات  وباقي  السياحة  هيئة  بني 
ذات العالقة مع كل الكروبات السياحية 
التي تتوجه اىل اربيل ومثيالتها من مدن 
ومحافظات االقليم االخرى، ودائماً نؤكد 
السياحية  الخدمات  افضل  تقديم  عىل 

للسياح«.
نادر  تحدث  نفسه  املوضوع  وبشأن 
الهيئة  باسم  الرسمي  املتحدث  روستي 
العامة للسياحة يف اقليم كردستان قائال: 
اقليم  يف جبال  الثلوج  لهطول  »بالنسبة 
كردستان ودور السياحة يف هذه الفرتة، 
يأتون  السياح  ان  تعلمون  كما  طبعاً 
مكان،  كل  من  السياحية  املناطق  اىل 
فهي  الثلوج،  تساقط  اثناء  خصوصا 
لقضاء  مميزة  سياحية  وجهة  تكون 
اجواء  تتوفر  اذ  االوقات،  واسعد  اجمل 
جميلة وخالبة يف هذه املناطق السياحية، 
واالماكن  املنتجعات  اغلب  فنجد 
مختلف  يف  الجبلية  والقمم  السياحية 
قد  كردستان  اقليم  ومحافظات  مدن 
قمم  مثل  كامل  بشكل  بالثلوج  تغطت 
يف  وسفني  وكورك  بگ  حسن  جبال 
دهوك  محافظة  يف  اما  اربيل،  محافظة 
وعقره  والعمادية  گارة  جبل  فهناك 
ازمر  جبل  السليمانية  ويف  ساده  رسي 
والكثري من املناطق وقمم الجبال العالية 
بالثلوج،  بالكامل  مغطاة  تكون  التي 
لكي  للسياح  جذب  نقطة  تكون  وهي 
يقضوا اوقاتاً جميلة ورائعة مع ارسهم، 

املحافظات  كل  من  املواطنني  ونجد 
املناطق  هذه  لزيارة  يأتون  العراقية 
الهيئة  وحتى من دول الجوار، ونحن يف 
لكل  التسهيالت  نقدم  للسياحة  العامة 
القادمني لزيارة هذه املناطق السياحية، 
ان وجدت ونقدم  العراقيل  نذلل   وكذلك 
الحدودية  واملعابر  املنافذ  يف  التسهيالت 
االسرتاحة،  واماكن  للفنادق  وبالنسبة 
للسياح،  الخدمات  افضل  تقدم  فهي 

قبل  من  والرتحيب  االستضافة  وكذلك 
يف  كانت  سواء  االماكن،  كل  يف  االهايل 

االسواق او االماكن العامة«.
خطط  سنوياً  »لدينا  روستي  ويضيف   
اننا  اذ  السياحة،  وبرامج لتطوير قطاع 
الوزارات  كل  مع  جنب  اىل  جنباً  نعمل 
العالقة،  ذات  واملؤسسات  والدوائر 
والتنسيق  بالتعاون  يعمل  فربنامجنا 
الحرص  ال  املثال  سبيل  فعىل  املشرتك، 
الكهرباء  وزارة  مع  تنسيق  هنالك 
والجهات  واملرور  والجسور  والطرق 
وكل  والبيئة  الداخلية  ووزارتي  االمنية 
الجهات االخرى ذات العالقة، اي ان كل 
الوزارات تعمل معاً يدا بيد من اجل تقديم 
وبأبهى  للمواطنني  الخدمات  افضل 
صورة، ونحن لدينا )ماسرت بالن( خطة 
يف  السياحي  القطاع  لتطوير  سنوية 
االقليم، ولدينا خطط سنوية نختار فيها 
املتنوعة  الفعاليات  واقامة  املشاريع 
القطاع  وتعزيز  لتطوير  عليها  ونعمل 

سرتاتيجية  خطط  لدينا  كما  السياحي، 
بعيدة االمد تستمر لعام 2025«.

عمار  السياحي  والناشط  االعالمي  اما 
گلكاني  فتطرق ايضا للسياحة الشتوية 
اقليم كردستان  قائال: »كما تعلمون ان 
عليه  يقبل  الشتاء  موسم  ويف  سنوياً 
الن  اآلالف  نقل  لم  ان  السياح  مئات 
اقليم كردستان يضم العديد من املناطق 
كردستان  فاقليم  الجميلة،  السياحية 

االشكال  من  مختلفة  انواعا  يضم 
واالٓثارية  الدينية  كالسياحة  السياحية، 
الناس  عليها  يقبل  التي  وهي  والثلجية 
اثناء هطول  يف فصل الشتاء وخصوصاً 
الثلوج، فكل قمم الجبال تتغطى بالثلوج 
وتصبح وجهة مميزة لالرس واملواطنني 
فيها،  جميلة  اوقات  وقضاء  لالستمتاع 
مدن  داخل  من  السياح  عليها  يقبل  اذ 
ومحافظات اقليم كردستان ومن وسط 
الجوار،  دول  اغلب  ومن  البالد  وجنوب 
ملا  السياحية  املناطق  هذه  يزورون  اذ 
واجواء  خالبة  مناظر  من  به  تمتاز 
يتوجه  املثال  سبيل  وعىل  رائعة،  ربانية 
والتلفريك  كورك  جبل  اىل  املواطنون 
تتغطى  التي  وغريها  بيك  حسن  وجبال 

بالثلوج بشكل كامل«. 
التنفيذي  املدير  وهو  الخالدي  عمر  اما 
يف  والسياحة  السفر  رشكات  الحدى 
كردستان  »تعترب  قائال:  فتحدث  اربيل 
من  الحبيبة  اربيل  عاصمتها  وباألخص 

العالم  حول  نوعها  من  الفريدة  املناطق 
من ناحية السياحة الصيفية والشتوية 
مختلف  من  السياح  يقصدها  اذ  معا، 
محافظات العراق، بل وحتى من خارج 
لالستمتاع  الصيف  يف  ايضا  العراق 
بطبيعتها الجبلية وما فيها من شالالت 
وبحريات خالبة املنظر وقليلة التكاليف، 
الشتاء فيقصدونها لجمال  اما يف فصل 
التي  املميزة  واماكنها  جبالها  وروعة 

كورك  كجبل  الوفرية  الثلوج  تكسوها 
رشق  شمال  10كم  بعد  عىل  يقع  الذي 
مدينة أربيل، اذ تمتد رقعته من مصيف 
بيخال التابع لقضاء رواندز، وصوال إىل 
قمته، ويبلغ طول التلفريك الذي يمتلكه 
عند  أما  75م،  وارتفاعه  كم   4 حوايل 
قمة جبل كورك فيوجد مجمع يتضمن 
وأماكن  ومقهى  وكافترييا  مطاعم 
ألعاب  عىل  تحتوي  لالسرتاحة  خاصة 
والكبار، ونذكر عىل  للصغار  مخصصة 
سبيل املثال التزلج عىل الجليد والطريان 

الرشاعي، إضافة إىل وجود 37 شقة«.
جبل  ارتفاع  أن  إىل  االشارة،  وتجدر 
كورك يبلغ حوايل 2115 م عن مستوى 
سطح البحر، اذ يصل مستوى الثلوج يف 
درجة  مع  مرت  ارتفاع  اىل  الشتاء  فصل 
الواحدة مئوياً  الدرجة  تتعدى  حرارة ال 
يف حني تصل خالل فصل الصيف إىل 25 

درجة مئوية.

يرجع تاريخ نشأة مدينة قلعة صالح كمستوطنة 
حرضية )مركز ناحية( إىل ستينيات القرن التاسع 
القاطنة  محمد  البو  عشائر  قامت  حيث  عرش 
العثمانية،  السلطات  ضد  بانتفاضة  املنطقة  يف 
عىل  األمريية  والرسوم  الرضائب  دفع  فرفضت 
األرض الزراعية للحكومة , وأخّلت باألمن , وقامت 
فاضطرت  والنهب.  السلب  وأعمال  الطرق  بقطع 
الحكومة العثمانية حينها إىل إرسال حملة عسكرية 
صالح   « األصل  النجدي  العربي  الضابط  بقيادة 

سليمان النجدي« للقضاء عىل تلك االنتفاضة ,

 فتمكن من ذلك عام 1866م وبنى قلعة من الطني 
بها  جنوده  لتحصني  اسمه  حملت   « مفتول   «
وسلطتها  الحكومة  سيطرة  فرض  من  وتمكينهم 

القلعة،  موقع  ألهمية  نظراً  وسكانها  املنطقة  عىل 
الرضائب  وجباية  والنظام  األمن  حفظ  عىل  وعمل 
للحكومة التي كافأته بتعيينه حاكماً عىل املنطقة، 
 1866 عام  يف  سلطانياً  فرماناً  أصدرت  كما 
سميت  صالح(  )قلعة  مركزها  ناحية  باستحداث 
ًويتبع  صالح«  قلعة  ناحية   « القلعة  هذه  باسم 

إدارياً إىل لواء العمارة » محافظة ميسان ».
كان قضاء قلعة صالح التابع إىل محافظة ميسان، 
القرن  سبعينيات  وملنتصف  م   1881 عام  منذ 
إىل  إضافة  الحايل  القضاء  من  يتكون  العرشين 
الكبري(  و)املجر  )الكحالء(  الحاليني  القضائيني 
قلعة  قضاء  إىل  إدارياً  تابعتني  ناحيتني  كانا  اللذان 
منهما  ناحية  كل  لتصبح  عنه  أنفصلتا  ثم  صالح 
منذ  وذلك  ميسان  محافظة  إدارياً  يتبع  قضاء 

منتصف سبعينيات القرن العرشين.
املدينة  بداية نشأة  النجدي« يف  » صالح   وقد عمل 
املنطقة  سكان  من  متزايدة  أعداد  استقطاب  عىل 
اإلقامة  عىل  وتشجيعهم  املجاورة  واملناطق 
جدول  وبامتداد  قلعته  حول  الدائم  واالستقرار 
الكرمة املندرس حالياً، فأسكن أعداداً من الفالحني 
محلياً  عليهم  يطلق  اإليرانية  التبعية  من  وآخرين 
أسكن  بينما  اليمنى  الجدول  ضفة  عىل   « العجم   «
وبذلك  الصابئة.  من  أعداداً  اليرسى  الضفة  عىل 
أسس قصبة سكانية صغرية شكلت مركز القضاء، 
وبيوتها  سكانها  عدد  وازداد  مساحتها  اتسعت 

تدريجياً بمرور الزمن وعينت بها الحكومة.
عرشينيات  يف  صالح  قلعة  مدينة  وكانت      
ممتدة  صغرية  مدينة  العرشين  القرن  وثالثينيات 
عىل ضفتي جدول الكرمة إالّ إن أهمال هذا الجدول 
وعدم كريه أدى إىل جفافه وإندراسه منذ عام 1936 
التجاري  الشارع  مجراه  ليحل  طمره  وتم  تقريباً 
الرئيس للمدينة والذي حمل أسمه » شارع الكرمة 
» وأنترشت عىل جانبيه املحالت والدكاكني التجارية 

والحدادة  والنجارة  كالندافة  الحرف  ومختلف 
أربع  من  تتكون  حينها  املدينة  وكانت  وغريها، 
والغربية،  الحسينية،   « محلة  هي  سكنية  محالت 
عدد  وبلغ   « والصابئة  )الشبيشة(،  والسليمانية 
للسكان  العام  التعداد  يف  نسمة   )4022( نفوسها 
عىل  مبنية  بيتاً،   )350( يف  ويقيمون   1947 لسنة 
واحد  طابق  من  تتكون  وغالبيتها  الرشقي  الطراز 
مساحات  وترتاوح  بعض،  مع  بعضها  ومتالصقة 
بيوتها بني )75ـ 150( م2 إال القليل من بيوت محلة 
بيوتها  من  قليل  عدد  يف  املساحة  تصل  إذ  الصابئة 
والنهر  الكرمة  شارعي  وباستثناء  م2،   )300( إىل 
أزقة ضيقة غري مستقيمة  عبارة عن  فإن طرقها 
الرصف  أنابيب  شبكة  إىل  وتفتقر  مبلطة  وغري 
بسواقي  عنها  استعيض  التي  )املجاري(  الصحي 
املتخلفة  اآلسنة  املياه  فيها  تنساب  األزقة  وسط 
حرضياً  تنمو  املدينة  وظلت  املنزيل.  االستعمال  عن 
بمحالتها السكنية األربعة بما فيها من بيوت وأزقة 
عمراني  وتخطيط  تصميم  أي  دون  عشوائياً  نمواً 
حديث للمدن حتى تضاعف عدد بيوتها سنة 2008 
عرش  من  بقليل  يزيد  ما  إىل  الدراسة  إجراء  وقت 
أمثال ما كانت عليه يف عام 1947 حيث بلغ عددها 

)3710( بيتاً.
    ودخلت املدينة مرحلة جديدة يف نموها الحرضي 
خارج  للمدن  الحديث  العمراني  للتخطيط  وفقاً 
محالتها القديمة األربعة منذ عام 1958 إذ إنشأ أول 
لنهر  اليمنى  الضفة  عىل  فيها  مخطط  حديث  حي 
باسم  عرف  القديمة،  املحالت  من  الغرب  إىل  دجلة 
السكنية عىل  أراضيه  وقد وزعت   « العروبة  » حي 
للمدينة  الكبري  التوسع  إن  إالّ  الحكومة،  موظفي 
حدث بدءاً من عام 1981 حيث أنشئت خالل أربع 
سنوات، خمسة أحياء حديثة مخططة تجاوز عدد 
بيوت  عدد  أضعاف  ثالثة  السكنية  أراضيها  قطع 
أراضيها  قطع  عدد  بلغ  حيث  القديمة  املحالت 

السكنية )4300( بل أن عدد قطع األرايض السكنية 
قطعة   )1000( والبالغة  الكرامة  حي  يف  املوزعة 
األربع  القديمة  املحالت  بيوت  عدد  جميع  تقارب 
والبالغ عددها )1150( بيتاً، وقد بنيت معظم قطع 
سكنها  بيوتاً  الحديثة  األحياء  يف  السكنية  األرايض 
أهل املدينة ومن هاجر إليها. وهذه األحياء الخمسة 
والشهداء،  والكرامة،  والغدير،  األمري،   « حي:  هي، 

والزهراء ».
)املدينة(  الحرضي  بمركزه  قلعة صالح،  أن قضاء 
منذ  وخارجية  داخلية  لهجرات  تعرض  قد  وريفه، 
الهجرات  هذه  وحدثت  العرشين  القرن  أربعينيات 
سواء  القرن،  ذلك  خمسينيات  من  ملحوظ  بشكل 
اختيارية  أو  )تهجري(  قرسية  هجرات  كانت 
البناء  يف  كبرية  آثار  عليها  ترتب  وقد  وطوعية، 
وتختلف  الدراسة،  ملجتمع  والثقايف  االجتماعي 
أسباب هذه الهجرات من مدة ألخرى. ويمكن بيان 

تلك الهجرات وأسبابها وآثارها عىل النحو اآلتي: ـ
 1958 عام  قبل  الخارجية  الهجرة  أسباب  أن      
إىل  وأدت  ومتداخلة  كثرية  صالح  قلعة  قضاء  من 
فقد  وريفها.  صالح  قلعة  مدينة  حجم  انخفاض 
إىل  لليهود  قرسي  بتهجري  آنذاك  الحكومة  قامت 
ولم   .1948 عام  فلسطني  نكبة  بعد  العراق  خارج 
يبق أحد منهم يف قضاء قلعة صالح سواء يف حرضه 
)املدينة( أو ريفه، كما هاجرت طواعيه الكثري من 
األرس األصلية املسلمة والصابئة من سكان املدينة 
إىل مدن العراق الرئيسة كبغداد والبرصة، فضال عن 
أفضل منذ  بحياة وفرص عمل  أمالً  العمارة  مدينة 
منتصف خمسينيات القرن املايض، وتتمثل أسباب 
من  جزء  ميسان،  محافظة  أرياف  من  الهجرة 
اإلقطاعيني  الشيوخ  بسياسة  صالح  قلعة  قضاء 
وسوء  لفالحيهم  املفرط  االستغالل  عىل  القائمة 
كل  وإهانة  السخرة،  بأعمال  وتكليفهم  معاملتهم 
الشيخ مربراً  يراه  سبب  كرامته ألي  وانتهاك  فالح 

الفالحني  حياة  جعل  مما  الفالح،  عىل  رضاه  لعدم 
التغذية والحرمان.  يف  تتسم بالفقر والعوز وسوء 
ظل إنتشار األمراض خاصة املستوطنة كالبلهارزيا 
واملالريا والتيفوئيد وغريها , ومما زاد سوء األحوال 
املعيشية للفالحني تقلص مساحة األرض الزراعية 
مشاريع  الحكومة  إلهمال  انتاجيتها  وانخفاض 
االرواء وعدم إنشاء املبازل فاندثرت بعض الجداول 
كما  الرتبة،  يف  األمالح  نسبة  وارتفعت  اإلروائية 
ساهمت الكوارث الطبيعية كالفيضانات , واآلفات 
الذي كان  الريف،  أوضاع  تردي  زيادة  , يف  الزراعية 
والتعليم  كالصحة  األساسية،  للخدمات  يفتقر 
أجربت  طرد  عوامل  شكل  ذلك  كل  والكهرباء. 
محمد  البو  عشريتي  فالحي  من  الهائلة  الجموع 
والسواعد  محمد  البو  عشريتا  والسواعد)التي(تعد 
والكحالء  صالح  قلعة  قضائي  عشائر  أكرب  من 
قاطبة، وبشكل أفرادهما النسبة األكرب من سكان 
محافظة  يف  املتجاورين  القضائني  هذين  قرى 

ميسان.
 وغريهما عىل هجر أراضيهم وديارهم واالنخراط يف 
الجيش والرشطة، والنزوح إىل املدن الرئيسة السيما 
جذب  عوامل  شكلت  التي  وكركوك  والبرصة  بغداد 
لهم نتيجة الرصف عىل أعمال اإلعمار بعد تقاسم 
وتخصيص  األجنبية  الرشكات  مع  النفط  عائدات 
منذ  اإلنتاجي  لالستثمار  العائدات  هذه  من   )%70(
هذه  يف  كثرية  عمل  فرص  ذلك  فوفر   1952 عام 
الراحة  وسائل  من  به  تتمتع  ما  إىل  إضافة  املدن، 
الثارات  عن  بعيداً  أوضاعها  واستقرار  والرتفيه 
املهاجرين  عدد  قدر  وقد  العشائرية،  والنزاعات 
صالح،  قلعة  قضاء  منه  وجزء  العمارة(  )لواء  من 
لهذه املدة بـ )000 100( نسمة لغاية عام 1947، 
وحوايل )000 160( نسمة حتى عام  1957.األمني 
السيايس يف البالد منذ مطلع القرن العرشين، ولحني 

سقوط الدولة العثمانية.

التدخين ..
انتحار باهض الثمن

قلعة صالح.. شيء من تاريخها ونشأتها

الجنسني  بني  باالنتشار  التدخني  ظاهرة  أخذت 
من  كثري  يف  منترشة   االرجيلة   يوميات  وصارت 
األماكن العامة، اذ وصلت نسبة املدخنني من كال 
الجنسني اىل 40 % عىل الرغم من ارضار التدخني 
يعد  لكونه  تحىص،  وال  تعد  ال  التي  وسلبياته 
الرئيس ألمراض الرسطان والقلب، اال أن  السبب 
الحائط  بعرض  التحذيرات  كل  رضبوا  املدخنني 
واخذوا يتسابقون بينهم عىل رشاء النوع الفاخر 
التدخني هو السبيل الوحيد  لكونهم يعتقدون أن 
هو  ما  الحقيقة  يف  لكن  همومهم،  عن  للتنفيس 
اال سعادة وهمية تؤدي يف نهاية املطاف إىل املوت. 

 األماكن املخصصة
وعالمات  املطاعم  احد  يف  محمد  روان  تجلس 
اذ  محياها،  عىل  واضحة  تبدو  والغضب  التذمر 
طبيعي  بشكل  اتنفس  أن  يمكنني  »ال  تقول:  
داخل  واألراكيل  السجائر  سحابات  كثرة  بسبب 
املطاعم  اصحاب  عىل  »يجب  انه  مبينة  املطعم«، 
للمحافظة  املطاعم  داخل  التدخني  يمنعوا  أن 
عىل سالمة االرس واألطفال املتواجدين، اذ هنالك 
الكثري من املقاهي  التي يستطيع املدخنون فيها 
التدخني بحريتهم من دون أن يؤثر ذلك يف صحة 

االخرين«.
ترى  التي  العزيز  عبد  ملار  الرأي  يف  معها  وتتفق 
السابق  يعد يقترص مثلما كان يف  لم  التدخني  أن 
عىل الرجال، بل زاد اقبال النساء وحتى املراهقني 
معتقدين انه نوع من انواع االنفتاح والتأثر بثقافة 
الغرب، اذ تقول »اشعر باالزعاج عندما اذهب اىل 
التي  السجائر  النسائية بسبب رائحة  الصالونات 

تمأل املكان، فاصبحت افضل العناية املنزلية«. 
 التدخني السلبي

تنصت الطالبة ملى جمال اىل رشح االستاذ بتمعن 
سيجارته  باشعال  قام  املحارضة  القائه  واثناء 
من  الفور  عىل  فخرجت  باالختناق،  لتشعر 
املحارضة، و تقول ملى »اعاني من داء الربو وعند 
وضيق  السعال  نوبة  تأتيني  الدخان  استنشاقي 
لكون  يشء  عمل  بوسعي  ليس  لكن  التنفس،  يف 
الكثري من الطلبة واالساتذة يف الكلية يدخنون  يف 
التدخني  كل مكان من دون أن يراعوا مدى تأثري 
السلبي يف االشخاص، خصوصاً الذين يعانون من 

الربو«. 
 غياب القوانني

التاكيس وفور  الشاب حميد عيل سيارة  استأجر 
بفتح  فقام  سيجارته،  السائق  اشعل  ركوبه 
النافذة عىل الرغم من برودة الجو، لكي يتخلص 

عيل:  يقول  اذ  التدخني،  رائحة  من 
»طلبت من السائق أن يطفئ سيجارته 
يكن  فلم  رفض،  لكنه  مرة،  من  اكثر 
اعاني  لكوني  النافذة،  فتح  غري  امامي 
من حساسية القصبات الهوائية، مؤكداً 
يف كل مكان  التدخني اصبح منترشاً  ان 
من  تحد  التي  القوانني  غياب  ظل  يف 
املصانع  دخان  اىل  باالضافة  انتشاره، 
ملوثات  من  تعترب  كلها  والسيارات 

الهواء«. 
 مخاطر التدخني

»التدخني  أن  حميد  جالل  الدكتور  يؤكد 
إذ  وتدمريها،  الرئة  تليف  يف  يتسبب 

يجعلها سميكة جًدا عند املدخن وسوداء، ما يعيق 
انه  اىل  باالضافة  بوظيفتهما،  القيام  عن  الرئتني 
يعترب العنرص االساس ألمراض القلب والرسطان، 
او  السيجارة  من  املتصاعد  الدخان  عن  فضالً 
االركيلة الذي يؤدي اىل إصابة األجزاء األمامية من 
العني، مثل امللتحمة والقرنية بأمراض الحساسية 
تقترص  ال  التدخني  »مخاطر  أن  مبيناً  املزمنة«، 
عىل املدخن،  فقد يكون تأثريها اكثر يف االشخاص 
غري املدخنني، لكونه يعترب السبب املبارش لحاالت 
الوالدة واملسبب للكثري  لحديثي  الوفاة، خصوصاً 
الربو،  ونوبات  الصدرية  واألزمات  االمراض  من 
ويؤثر يف بعض االحيان يف املرأة الحامل ما يسبب 

لها االجهاض«. 
 اثبات الذات

والسجائر  االركيلة  اىل  الشباب  او  الفتيات  توجه 
التطور  نوع من  ذلك  بأن  االعتقاد  باب  يأتي من 
محمد  الباحث  يقول  ذلك  عن  والحرية،  والرقي 
والسجائر  االركيلة  يستخدمن  »النساء  عباس:  
أن  يمكن  ال  واملجتمع  الذات،  اثبات  من  كنوع 
وجوده  تدعم  عليا  ومثل  قيم  دون  من  يقوم 
بنائه  يف  وعليها  اليها  ويستند  تعامالته  وتحكم 
هي  وستظل  كانت  القيم  ان  مؤكداً  وتطوره، 
يعترب  وهذا  الحياة  اليقاع  والضابط  املرجع 
للمجتمع  والتقاليد  والعادات  القيم  عىل  تمرداً 
الهشيم  يف  كالنار  ينترش  بدأ  فـالدخان  العراقي، 
السيجارة  يف  يجدن  املدخنات  ألن  الفتيات،  بني 
السيجارة  أن  اىل  مشرياً  يتوهمن،  كما  متنفساً 
ذات قيمة معنوية كبرية حتى اصبحت  اصبحت 
أنوثة الفتاة مربوطة باعقاب السجائر، ملا لها من 
املتحررة  الفتاة  انموذج  اىل  رصاحة  تشري  دالالت 

واملميزة والحرة«.
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عىل  تأكيدها  الصحة  وزارة  جددت 
بارتفاع  تسببت  الجديدة  الساللة  أن 
والحاالت  والوفيات  اإلصابات  اعداد 
والشباب  األطفال  لدى  الحرجة 
بالخصوص، مبينة ان املؤرشات تؤكد 
من  الجديدة  الساللة  انتشار  رسعة 
اهمية  عىل  مشددة  كورونا،  فريوس 
الوقاية  لرشوط  املواطنني  اتخاذ 

والتباعد االجتماعي.
وذكرت وزارة الصحة يف بيان تلقت ) 
املراقب و الناس( نسخة منه إن وزير 
الصحة حسن التميمي ترأس اجتماع 
الديواني ٢١٧ لعام ٢٠٢٠  لجنة االمر 
الطبابة  ومسٔوويل  اعضائها  بحضور 
ومديرية  والداخلية  الدفاع  وزارتي  يف 
يف  الشعبي،  الحشد  هيئة  يف  الطبابة 
مقر الوزارة، واكد الوزير ان املؤرشات 
انتشار  تؤكد رسعة  والدولية  العلمية 

كورونا  فريوس  من  الجديدة  الساللة 
والتي دخلت العراق منذ مدة وتسببت 
والوفيات  االصابات  اعداد  بارتفاع 
االطفال  لدى  الحرجة  والحاالت 

والشباب بالخصوص.
للبيان  وفقا  االجتماع  خالل  وتم 
املتخذة  االجراءات  وبحث  استعراض 
كما  الساللة،  تفيش  ملنع  العراق  يف 

اللقاح  توريد  موضوع  عرض  تم 
حال  باللقاحات  املشمولة  والفئات 
الرشكات  مع  والتواصل  وصوله 
اللقاح  لتوريد  للقاح  االخرى  املصنعة 
للقاحات  الدويل  التحالف  خالل  ومن 
وتفاصيل االسترياد اىل العراق والخزن 
والتوزيع، وتم عرض الجهود الصحية 
الوزير  الصحي.ودعا  الحظر  ملتابعة 
باإلجراءات  االلتزام  اىل  املواطنني 
الفايروس  من  والوقاية  الصحية 
اليدين  وغسل  الكمامات  بارتداء 
والتباعد االجتماعي وااللتزام بالحظر 
الصحي والتوجه ألقرب مركز صحي 
للمرض،  اعراض  باي  الشعور  حال 
االعالمية  الجهود  تكثيف  عىل  مشددا 
الصحي  والتثقيف  التوعية  وحمالت 
كافة  االعالم  وسائل  مع  بالتعاون 

للمحافظة عىل االمن الصحي للبلد.

بسم الله الرحمن الرحيم
اىل السيد رئيس الوزراء املحرتم

ابناء العراق الصحوات عقود عىل الداخليه ... هذا  نحن 
الشهر الثالث بدون راتب..  مع العلم اننا نتقاىض .. راتب 
٢٥٠ الف ودوام حالنا مثل حال القوات األمنية .. مطلبنا

التثبت و  زيادة الراتب أسوة بالقوات األمنية .. ١٣سنه 
مظلومني ... اال يكفي  ظلماو تهميشا و تفرقة.

                                                 * احمد عيل
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 مطلبنا
التثبيت و  زيادة الراتب

السالم عليكم
ـــــــــــ

مناشده لالستاذ امني بغداد
 نحـن سـكنه حـي الجهاد محلـه ٨٩٧ 

قطع االمن الوطني..
نطالبكم بالخدمات.. ال نظافه .. ال ماء 

وال مجاري..  وال تبليط..
 للعلم البناء يف املنطقه بنسبه ٩٠%

     * كروب املطالبني بالخدمات

حي الجهاد محلة /897 تفتقر للخدمات تماما

انتشار سريع لساللة كورونا يحتاج الى وقاية أسرع

دعا عدد من سكنه منطقة حي الزهور يف قضاء النعمانية شمال 
محافظة واسط الجهات املختصة اىل الرتيث يف تنفيذ قرار اإلخالء 
من منازلهم )التجاوز( الصادر بحقهم.وقال عدد منهم أن عدد 
سكان هذا الحي يتجاوز االلفي نسمة ومنهم من يسكن ألكثر 
املواطنني  غالبية  أن  آخرون  الحي.واضاف  هذا  يف  عام   ٢٥ من 
هم من ذوي الدخل املحدود، مشريين إىل وجود تفاوت يف إصدار 
غري  ألسباب  املنطقة  نفس  من  )التجاوز(  الدور  لهذه  سندات 
بتنفيذ هذا  النظر  بإعادة  املختصة  الجهات  معلومة.كما طالبوا 
التي  املالية والصحية  الوقت الحارض سيما مع األزمة  القرار يف 

يعاني منها البلد حاليا.

مطالبات شعبية بالتريث في اخالء دور )تجاوز( في شمال واسط 

شكلت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية، 
لجنة للتحقيق يف املشاريع املتلكئة ببغداد 
واملحافظات، لتدارس وضع تلك املشاريع 
وأسباب تلكؤها ورفع رؤية وسرتاتيجية 
لتصحيح  الوزراء  مجلس  اىل  وتوصية 

مسارها من جديد.
من  العديد  عقدت  الخدمات  »لجنة   
الخدمية؛  الدوائر  مع  االجتماعات 
من  الكثري  ملتابعة  واملجاري،  املاء  منها 
وهي  املحافظات،  يف  املتلكئة  املشاريع 
أن  حيث  التنفيذي«،  الجانب  مسؤولية 
تلك  من  الكثري  يف  التلكؤ  أسباب  »أحد 
الرشكات  اختيار  سوء  هو  املشاريع، 
املنفذة، وقلة الخربة الختيار مواقع إعداد 
الكشوفات، وطرق التعامل مع املشاريع 

ونوعيتها«.
شكلتها  التي  التحقيق  »لجنة  أن  و 

املشاريع  ملتابعة  النيابية،  الخدمات 
طور  يف  واملحافظات،  بغداد  يف  املتلكئة 
كاملة  رؤية  وإعداد  امللفات،  فتح جميع 
تجاه  املناسبة  االجراءات  اتخاذ  لغرض 

املقرصين«.
وقال عضو يف اللجنة، أن »أغلب املشاريع 
املاء،  مشاريع  وخصوصا  السرتاتيجية، 
الحياة،  عصب  تعترب  وهي  متلكئة، 
العراق  وجنوب  وسط  مناطق  يف  السيما 
عىل  تعتمد  اآلن  حتى  مازالت  التي 

مجمعات املاء الحديدية«.
هناك  كانت   ٢٠٠٥ عام  »يف  أنه  وتابع، 
واالعمار  االسكان  وزارة  لدى  فكرة 
بالطرق  املجمعات  تلك  بناء  بإعادة 
العديد منها كمشاريع  الحديثة، وأحالت 
بماء  املناطق  تغذي  ضخمة  سرتاتيجية 
صالح للرشب تصل سعتها مابني ١٠ إىل 

حسب  الساعة،  يف  مكعب  مرت  ألف   ٢٠
تلك  وكل  املدن،  مراكز  يف  السكان  أعداد 
حيث  اآلن،  لغاية  النور  تر  لم  املشاريع 
إنجاز  دون  من  سنة   ١٥ عمرها  تجاوز 

حقيقي«.
املياه  مشاريع  بني  »من  أن  وذكر، 
املتلكئة أو التي أنجزت بخلل واضح: ماء 
السماوة، اإلصالح يف  الكبري، ماء  الكوت 

النارصية، العمارة، وأشار إىل أن من بني 
املشاريع التي تحقق فيها اللجنة »الطرق 
وكذلك  و«التخصصية«،  الحولية« 
»مشاريع بناء املدارس الذي انطلق العام 
٢٠١٢ وشمل مدارس جرى هدمها إلعادة 
بنائها، ولم تنجز، ومنها ١٥٠ مدرسة يف 

الوسط والجنوب«.
واملهملة  املتلكئة  املشاريع  بني  ومن 
أيضاً، مشاريع املجاري، حيث تبني، وفق 
التحتية  البنى  »حجم  أن  اللجنة،  عضو 
من   %6 إىل  يصل  ال  املحافظات  أغلب  يف 
وجد  »التحقيق  أن  إىل  مشرياً  حاجتها«، 
أن جميع املحافظات غري مهتمة بإقامة 
أثر  ما  وهو  املجاري  فحص  »مختربات 
سلباً يف صحة املواطنني والبيئة يف األحياء 
مواد  ترسب  عقب  فيها،  يقيمون  التي 

خطرية يف شبكات املجاري«.

املحال  أصحاب  من  عدد  أرجع 
الكوت  مدينة  يف  التجارية 
املواد  بأسعار  امللحوظ  االرتفاع 
الصنع مقارنة  املحلية  الغذائية 
إىل  الخارج  من  باملستوردة 
املختصة  الجهات  دعم  عدم 
مع  بالتزامن  الوطني  للمنتج 
عدم تجهيز املواطنني بمفردات 
وإجراءات  التموينية  البطاقة 

الحظر الوقائي.
أن  حديثهم  يف  بعضهم  ورأى 
املواد التي تنتج محليا مثل زيت 
استرياد  يتم  والسكر  الطعام 
املواد الخام إلنتاجها من خارج 
فرض  عليه  يرتتب  ما  البالد 
األمر  ورضائب  كمرك  أجور 
من  أعىل  أسعارها  يجعل  الذي 
عدد  اعترب  ذلك  املستوردة.إىل 

تجهيز  عدم  إن  املواطنني  من 
البطاقة  بمفردات  تجهيزهم 
أشهر   ١٠ من  ألكثر  التموينية 
الواقع  عىل  سلبا  انعكس 
بعضهم  سيما  لهم  االقتصادي 

من ذوي الدخل املحدود، وقالوا 
آخر  لهم  وزعت  التي  املواد  إن 
الذي  الرز  عىل  اقترصت  مرة 
صالح  غري  بأنه  وصفه  يمكن 

لالستهالك البرشي والطحني.

 لجان ) من االشباح( تحقيقية بالمشاريع المتلكئة ببغداد 

شقق  متابعة  جنابكم  من  نرجو 
اصبح  الرصافة  ماء  مرشوع 
داللية  افتتحت  يطاق  ال  املوضوع 
من  عنوة  وسحبها  الشقق  للبيع 
زمن  يف  العمل  هكذا  ما  املوظفني 
هذا  يحدث  لم  املسؤولني  افسد 

اليشء ملاذا اآلن .
 * محمد صاحب األنصاري

سيادة دولة رئيس الوزراء املحرتم.
ضمن   ٨6٤ محلة  كرارة  منطقه 
قضاء الدورة منطقه طابو سكني 
من  تعاني  عائلة   ٢٠٠٠ يسكنها 
خدمي  وواقع  صفر  خدمات 
منكوبه  منطقه   ، جدا  مأساوي 
وهي  السنني  لعرشات  ومهمله 
من  نرجوا  بغداد...  وسط  يف  تقع 
لهذه  حال  تجدوا  ان  سيادتكم 

املنطقه .. مع التقدير

               * محمد جواد

دعا مواطنون من سكنة قضاء السلمان 
الواقع يف بادية املثنى، إىل توفري الخدمات 
يف  الوحيد  الصحي  املركز  يف  الطبية 
القضاء، والعمل عىل بناء مركز آخر يف 

ظل ارتفاع عدد السكان.
ترتكز  مطالبهم  إن  منهم  عدد  وقال 
املركز  يف  الطبية  الخدمات  توفري  عىل 
لنقل  اإلسعاف  سيارات  وتخصيص 
الذي  املحافظة  ملركز  الطارئة  الحاالت 

يبعد بمسافة تتجاوز ١٨٠ كم.

أعلنت مديرية زراعة الديوانية عن إعداد 
املرتسمات الخاصة بفرز قطع األرايض 
الزراعيني  املتفرغني  من  للمتقدمني 
والبيطريني وخريجي املعاهد واعداديات 
حسن  املديرية  عام  مدير  الزراعة.وقال 
الوائيل يف بيان تلقت ) املراقب و الناس( 
الشعبة  إىل  اإليعاز  تم  إنه  منه  نسخة 
وبالتعاون  الزراعة  مديرية  يف  الفنية 
والبدير  املركز  يف  الزراعية  الشعب  من 
الخاصة  املرتسمات  بإعداد  والحمزة 
بقطع األرايض للمتقدمني من املتفرغني 
وفق  معهم  التعاقد  لغرض  الزراعيني 
لسنة   ٢٤ رقم  الزراعي  التفرغ  قانون 

.٢٠١٣

لم تر النور منذ 15 عاما..

في المثنى .. دعوات 
لتحسين الخدمات الصحية 

في قضاء السلمان

الديوانية ..
فرز اراض للمتقدمين

 من المتفرغين للزراعة

نعاهدكم برد الجميل باالجمل 

ارتفاع بأسعار األغذية  في أسواق الكوت 

املدينة  مستشفى  إدارة  ردت 
البرصة  محافظة  شمال  العام 
نرُش  فيديو  مقطع  بخصوص 
تحويل  إىل  يشري  املستشفى  عن 
أمراض  من  يعاني  مريض 
الوبائية  الردهة  إىل  القلب 
املستشفى  طوارئ  راجع  بعدما 
قلب،  تخطيط  إجراء  لغرض 
موضحة أن املريض املذكور كان 
الخاصة  العيادات  من  محوال 
عمل  لغرض  املستشفى  إىل 
التخطيط وبعد مراجعته لشعبة 
ردهة  ممريض  اخرب  الطوارئ 
بعض  من  يعاني  بأنه  الطوارئ 
تشبه  التي  املرضية  العالمات  
ما  كورونا،  بفريوس  اإلصابة 
دفعهم إلخباره بمراجعة الردهة 
الحرجة القريبة من ردهة العزل 

الخاصة بمصابي  الفريوس. 
الدكتور  املستشفى  مدير  وقال 
ممريض  إن  املظفر  ماجد 
مشغولني  كانوا  الحرجة  الردهة 
حالته  لسوء  آخر  مريض  مع 
واجبهم  إكمال  وبعد  الصحية، 
أجروا  األول  املريض  تجاه 
الظاهر  للمريض  التخطيط  
غادر  والذي  الفيديو  مقطع  يف 
دون  مبارشة  بعدها  املستشفى 
الطوارئ  طبيب  إىل  الرجوع 
كان  كونه  العالج  إكمال  لغرض 
اختصاص  طبيب  من  مرسالً 

لغرض إجراء التخطيط فقط.
قد  االعالم   وسائل  وكانت  هذا 
لها  وصل  فيديو  مقطع  نرشت 
هنا  عليه  االطالع  وبإمكانكم 
أحدهما  إتهم  شخصني  يُظهر 

بعدم  املدينة  مستشفى  إدارة 
داخل  يف  صحية  كوادر  توفري 
عدم  إىل  مشرياً  الوبائية  الردهة 
الكشف عىل حالة أخيه الصحية 
املذكورة  الردهة  إىل  أحيل  الذي 
أمراض  من  يعاني  أنه  رغم 
إلجراء  املستشفى  وراجع  القلب 

تخطيط.

مستشفى المدينة .. شكاوى .. و تبريرات

سيادة رئيس الوزارء
نحن مقبلني عىل الصيف الالهب يف مدن الجنوب .. و يجب االهتمام 
باملحافظات الجنوبية والعمل عىل توفري الطاقة الكهربائية لهم واملاء 
العذب ملحافظة البرصة... وتوفري الحصة التموينية ... املواطن عاطل 
عن العمل والسوق مرتفع والتموينية الغذائية طحني فقط لكن باقي 
املواد اصبحت يف طي النسيان  .. البقوليات واملساحيق والرز والزيوت 

والسكر والشاي والحليب وحتى حليب االطفال قطعوه ..
مايريد غري يش املواطن  ...

                                                * عماد ال بجاري

أعلن مدير حسابات تربية محافظة البرصة مناف الغراوي 
املالية مبالغ تمويل رواتب شهر شباط  إرسال وزارة  عن 
مليون   9٨٤ و  مليارين  مقداره  بعجز  الرتبوية  للمالكات 
هذه  رواتب  رصف  تأخر  مسؤولية  الوزارة  محمالً  دينار، 

الفئة من املوظفني. 

شكا موظفون يف رشكة غاز الجنوب بأن 
بعض مدراء الهيئآت واألقسام يفرضون 
دوام اكثر من ٥٠% رغم وجود اصابات يف 

نفس تلك الهيئات واالقسام.

السالم عليكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخص  ايل  القانون  اصدار  لغرض  يناشدون  زالوا  ال  سابقاً  املقبولني  املوازي  طلبة 
بارز  ترشيعي  نقص  كونه   ٣٤ املادة  من  الرابعة  الفقره  وإكمال  املوازي  التعليم 
السنه  هذه  االجور  من  اعفائنا   (( هو  والزال  النقاشوطلبنا  أو  الخطأ  واليقبل 
وتحويلنا فور صدور القانون (( ولالسباب املتعددة منها عدم قانونية قرار واجور 
العصيبة وكلنا امل بحرضتكم عىل  البلد  الكفاية وظروف  املوازي ودفعنا بما فيه 
اسرتداد حقنانتمنى منكم كونكم ممثلني عن صوت الشعب معرفة تفاصيل هذا 
القانون وهل يتضمن فقرة تحويل الطلبة املقبولني سابقاً ويكون منصف ويضمن 
حقهمويف حال لم يتم ضم فقرة التحويل نرجوا منكم الطعن يف القانون لضمان حق 
الطلبة املقبولني سابقاًاىل ان يتم اصدار امر بأعفائنا يف هذه االيام كون هناك طلبه 

ُطِردوا من املنصات التعليمية واالخرين تحت التهديد ....
ونوعدكم برد الجميل باالجمل مع جزيل الشكر والتقدير .

                                                                       * خديجة كمال

الصيف آت .. عذاب الكهرباء آت

شكوى من موظفي غاز الجنوب

الثالثاء   2  آذار 2021   العدد  2536  السنة الحادية عشرة

ارشادات

أرسلت مبالغ الرواتب

شقق مشروع 
ماء الرصافة

واقع خدمي 
مأساوي جدا
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اليابان تحارب هدر الطعام عبر 
3 خطوات لتحميل لعبة ببجي الجديدة »PUBG: New State«الذكاء االصطناعي

ببج�ي  لعب�ة  تص�درت  بعدم�ا 
قائمة الرتيند ىف الس������اعات 
املاضية بعد إطالق جزء جديد لها 
 ،PUBG: New State يحمل إسم
و الذى تمت إتاجته مج�����اًنا 
للتجربة من قبل اجهزة أندرويد، 
ع�ى أن يت�����م طرح�ه قريًبا 
ألجهزة آيفون، حيث تأتى اللعبة 
ع���ام  يف  ت�����دور  بأح�داث 

.2051
الجدي�دة  الطريق�ة  و س�تكون 
من خالل 100 ناج يتبقي منهم 
ش�خص واح���د أو فريق واحد 
فق�ط ع�ى قي����د الحي�اة، و 
بالطب�ع م�ن خ�الل البحث عن 
أدوات الحم����اية و الدفاع عن 
النف�س املت�����واج�دة ف���ي 

اللعبة.
وحدد املختص�ون روابط معينة 
فيما اذا ك�����ان الجهاز يعمل 
م�ن  أن���دروي�د  بنظ������ام 

غريه.
ىف  ترغ�ب  كن�ت  حال�ة  يف   ���
 ،PC ��تحميله�ا ع�ر جه�از ال
ل�ن تتمكن حالًيا حي�ث لم تعلن 
الرشكة أي معل�����ومات حول 
نس�خة الكومبي�����وت�ر حتي 

اآلن.
والجدي�ر بالذك�ر أن لعبة ببجي 
واحدة م�ن أكث������ر األلعاب 
تحمي�اًل ىف العال�م، والتى جعلت 
صاحبه�ا ضم�ن قائم�ة أغنياء 
 23 ىف  ظه�رت  والت�ى  األرض، 
يف  ج�اءت  ث�م   ،2017 اذار 

نس�ختي ألجه�����زة أندروي�د 
و ios ىف ع�ام 2018، و من�ذ ذلك 
الوق�ت و ه������ى منتش���ة 

الهوات�ف  مع����ظ�م  ع�ى 
العال�م،  ح�ول  الذكي�ة 

كم�ا أنه�����ا متاحة 
ألجه�����زة بالي 

ستيش����ن 
و اك��س 

بوكس.

رشك�ة  ناس�ا  وكال�ة  اخت�ارت 
 Astra Space األمريكي�ة  الفض�اء 
لتقديم خدم�ة إط������الق ملهمة 
TROPICS التابع�ة للوكال�ة والتي 
تتكون م�ن كوكب�����ة من س�تة 
CubeSats - ه�و نوع م�ن األقمار 
ألبح�اث  املصغ�رة  الصناعي�����ة 
م�ن  وس�تزيد   - الفض������اء 
فه�م املجتم�ع العلم�ى لعملي��ات 

العواصف.
 gadgetsnow موق�ع  وبحس���ب 
الهندي، فقالت ناسا إن عقد خدمة 
اإلط�الق الخ������اص بالراصدات 
لهيك������ل هطول  املحددة زمنياً 
م�ع  العاصف�ة  وش�دة  األمط�ار 
مهم�����ة ك������وكب�ة األقمار 
الصناعي�ة الصغ�رية )تروبيك�س( 
ثاب������ت  عق������د  ه�����و 
ملي�����ون   7.95 بقيم�ة  الس�عر 

دوالر.
أقم�ار   Astra Space وس�تطلق 
CubeSats ع�ى ص�اروخ الرشك�ة 
3 م�ن جزي�رة كواجال�ن   Rocket
ىف ج�زر مارش������ال م�ع ث�الث 
عملي�ات إطالق منفصل�ة عى مدار 
120 يوًما، ومن املقرر إطالق مهمة 
TROPICS ب�ن 8 يناير و31 يوليو 
ترخي�ص  بم����وج�ب   ،2022
إطالق م�ن إدارة الطريان الفيدرالية 

.)FAA(
بحج�م   ،CubeSats وس�ت����وفر 
قياس�ات  أحذي�ة،  صن�دوق  كل 
ميكرووي�ف رسيع�ة التح����ديث 
يمك�ن اس�تخدامها لتحدي�د درجة 
الح�����رارة والضغ�ط والرطوب�ة 
داخ������ل األعاصري أثناء تشكلها 
وتطوره�ا، ويت�م تمك�ن عمليات 
التصوي�ر والس�ر عالي�ة املراجعة 
لبعث�ة TROPICS م�����ن خ�الل 
ت�م  الت����ى  امليكرووي�ف  تقني�ة 
تطويره�ا يف مخت������ر لينكولن 
التاب�ع ملعه����د ماساتشوس�تس 

للتكنولوجيا.
وم�ن املتوق�����ع أن تحس�ن هذه 
العلماء  املالحظ����ات فه������م 
للعملي�ات التى تق�ود الع���واصف 

شديدة التأثري. 

ناسا تستعين بشركة 
 Astra Space

إلطالق مهمة فضائية

لتصني�ع  »فوكس�كون«  رشك�ة  أعلن�ت 
اإللكرتوني�ات، الت�ي تتخ�ذ من تاي�وان مقراً 
لها، والتي اش�تهرت بتجمي�ع هواتف آيفون 
لرشك�ة »آب�ل«، أنه�ا تعمل ع�ى اتفاقية مع 
الكهربائي�ة  للس�يارات  »فيس�كر«  رشك�ة 
لتطوي�ر س�يارة كهربائي�ة،  كاليفورني�ا  يف 

بحس�ب ما قالته الرشكت�ان. وطرحت رشكة 
»فيس�كر« لالكتتاب العام يف العام املايض من 
خالل اندماجها مع رشكة االستحواذ ألغراض 
أكويزيش�ن«.  إينرج�ي  خاص�ة، »س�بارتان 
ووفقا ليس ان ان عربية، فقد س�بق أن أبرمت 
الرشكة التي أسسها مصمم السيارات هينريك 
فيسكر، اتفاقية مع »ماغنا«، وهي 
رشكة لتصنيع الس�يارات 

بالعقود.
املتوقع  وم�ن 
تب�دأ  أن 

»ماغن�ا« يف بن�اء س�يارة »فيس�كر أوش�ن« 
الكهربائي�ة الرياضية متعددة االس�تخدامات 
بحلول نهاية العام 2022، وستعتمد »أوشن« 
عى الهندس�ة الت�ي طورتها »ماغن�ا« ولكن 
بتعديالت »فيس�كر«.وتعمل »فيسكر« حالياً 
ع�ى ترتيب مماث�ل مع »فوكس�كون«، وفقاً 
لبي�ان صحفي مش�رتك من الرشكت�ن. كما 
أعلن�ت الرشكت�ان عن مذك�رة تفاه�م دون 
للصفق�ة  مالي�ة  رشوط  أي  ع�ن  الكش�ف 
»فيس�كر«  مركب�ة  املحتملة.وس�تكون 
و«فوكس�كون« النموذج الثاني ل�«فيس�كر« 
بع�د »أوش�ن«، وأص�درت الرشكت�ان القليل 
م�ن التفاصيل غري الرس�م التخطيطي 
الغام�ض للس�يارة، إذ يف مقابلة 
م�ع CNN، ق�ال فيس�كر إن 
الس�يارة س�تكلف أقل من 
30 ألف دوالر وستستهدف 
ركاب امل�دن، إالاّ أن�ه ل�م 
األس�واق  أي  يف  يذك�ر 
الس�عر. ه�ذا  س�ُيطبق 
وتخطط الرشكات إلنتاج 
أكثر من 250 ألف سيارة 
لفيس�كر،  وفًقا  س�نوياً، 
ومن املق�رر أن يبدأ اإلنتاج 

بحلول نهاية العام 2023.

فوكسكون تدخل مجال السيارات الكهربائية
يف  الك�رى  املتاج�ر  صناع�ة  تراه�ن 
بريطانيا، التي تقدر بمليارات الجنيهات 
اإلس�رتلينية، عى ما إذا كان املتسوقون 
األكر س�ًنا ق�د يواصل�ون رشاء البقالة 
ع�ر اإلنرتن�ت عن�د انته�اء أش�هر من 

اإلغالق.
ونمت صناعة البقالة عر اإلنرتنت بأكثر 
من الضعف خالل جائحة كورونا لتمثل 
16 يف املئة من س�وق بيع املواد الغذائية 
بالتجزئ�ة، ال�ذي يبلغ نح�و 200 مليار 

جنيه إسرتليني )281 مليار دوالر(.
وتمتلك بريطانيا واحدة من أعى عمليات 

رشاء البقالة عر اإلنرتنت يف العالم.
ويعتق�د العدي�د من املحللن أن انتش�ار 
إىل  يع�ود  ل�ن  اإلنرتن�ت  ع�ر  البقال�ة 
مس�تويات م�ا قب�ل كورون�ا بنس�بة 7 
يف املئ�ة، لك�ن س�يكون أق�ل بكثري من 
مستويات 16 يف املئة الحالية مع انحسار 
األزمة.وت�دور التخمين�ات ح�ول ما إذا 

كانت املبيعات عر اإلنرتنت يمكن أن 
مربحة  تكون 
مث�ل الرشاء 
املتاج�ر،  يف 

ح���ي�ث يقوم 
م�ن  بمزي�د  املتس�وقون 

عملي�ات ال�رشاء ويت�م تجن�ب تكاليف 
النقل واللوجستيات اإلضافية.

النم�و  املتس�وقون األك�ر س�ًنا  وق�اد 
الرسي�ع لقط�اع اإلنرتن�ت يف بريطانيا، 
 Kantar ووج�دت رشكة أبحاث الس�وق
أن اإلغ�الق ع�زز إنف�اق األرس املتقاعدة 
ع�ى البقالة عر اإلنرتنت يف ش�هر يناير 

بنسبة 229 يف املئة عى أساس سنوي.
وقال املش�ككون: إن مجموعات السوبر 
مارك�ت التقليدي�ة يف بريطاني�ا تكافح 

ملطابق�����ة 
األرب�اح عر 
ن�ت  نرت إل ا
تل�ك  م�ع 

تجة  لنا ا
ع�ن 

التسوق يف املتاجر.
تخ�رك  ق�د   :Kantar رشك�ة  وقال�ت 
مجموع�ات الس�وبر مارك�ت التقليدية 
أنها تكس�ب امل�ال من اإلنرتنت، وس�واء 
فعلت ذلك أم ال، فإنها تكس�ب أموااًل أقل 

مما لو ذهبت إىل السوبر ماركت.
ولدى السالس�ل الكبرية القدرة عى كبح 
الطلب عن طريق تقييد فرتات التس�ليم 
وزي�ادة رس�وم التوصي�ل بع�د تخفيف 
التباعد  قواعد 
ع�ي  جتما ال ا
ويمكنه�����ا 
ل  لحص�����و ا
ع�ى املزي�����د 
املتس�وقن  م�ن 
املتاجر. ضم���ن 

ويق���ول البع�ض 
إن�ه  الصناع�ة:  يف 
س�يكون م�ن الخطأ 
رؤي�ة التح����ول إىل 
التس�وق ع�ر اإلنرتنت 
للبقال�ة باعتب�اره أمرًا 
حاس�ًما كما هو الحال 
للصح����ف  بالنس�بة 

والفيديو وبث املوسيقى.

بريطانيا تراهن على ازدهار »البقالة« عبر اإلنترنت

أعلن�ت صحيف�ة كومريس�انت الروس�ية أن 
 VPN بيانات 21 مليون مس�تخدم لش�بكات
عر أجهزة أندرويد قد تم ترسيبها إىل اإلنرتنت.

وتبع�ا لتقاري�ر نرشته�ا وس�ائل إع�الم فإن 
»بيانات ملس�تخدمي خدمات VPN من خالل 
تطبيقات مث�ل SuperVPN و GeckoVPN و 
ChatVPN ق�د تم عرضها للبي�ع عر مواقع 
ش�بكة اإلنرتن�ت املظل�م، حي�ث ضم�ت هذه 
البيان�ات عناوين الري�د اإللكرتوني وكلمات 

التطبيق�ات  مس�تخدمي  وأس�ماء  امل�رور 
املذك�ورة، كم�ا ضم�ت األرق�ام التسلس�لية 
ألجهزة املستخدمن وأنواع الهواتف واألجهزة 

التي استعملوها مع تلك التطبيقات«.
وكان�ت معلومات قد أش�ارت يف وقت س�ابق 
تطبي�ق  مس�تخدمي  بيان�ات  أن  إىل  أيض�ا 
SuperVPN ق�د ت�م ترسيبه�ا ع�ر اإلنرتنت 
الصي�ف الفائ�ت، ويعتق�د خ�راء التقنية أن 
الس�بب وراء ترسيب�ات البيانات التي حصلت 

والقائم�ن ع�ى  املس�ؤولن  »إهم�ال«  ه�و 
مخدمات التطبيق�ات املذكورة يف التعامل مع 

البيانات الخاصة باملستخدمن.
وتعت�ر خدم�ات VPN الي�وم م�ن الوس�ائل 
الش�ائعة الت�ي يلج�أ إليه�ا البع�ض إلخفاء 
عناوي�ن IP الخاصة بأجهزته�م عند تصفح 
مواقع اإلنرتن�ت املحظورة يف بع�ض البلدان، 
ووس�يلة لحماي�ة بياناته�م الخاص�ة أثن�اء 

استعمال الشبكة العنكبوتية.

روسيا.. تسريب بيانات لـ 21 مليونًا من مستخدمي شبكات VPN عبر أجهزة أندرويد

ابتك�ر فريق من الباحثن م�ن جامعة ألتو وهيئة األرصاد الجوية يف فنلندا منظومة جديدة 
لل�ذكاء االصطناعي ملحاول�ة التنبؤ بهذه العواصف، من أجل الس�ماح ل�رشكات الكهرباء 
بتجهي�ز أطق�م اإلصالح قبل هب�وب العاصفة.ونق�ل املوقع اإللكرتوني »في�ز دوت أورج« 
املتخص�ص يف التكنولوجي�ا عن روبي تريف�و مهندس الرمجيات والباح�ث يف جامعة ألتو 
قول�ه: »لقد ابتكرن�ا منظومة للذكاء االصطناع�ي يمكنها التنبؤ بالعواص�ف الناجمة عن 
مناط�ق الضغط الجوي املنخفض واملرتفع قبل حدوثها بع�رشة أيام«.وأوضح أن النموذج 
الحوس�بي الجدي�د يقوم بتصني�ف العواصف إىل ثالث فئات وهي العواصف التي ال تس�بب 
أرضار، والعواص�ف املس�ببة ألرضار منخفضة أي التي تؤدي إىل تحط�م من واحد إىل 140 
محوال كهربائيا، وثالثا العواصف التي تس�بب أرضار مرتفعة أي التي تؤدي إىل تحطيم من 
140 مح�وال كهربائيا فأكثر، كما يس�تطيع النموذج التنب�ؤ بموقع العاصفة يف حدوث 15 
كيلومرتاً وتوقيت حدوثها يف حدود ثالث س�اعات.واخضع فريق الدراسة املنظومة الجديدة 
لسلس�لة اختبارات وتوصل إىل أن دقتها يف التنبؤ بالقوة التدمريية للعواصف تصل إىل %80.

ويقول تريفو إن قدرة املنظومة عى التنبؤ بالنطاق الزمني وموقع العاصفة سوف تتحسن 
مع التطوير املس�تمر، وس�وف يصل بحلول عام 2024 إىل التنبؤ بموعد العاصفة يف حدود 

ساعة واحدة مع تحديد موقعها يف حدود خمسة كيلومرتات.

فنلندا توظف تقنية للتنبؤ بانقطاع 
الكهرباء بسبب العواصف

آبل تبـــدأ العـــد التـــنازلي
 إلطالق آيفون 13

مايكروسوفت بصدد إطالق
 إصدار جديد من »ويندوز«

تس�تعد رشك�ة »مايكروس�وفت« األمريكي�ة، عم�الق صناع�ة 
الرمجي�ات يف العال�م، إلط�الق إص�دار جدي�د من نظام تش�غيل 
»وين�دوز« الش�هري.وذكر موقع »إنديا ت�وداي« الهندي أن إطالق 
اإلصدار الجديد من نظام »ويندوز« الجديد من عمالق التكنولوجيا 
األمريكي سيتم خالل ش�هر مارس الجاري أو أبريل املقبل، حيث 
تخط�ط الرشكة األمريكية لتس�ويق منصة »وين�دوز 10 إكس« 
باس�م »وين�دوز الجديد«.ووفًق�ا للموقع فإن النس�خة الجديدة 
م�ن نظام التش�غيل س�تكون مخصص�ة لألجهزة ذات الشاش�ة 
املزدوجة، باإلضافة إىل األجهزة ذات الشاشة الواحدة والتي تشمل 

أجهزة الحاسبات املحمولة واألجهزة اللوحية وما إىل ذلك. 
وتشتمل النس�خة الجديدة عى نظام مبسط للتحديث والصيانة، 
كم�ا أنها أكثر مقاوم�ة للقرصنة وغريها من املش�كالت التي قد 

يواجهها املستخدمون.
يذك�ر أن تقاري�ر يف الع�ام املايض أش�ارت إىل أن نظام التش�غيل 
الجدي�د يخضع لعملية تجديد كب�رية وأن الواجهة الجديدة تحمل 

.)Sun Valley( »االسم الرمزي »وادي الشمس

بالرغم من إطالق سلس�لة هواتف آيفون 12 منذ أش�هر قليلة، بدأت 
الترسيبات و التقارير عن النسخة القادمة آيفون 13 مع بداية العام 
الجاري، حيث اقرتب ميعاد الكش�ف عن نس�خة آيفون الجديدة التى 

تظهر ىف شهر ايلول من كل عام.
وبحسب موقع يس نت التقني، بدأت آبل األمريكية بالفعل عمليات 
تصني�ع هاتفه�ا الجدي�د، ولكن دون الكش�ف ع�ن أي تفاصيل 
جديدة حول مستقبل التصميم اذا كان سيتغري أو مثل النسخة 
الحالية آيفون 12.واملفاجأة أن آبل قررت عدم إتخاذ نفس عدد 
نس�خ آيف�ون 12 ىف السلس�لة الجديدة، والتى كان�ت عى هيئة 
4 إص�دارات هي، آيف�ون 12 ميني، آيف�ون 12، آيفون 12 برو، 
آيفون 12 برو ماكس.إال أن املرسب التقني الش�هري »مينج تش�و 
كو« كش�ف أن سلس�لة آيفون 13 يتأتى مختلفة بعض اليش، و التى 
س�تظهر لنور كعادة الصانع األمريكي ىف ش�هر سبتمر، بالرغم من 
تأخريه العام املايض بس�بب جائحة كورونا، حيث ستصدر ىف 3 نسخ 

فقط وهي :
pro max 13 pro ،iphone 13 mini ، iphone 13 iphone

تعمل الرشكات اليابانية عى تكثيف اس�تخدام ال�ذكاء االصطناعي 
وغريها من التقنيات املتقدمة لتقليل هدر الطعام وخفض التكاليف 
يف الوب�اء، وتتطل�ع إىل تس�جيل بعض نق�اط االس�تدامة عى طول 

الطريق.
وأظه�رت بيانات حكومي����ة أن التخل�ص من مخلفات الطعام يف 
الياب�����ان التي تزي�����د عن 6 مالين طن يكل�ف االقتصاد رقم 
3 يف الع������ال�م نح����و 2 تريلي�����ونن )19 ملي���ار دوالر( 

سنوًيا.
ومع وجود أعى نس�بة نفايات غذائية للفرد يف آسيا، سنت الحكومة 
الياباني�ة قانوًن�ا جدي�ًدا لخف�ض ه�ذه التكالي�ف إىل النص�ف م�ن 
مس�تويات عام 2000 بحلول عام 2030، مما دفع الرشكات إليجاد 

حلول.
ال�ذكاء  باس�تخدام   Lawson الصغ�رية  املتاج�ر  سلس�لة  وب�دأت 

االصطناعي لتقدير كمية املنتج عى الرفوف.
وته�دف Lawson إىل خف�ض املخ�زون الزائ�د بنس�بة 30 يف املئة يف 
األماك�ن التي ت�م طرحه فيه�ا، وت����ريد خفض نفاي�ات الطعام 
إىل النص�ف يف جميع متاجرها ف����ي ع����ام 2030 مقارنة بعام 

.2018
ويعت�ر التخلص م�ن نفايات الطعام أكر تكلف�ة يتحملها أصحاب 

امتياز Lawson بعد تكاليف العمالة.
وتجرب رشكة تصنيع املرشوباتSuntory Beverage & Food منتج 
آخ�ر للذكاء االصطناعي من رشكة فوجيتس�و ملحاولة تحديد ما إذا 
كانت س�لع، مثل: زجاجات شاي أولونغ واملياه املعدنية، قد تعرضت 

للتلف أثناء الشحن.
 Suntory Beverage ومع ال�ذكاء االصطناعي الجديد، تأمل رشك�ة
Food & يف قي�اس ما إذا ك�����ان الصندوق التالف كذلك، أو عندما 
تك�ون املحتوي����ات نفس�����ها ق�د تعرضت للتل�ف وتحتاج إىل 

إعادتها.
وتهدف Suntory Beverage & Food إىل تقليل عودة البضائع بنسبة 
ب�ن 30 و 50 يف املئ������ة وخف������ض تكلفة نفاي�ات الطعام 
وتط�����وير نظ�����ام قيايس مش�رتك يمك���ن مش�اركته بن 
ص����انع�ي امل�����واد الغذائي�����ة ورشكات الش�ح�������ن 

األخرى.
وُيظه�ر املتس�وقون الياباني�ون عالمات ع�ى القب�ول، خاصة وأن 

جائحة فريوس كورونا ترضب الدخل.



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

مواقيت ال�صالة

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

التي  الهائلة  الحفر  ألغاز  فك  العلماء  استطاع 
حفرة  ظهرت  حيث  سيبرييا،  أرايض  يف  ظهرت 
أدى  ما  املايض،  العام  السيبريية  التندرا  يف  ضخمة 
والصخور  الجليد  لتناثر  امليثان  لغاز  قوي  انفجار 
دائرية. فجوة  خلفه  ليرتك  األقدام،  مئات  بعد  عىل 

الذي  الثقب السابع عرش  جدير بالذكر أن هذا هو 
النائيتني يف  ظهر يف شبه جزيرة »يامال« و«جيدا« 
يف  ثقب  أول  اكتشاف  منذ  الرويس  الشمايل  القطب 
عام 2013، ما أثار حرية العلماء.ويُعتقد العلماء أن 
التصوير  ويساعد  املناخ،  بتغري  مرتبطة  الفوهات 
باستخدام طائرات »درون« بدون طيار، والنمذجة 
الكشف عن  يف  االصطناعي  والذكاء  األبعاد،  ثالثية 
مركز  يف  الرئييس  األبحاث  عالم  أرسارها.وأوضح 
الستعادة  والتكنولوجيا  للعلوم  »سكولكوفو« 
تشوفيلني،  إيفجني  موسكو،  يف  الهيدروكربون 

الذي كان جزءاً من فريق من العلماء الروس الذين 
أغسطس من عام 2020.  الحفرة يف  بزيارة  قاموا 
بكونها »محفوظة بشكل  الجديدة  الحفرة  وتتميز 
فريد، إذ لم ترتاكم املياه السطحية يف الحفرة عندما 
بدراسة  للباحثني  سمح  ما  بمسحها،  العلماء  قام 
هي  هذه  التدهور.وتعد  يمسها  لم  جديدة  فوهة 
توجيه  من  الباحثون  فيها  يتمكن  التي  األوىل  املرة 
طائرة«درون« يف عمق فوهة، إذ أنهم وصلوا لعمق 
10 إىل 15 مرتاً تحت األرض، ما سمح لهم بالتقاط 
امليثان. تراكم  حيث  األرض  تحت  التجويف  شكل 
التقاط حوايل 80  الـ«درون« من  الطائرة  وتمكنت 
ثالثي  نموذج  ببناء  للباحثني  ذلك  وسمح  صورة، 
يبلغ عمقها 30 مرتاً، ويعادل  التي  للحفرة  األبعاد 

ذلك طول ثالث حافالت من بدايتها إىل نهايتها.
وأكد النموذج ما افرتضه العلماء إىل حد كبري، .

news

 بعدما حّيرت العلماء.. فك ألغاز الحفر الهائلة في سيبيريا 

السابعة والخمسني  ُقتل رجل يف 
من العمر،  جّراء تعّرضه لهجوم 
من سمكة قرش خالل ممارسته 
السباحة قبالة جزيرة صغرية يف 
الجديدة  كاليدونيا  بإقليم  نوميا 
الهادئ،  املحيط  يف  الفرنيس 

املدني.ويف  الدفاع  أفاد  ما  عىل 
أن  املتوافرة  األولية  املعلومات 
من  بالقرب  يسبح  كان  الرجل 
قبالة  راسياً  كان  الذي  قاربه 
أحد  نوميا.ونقل  يف  ميرت  جزيرة 
ترصيح  يف  املدني  الدفاع  عنارص 

شهود  عن  برس  فرانس  لوكالة 
للعض  تعرض  »الرجل  ان  عيان 
قرش  سمكة  قبل  من  ساقه  يف 
وفارق  أمتار،  أربعة  نحو  طولها 
املساعدة من  الحياة لدى وصول 

املروحية«.

املغربية  مراكش  مدينة  ألهمت 
الوزراء  عددا من لوحات رئيس 
وينستون  الشهري  الربيطاني 
فنانا  أيضا  كان  الذي  ترششل، 
أبرزها  من  وكاتبا،  تشكيليا 
الكتبية  مسجد  صومعة  تصّور  لوحة 
دار  تطرحها  الحمراء،  باملدينة  التاريخي 
كريستيز يف مزاد يوم اإلثنني 28 فرباير 2021 
هذه   )1965-1874( ترششل  لندن.رسم  يف 
بمراكش،  حلوله  أثناء   1943 العام  اللوحة 

الذي  أنفا  مؤتمر  يف  للمشاركة  املغرب  إىل  زيارة  خالل 
عقده الحلفاء بالدار البيضاء، يف خضم الحرب العاملية 
 1,7 من  ترتاوح  مزايدات  محط  اليوم  وهي  الثانية. 
كريستيز  دار  بحسب  يورو،  مليون   2,8 إىل  وصوال 
نجمة  للبيع  تعرضها  التي  اللوحة  للمزادات.تعد 
هوليوود األمريكية أنجلينا جويل »أهم أعمال ترششل 
القرن  بتاريخ  الوثيق  ارتباطها  إىل  بالنظر   )...(
الربيطاني  الفنون  العرشين«، وفق ما كتبه مؤرخ 
الزعيم  للمزاد.بدأ  اإلرشادي  الدليل  يف  فيبس  باري 
أما  األربعني.  سن  يف  الرسم  املحافظ  الربيطاني 

ثالثينات  يف  فبدأ  وأنوارها  الحمراء  للمدينة  عشقه 
للحماية  خاضعا  املغرب  كان  حني  املايض،  القرن 
الفرنسية واإلسبانية. وزارها ست مرات خالل 23 
السياسة. وعواصف  لندن  ضباب  من  هربا  عاما، 

صحيفة  يف  بمراكش  إعجابه  عن  معربا  وكتب 
العام 1936 »هنا، يف واحات  الربيطانية  داييل ميل 
النخيل اللشاسعة تلك املنبثقة من الصحراء، يكون 
إىل  الشمس  بأشعة  أنّه سينعم  متأكدا من  املسافر 
ما ال نهاية )...( وبمشهد جبال األطلس الشامخة 

املكسوة بالثلوج«.

أصبـح محبـو القطط يف دبـي يجدون 
مكانا يجتمعون فيه.. مقهى يجلسون 
بأمرين، االسـتمتاع  فيـه يسـتمتعون 
بتناول القهوة وقضـاء وقت ممتع مع 
الحيوانات األليفة التـي يحبونها. ومن 
هـذه الزاويـة نشـأ وتنامـى دور هـذا 
املقهـى كمركز لتبني القطط الضالة يف 
دبي.ويأمل مقهى ايلورومنيا أو مقهى 
محبـي القطـط يف دبـي، والـذي كان 
أول مقهـى للقطط يف الرشق األوسـط 
عندمـا افتُتح عام 2015، يف أن تسـاعد 
حالة االسـرتخاء التي تعيشها قططه، 
وعددهـا نحـو 25 قطا جـرى إنقاذها 
وتوفـري مـأوى مؤقـت لهـا، يف إيجـاد 
منـازل دائمـة تؤويهـا عند أشـخاص 
يتبنونهـا من بـني رواده.وتقـول أمنية 

فريد »من يشعر بإحباط ما عليه سوى 
الجلـوس بصحبـة قـط. كل إحباطاتك 
ستذهب أدراج الرياح«.وأسست املقهى 
شـقيقتا أمنيـة املحبتان للقطـط، آالء 
وإيمـان فريـد، بعـد إتمام دراسـتهما 
الجامعية واسـتلهمتا الفكرة من مقاه 
مماثلـة يف كوريـا ولندن.وكان سـكان 
املقهى األصليـون من القطـط الضالة 
التـي جمعها أصحابه عىل مر السـنني. 
واآلن، يسـتضيف املقهـى القطـط من 
مـأوى للحيوانات يف إمارة رأس الخيمة 
املجـاورة عـىل أمـل أن تزيـد عمليـات 
تبني القطـط من جانـب رواده.وكلمة 
ايلورومنيا، وهي اسـم املقهى، معناها 
حب القطط، وهي كلمة يونانية األصل.

وللمقهى رواد منتظمون ممن يسعون 

لالسـرتخاء من ضغوط الحياة بصحبة 
القطط أو ألنـه ال يمكنهم تربية قطط 
يف بيوتهم.وقالـت شاسـرتة، وهـي من 
محبـي القطـط »إنها ظريفـة للغاية.. 
تحـب اللعـب«. وعـربت عـن تقديرها 
القطـط  برعايـة  املقهـى  الهتمـام 
واالهتمـام برفاهيتهـا والتنبيـه عـىل 
الرواد بعدم حملها أو إيقاظها لو كانت 
يف غفـوة.وكان مـن بـني زوار املقهـى 
اآلخريـن الدائمني قط ضـال كان ينظر 
عـرب النافـذة قبـل أن توجـه لـه دعوة 
ويتم تبنيـه بالفعل.وأُعيـد فتح مقهى 
القطط وسـط قيود بخصـوص القدرة 
اإلجـراءات  واسـتخدام  االسـتيعابية 
الصيـف  منـذ  والوقائيـة  االحرتازيـة 

املايض.

ملركز  املحلية  بالوحدة  مهندسة  املرصية  األمنية  األجهزة  ضبطت 
موقعها  باستغالل  قامت  القليوبية،  بمحافظة  شكر  كفر  ومدينة 
لنفسها  والحصول  العامة  الوظيفة  بمقتضيات  واإلخالل  الوظيفي 
عملها،  استغلت  حيث  اجتماعية،  وواجهة  معنوية،  مكاسب  عىل 
وقامت بتحديث بيانات الشوارع، وإطالق أسماء زوجها وأقاربه عىل 
الشوارع غري املسماة باملدينة.وكانت بعض الربامج التليفزيونية قد 
أسماء  بإطالق  موظفة  قيام  واقعة  إىل  األمنية  األجهزة  نظر  لفتت 
بمحافظة  شكر  كفر  مدينة  شوارع  بعض  عىل  أقاربها  من  عدد 
دون  الواقعة،  صحة  عن  األمنية  األجهزة  فحص  وأسفر  القليوبية، 
قيام املوظفة بعرض أسماء الشوارع الجديدة عىل السلطة املختصة 
تسجيل  وتم  الشأن،  لهذا  املنظمة  واإلجراءات  للقواعد  وباملخالفة 
التكنولوجي  أسماء الشوارع بأسماء أقاربها بقاعدة بيانات املركز 
اتخاذ  وتم  شكر،  كفر  ومدينة  بمركز  املحلية  الوحدة  لرئاسة 

اإلجراءات القانونية.

كادبري،  لرشكة  ذهبية  بيضة  بيعت 
مسابقة  خالل  عاماً،   38 قبل  أصدرت 
بحث عن كنز هزت بريطانيا يف وقتها، 
إسرتليني.  جنيه  ألف   37 قدره  بمبلغ 
ووفقاً لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، 
ُدفنت  قد  الشهادات  عرشات  كانت 
جميع  يف   1983 عام  صناديق  داخل 
عليها  يعثر  من  تخول  بريطانيا،  أنحاء 
الحصول عىل بيضة من 250 غراماً من 
رشكة  اضطرت  املزخرف.وقد  البيض 
بسبب  املسابقة،  إللغاء  الشوكوالتة 
األرايض،  أصحاب  من  الشكاوى  كثرة 
الذين  الناس  جحافل  أخافتهم  الذين 
واملواقع.  املمتلكات  يف  ينقبون  كانوا 
عن  أُفيد  املسابقة،  إلغاء  لحظة  وحتى 

املطالبة بست من 12 بيضة ذهبية.

طالبـت سـيدة مرصيـة طليقها 
دفعتهـا  آالف جنيهـاً   9 بسـداد 
من مالها الخـاص، كمرصوفات 
ألطفالهمـا  ألعـاب  لـرشاء 
ترفيهيـة  بأنشـطة  واالشـرتاك 
بأحد النوادي بعد إصابتهم بحالة 
نفسـية سـيئة وتلعثـم بالكالم، 
إثر امتناع األب عـن رعايتهما أو 
السـؤال عنهم.وطلبـت السـيدة 
مـن محكمـة األرسة بالقاهـرة 
الجديـدة إلزام مطلقهـا بالدفع، 
خاصـة وأن أحواله املادية جيدة، 
ألـف   30 مـن  أكثـر  ويتقـاىض 
جنيهـاً شـهرياً، بخـالف األرباح 
بمـرشوع خـاص بوالديـه، وأنه 
متـزوج من أخـرى وينفق عليها 

الجنيهـات ويمنـع أطفاله  آالف 
من نفقتهم، مؤكـدة أن األطفال 
بحاجـة إىل مرصوفـات للرتفيـه 
مثـل أصدقائهـم وأوالد أقاربهم، 
ملساعدتهم عىل ممارسة حياتهم 

بشكل طبيعي.
الثالثينيـة  السـيدة  وأشـارت 
بدعواهـا يف محكمـة األرسة، إىل 
أنهـا تزوجت املدعـى عليه بعقد 
منـه  وأنجبـت  رشعـي،  زواج 
طفلني بالغـني، وأنه إثر خالفات 
بينهمـا بسـبب سـفره  نشـبت 
خـارج مـرص، طلقهـا غيابيـا، 
وحرمهـا من حقوقهـا، وطردها 
لصحيفـة  وفقـاً  منزلهـا،  مـن 

»اليوم السابع«.

مقهى للقطط الضالة تطالب طليقها بسداد
 9 آالف جنيه عن نفقة ألعاب األطفال!
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كاريكاتير

أهـوار الجبايـش هـي مجموعـة من األهـوار يف 
العـراق رشق النارصيـة  تعترب امتـداًدا لهور أبو 
زرك وهـور الحمـار. تتغذى أهـوار الجبايش من 
نهر الفـرات ونهر دجلة، وتوجد فيها أنواع عديدة 
من الطيور مثـل الخضريي واالزركي ودجاج املاء 
والنورس والرخوي. وتوجد فيه أنواع من األسماك 
الخشني والسـمتي والشـلك وتوجد فيه النباتات 
املائية ونبـات القصـب والربدي.والجبايش جمع 
كلمة جبيشة التي هي جزيرة صناعية تسبح عىل 
صفحة ماء الهور تم التحضري لها بعناية وكونت 
مـن طبقات الطمـي والقصب والـربدي التي تتم 
تكديسـها فوق بعضها حتى تصبـح مثلها كمثل 
جزيرة عائمة يمكن أن تبنـى عليها ديار القصب 

أو الرصايـف. وقد وردت هـذه الطريقة يف العيش 
من خالل مدونات السـومريني قبل سـبعة االالف 
عام ومن الطريف أن للسـومريني أسطورة بنشأة 
األرض كانـوا يظنـون بان اليابسـة نشـأة مثلما 
يصنعـون هم تلـك الجبيشـة. وعادة مـا تتكون 
التجمعـات السـكانية هنـا من مجمـوع من تلك 
الجـزر حيـث تتكـون القرى التي تسـمى سـلف 
ومجموعها سـالف. ومـا تجمع قريـة الجبايش 
هنـا إال سـلف كبـري تقطنه عشـائر عـدة أهمها 
الخزاعل وبنو أسد وغريها من العشائر.ومن أكثر 
الخصوصيات يف تلك البيئة الرومانسية ان بيوتها 
تبنـى بالقصـب والـربدي وتدعى رصيفـة وهي 
منحـدرة من كلمة )رصياثـا( األرامية التي تعني 

الكوخ التي أنحدر منها اسـم مدينة البرصة. وقد 
ورد ذكـر بيت القصـب هذا يف ملحمـة كلكامش 
تعريبـه هـو )بيت من قصـب الـربدي. . بيت من 
قصب الربدي. . جدار. . جدار. ياملك شورباك. . يا 
أبن )أوبارو- توتو( أهدم بيتك وشيد زورقاً(. وكما 
نالحـظ يف تلـك العبـارة فان حـزم القصب يمكن 
أن تكـون زورق خفيف للتنقل بـني تلك الجبايش 
تطور مع الزمن إىل ما نجده اليوم يما يسمى البلم 
واملشـحوف وغريها مـن طبقات وسـائط التنقل 
املائي الذي هو وسـيلة املواصـالت الوحيدة يف تلك 
األجمـة الخرضاء.يمكن أن يكـون للكلمة مصدر 
أرامـي بما ميـز ثقافة املنطقة وتسـمياتها، لكن 
يذهـب البعـض إىل ان كلمة جبيشـة هي محرفة 

من كلمة 
)كبيسة( العربية بسبب فعل كبس طبقات الطني 
والقصـب والـربدي الذي يكتنـف صنعها. ويطلق 
عىل الجبيشـة كذلك أسـم )الدبون( وأما اسـمها 
اآلرامـي فهو)طهيثـا( ومعناهـا القريـة التائهة 
لوجودها وسـط تلـك األهوار. وقـد ورد يف تاريخ 
الطربي عند وصفه إلحداث ثورة الزنج التي بدأت 
هنـا عـام 680 م ورد اسـم )طهيثـا( أي منطقة 
الجـزء  يف  الجبايـش  سـكان  الجبايش.ويعتمـد 
األكـرب من موارد حياتهم عىل الصيد املائي وجمع 
القصب وحياكـة الحرص التي تسـمى )البواري( 
وتصديرهـا إىل سـائر األنحـاء و الخليج الفاريس 

وإيران. 

احتفى فنان شارع بريطاني باألمل الذي تمثله اللقاحات يف العودة إىل الحرية عن طريق لوحة 
بريستول،  املقيم يف  الفنان  أخرياً.  وقد رسم  اللقاح،  الذي حصل عىل  والده  تمثل  فنية جديدة 
واملعروف باسم »دي أي إف إف«، صورة عىل الجدار، تظهر متقاعد مسن يقود مرسعاً عربة 
تسوق نزوالً من عىل تلة، وذلك عىل سبيل تكريم والده البالغ 78 عاماً الذي تلقى جرعته األوىل 
الشهر املايض بعد أن عزل نفسه لسنة خالل الجائحة. وسخر من الصورة بإضافة »الفتة تحذير« 

من املتقاعدين الذين يقودون عربة تسوق. ونقل 
موقع »كومباني نيوز إتش كيو« ما كتبه الفنان 
عىل حساب »انستغرام«: »لقد رسمت هذه اليوم. 
تلك القطعة الفنية تمثل والدي الذي تلقى جرعته 
املناعي  جهازه  لبناء  أسابيع،  أربعة  منذ  األوىل 
من  يقرتب  إنه  الفريوس!  محاربة  يف  للمساعدة 
نزوالً  عربة  سعيداً  ويقود  الفريوس،  من  الحرية 
باتجاه بوابة اشتون إىل »ملعب مدينة بريستول«، 
أيضا  أعتقد  املكان حيث حصل عىل جرعته،  هو 
تحذيرية  طريق  إشارة  أضع  أن  األفضل  من  أنه 
بعربة  التلة  ينزلون  متقاعدين  من  للسائقني 
تأثره  عن  أعرب  الذي  الفنان  وأضاف  تسوق«.  
أشخاص  من  وصلته  التي  اللطيفة  بالكلمات 
بأن  بهذا،  االحتفال  فقط  »أردت  العمل:  شاهدوا 
قليالً،  استمتع  وأن  النفق،  نهاية  يف  ضوءاً  هناك 

بأمل أن أجعل الناس يبتسمون«. 

فنان شارع يحتفي باللقاحات والعودة إلى الحرية

عضة سمكة قرش تودي بحياته

لوحة لتشرشل بـ2.8 مليون يورو

مسؤولة تطلق 
اسم زوجها على شارع !

تكريمًا لوالده الذي تلقى جرعته األولى

»بيضة ذهبية «

تتغذى من نهري دجلة والفرات

أهوار الجبايش ...موطن اإلنسان السومري األول


